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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; 
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8. dodatek D8/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/370 ze dne 

20. června 2013; 

9. dodatek D9/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1305 ze dne 

25. června 2015. 

Právní forma: 

příspěvková organizace 

Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, Ostrava–

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

č.j. 29 365/94-61. 

Adresy pro dálkový přístup: 

Webová stránka:   www.wigym.cz 

E-mail:    reditel@wigym.cz 

     sekretariat@wigym.cz 

     (prijmeni@wigym.cz) 

Datová schránka:   4rkgj8n 

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

přístupu k informacím:  podatelna@wigym.cz 

 

Identifikátor zařízení:   600 017 648 

IČO:     00 842 702 

IZO:     000 842 702 

Údaje o vedení 

Ředitel :        Mgr. Jan Netolička 

zástupce ředitele:         PaedDr. Antonín Balnar, Ph.D. 

zástupce ředitele:       RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. 

1.1 Charakteristika školy 

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

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

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

z žáků staly vyzrálé osobnosti, pro které jsou zcela přirozené základní morální hodnoty a pravidla 

etického chování. Chceme, aby se z našich absolventů stali slušní, pracovití a úspěšní mladí lidé. 
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Ve školním roce 2016/2017 mělo Wichterlovo gymnázium 19 tříd: 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 10 

čtyři roky gymnázium 79-41-K/41 9 

 

1.2 Údaje o školské radě:  

Od 1. 9. 2014 byli zvoleni a jmenováni členové Školské rady Wichterlova gymnázia. Z rozhodnutí 

zřizovatele má již školská rada pouze šest členů. 

 

1) za pedagogické zaměstnance gymnázia: RNDr. Eva Davidová 

      RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (tajemník) 

      

2) z řad zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů: 

      Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (předsedkyně) 

      Ing. Tomáš Piatek 

  

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

      Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.  

 

Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla dvakrát (25. 10. 2016, 28. 3. 2016). Jejich zasedání se 

vždy zúčastnil i ředitel školy.  

Vzhledem k tomu, že školské radě skončilo funkční období, proběhly na konci školního roku volby, a 

to s těmito výsledky: 

a) Volby za pedagogické zaměstnance 

Do školské rady byli zvoleni Mgr. Pavel Czernek a RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. 

b) Volby za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků 

Do školské rady byli zvoleni Bc. Daniela Čajčíková a Mgr. Jana Trojková, Ph.D. 

Za zřizovatele byli opětovně jmenováni Prof. Inf. Ivo Vondrák, CSc. a Prof. Ing. Kamil Wichterle, 

DrSc. 
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1.3 Vybavení školy 

Areál školy se nachází na ulici Čs. exilu a skládá se z hlavní budovy, vedlejší budovy (tzv. Domečku) a 

školního hřiště. V hlavní budově se nachází kabinety, kanceláře ředitele, zástupců ředitele, výchovné 

poradkyně a metodika prevence, ekonomky, sekretariát, jídelna a výdejna jídla, vrátnice, šatny, bufet, 

šestnáct kmenových tříd a odborné učebny (IVT 2x, M 

3x, D, ČJ, Z, Bi, F, ZSV, ateliér, multimediální učebna, 

literární učebna), laboratoře (Ch, F, Bi), dvě tělocvičny 

a posilovna.  

 

Ve vedlejší budově, která je určena především pro 

výuku jazyků, jsou tři kmenové učebny, kabinety, sedm 

jazykových učeben, hudebna, žákovská a učitelská knihovna a místnosti technické údržby školy.   

 

Žáci měli dále k dispozici nápojový automat a kopírku. 

Pro žáky jsou v odpoledních hodinách k dispozici obě 

učebny IVT se širokopásmovým připojením k internetu, 

možností tisku a skenování. V celém prostoru školy je 

možné využít připojení ke školní síti pomocí 

technologie Wi-Fi. Každý žák školy má ve školní síti 

zřízen vlastní cestovní účet v doméně, který je platný 

po celou dobu jeho studia.  

 

1.4 Modernizace a změny ve školním roce 2016/2017 

Změny související se zavedením tzv. pamlskové vyhlášky 

Vedení školy mělo velký zájem na udržení bufetu i po zavedení pamlskové vyhlášky, protože 

provozovatel bufetu již dříve dbal na to, aby prodávaný sortiment byl pokud možno v souladu 

s pravidly správné výživy. Po dohodě s provozovatelem bufetu byl nakonec v souladu s legislativou 

zakázán do bufetu přístup žákům, kteří na Wichterlově gymnáziu plní povinnou školní docházku, tedy 

žákům primy–kvarty. Díky tomu mohl zůstat sortiment nezměněn a provoz bufetu zůstal rentabilní. 

Pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia (ale samozřejmě i pro všechny ostatní žáky a 

zaměstnance) byl na konci školního roku nainstalován nový automat na potraviny a nápoje, které 

pamlskovou vyhlášku splňují. Zároveň si prostřednictvím něj mohou všichni žáci zakoupit zvýhodněné 

produkty v rámci projektu Mléko do škol. Tak bylo zajištěno, aby si v průběhu vyučování mohli 
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svačinu zakoupit všichni žáci gymnázia. Díky zapojení do projektu Mléko do škol navíc dostanou ve 

školním roce 2017/2018 všichni žáci dvakrát měsíčně mléčný výrobek. 

Modernizace vybavení výpočetní technikou 

Díky skutečnosti, že byl přijat zaměstnanec na pozici správce sítě, mohlo dojít ke kompletnímu 

auditu vybavení školy informačními technologiemi. Na základě auditu byly zjištěny následující 

akutní nedostatky: 

a) Zastaralé servery, jejichž softwarové ani hardwarové parametry nevyhovují zejména 

provozu softwaru Bakaláři, ale ani požadavkům na jednotlivé osobní účty žáků a pedagogů. 

b) Zastaralé PC v počítačových učebnách, které zcela nedostačují požadavkům na moderní 

výuku informatiky, ale také dalších předmětů. 60 PC bylo starších 12 let. 

c) Zbytečně komplikovaná mapa sítě, která se budovala postupně v průběhu let a která 

výrazně zpomaluje průtok dat u koncových uživatelů. 

 

Ve školním roce 2016/2017 byly k modernizaci zařízení provedeny následující kroky: 

Ad a) Byl zakoupen nový server, na kterém byly virtualizovány oba původní. 

Ad b) Byly vyměněny PC ve dvou učebnách, a to zejména díky skutečnosti, že se podařilo 

výhodně zakoupit repasované počítače, které více než vyhovují současným požadavkům. 

Ad c) Škola získala bezplatným převodem z KÚ MSK 140 LCD monitorů, kterými bylo 

možno nahradit všechny zastaralé a dosluhující, a to jak v učebnách, tak v kabinetech, kde se 

ještě vyskytovaly staré CRT monitory. 

 

Další dílčí pokroky v modernizaci vybavení: 

- doplnění wi-fi komponent na vedlejší budově; 

- nové multifunkční zařízení ve sborovně (kopie, tisk, sken); 

- 3 dataprojektory (v tuto chvíli je dataprojektorem vybaveno 18 učeben). 

PC z učeben byly částečně přesunuty do učeben a kabinetů, kde nahradily PC, které byly 

zastaralejší a starší než tyto. 

 

Současný stav vybavenosti PC učeben 

40x Core i3, 4GB, 320GB, Win10x64, 2011 (repasované) 

20x P4HT, 2GB, 160GB, W10x32, rok výroby 2005 (původní) 

Ve školním roce 2017/2018 je tedy prioritou vyměnit posledních 20 ks PC, které jsou z roku 

2005. 
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Talentmanagement 

Samostatnou položku tvoří nákup 10 notebooků pro žáky. Díky finančním prostředkům 

získaných od magistrátu města Ostravy na podporu talentovaných žáků jsme mohli zakoupit 

notebooky, které dostanou formou dlouhodobé zápůjčky přednostně sociálně slabší žáci, jež se 

zapojí do středoškolské odborné činnosti, případně dalších individuálních výzkumů. 

 

Celková investovaná částka v oblasti modernizace IT činila 452 142 Kč. 

Mikroskopy do laboratoře biologie 

Vhledem k havarijnímu stavu a stáří mikroskopů v laboratoři biologie byly zakoupeny nové, 

které plně odpovídají současným standardům. 

16 ks mikroskopů: 232 320 Kč. 

Rekonstrukce sekretariátu 

Prostory sekretariátu, které zároveň slouží jako místo, kam chodí žáci i rodiče vyřizovat 

administrativní záležitosti, byly opraveny a vybaveny novým nábytkem. Výsledkem jsou jak 

mnohem reprezentativnější prostory, tak mnohem vzdušnější a efektivnější pracoviště.  

Cena opravy a nábytku byla 77 272 Kč. 

Vymalování jídelny a přízemí 

Jídelna byla kompletně vymalována, a to včetně nového nátěru radiátorů. Prostředky jsme 

získali od KÚ MSK. Cena 161 000 Kč. 

 

V porovnání s předchozími lety neproběhla žádná větší investiční akce. Důvodem je plánované 

dokončení rekonstrukce toalet, které bude vyžadovat větší objem finančních prostředků. Ty jsme tedy 

v letošním roce šetřili tak, aby rekonstrukce mohla proběhnout o prázdninách ve školním roce 

2017/2018. 
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2 Přehled oborů vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 

Wichterlovo gymnázium je všeobecné gymnázium.  

Vzdělávání nabízíme ve dvou oborech, čtyřletém a osmiletém. 

Přehled oborů: 

79-41-K/41 Gymnázium 

Kapacita oboru:   360 žáků 

Počet žáků oboru k 1.5.2017:  272 žáků 

Počet tříd oboru: k 1.5.2017  9 

 

79-41-K/81 Gymnázium 

Kapacita oboru:   480 žáků 

Počet žáků oboru k 1.5.2017:  297 žáků 

Počet tříd oboru k 1.5.2017:  10 

 

 

Počet žáků celkem:   569 

Počet tříd celkem:   19 

Počet žáků nižšího gymnázia: 178 

Počet žáků vyššího gymnázia: 391 

Všechny údaje jsou ke dni 1. 5. 2017 

Komentář: 

Přestože počet žáků gymnázia i celkový počet tříd zůstávají zhruba stejné, i nadále dochází k úbytku 

žáků čtyřletého oboru a navyšování počtu tříd (a tedy také žáků) osmiletého oboru. S tímto faktem 

vedení školy intenzívně pracuje a přizpůsobuje mu například priority v oblasti DVPP. 
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Statistika tříd  

Třída  TU  kód oboru název    hoši dívky celkem 

Osmiletý obor – nižší stupeň 

I. A   Grögerová 79-41-K/81  Gymnázium   9 20 29 

I. B   Kňurová 79-41-K/81  Gymnázium   18 12 30 

 

II. A   Zezulková 79-41-K/81  Gymnázium   15 15 25 

II. B  Lipinová 79-41-K/81  Gymnázium   17 13 30 

 

III. A  Trusinská 79-41-K/81  Gymnázium   12 17 29 

 

IV. A  Kubečka 79-41-K/81  Gymnázium   23 9 32 

Osmiletý obor – vyšší stupeň 

V. A  Korbelová 79-41-K/81  Gymnázium   20 12 32 

 

VI. A  Měrka  79-41-K/81  Gymnázium   8 20 28 

 

VII. A  Hlavatý 79-41-K/81  Gymnázium   13 19 32 

 

VIII. A  Klein  79-41-K/81  Gymnázium   15 12 27 

Čtyřleté obory 

1. C  Czernek 79-41-K/41 Gymnázium   16 14 30 

1. D  Valentíková-Sokolová79-41-K/41 Gymnázium   15 15 30 

 

2. C  Šefčíková 79-41-K/41 Gymnázium   15 15 30 

2. D   Piková 79-41-K/41 Gymnázium    15 15 30 

 

3. C  Pavlosek 79-41-K/41 Gymnázium   16 14 30 

3. D   Štípalová 79-41-K/41 Gymnázium    14 16 30 

 

4. C  Průša  79-41-K/41 Gymnázium   11 20 31   

4. D  Gajdušková 79-41-K/41 Gymnázium   11 17 28 

4. D  Bukovanská 79-41-K/41 Gymnázium   13 20 33 

 

 

Celkem         274 295 569 

 

 

 

 

Všechny údaje jsou k 1. 5. 2017 
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3 Přehled personálního zabezpečení činnosti školy 

K 30. červnu 2017 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 65 zaměstnanců (z toho 4 ženy byly na 

mateřské nebo rodičovské dovolené). Pedagogických zaměstnanců bylo 52, provozních 13. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  65, z toho 49 žen a 16 mužů (včetně MD, RD a roční neplacené  

dovolené). 

Počet pedagogických zaměstnanců: 52, z toho 39 žen a 13 mužů (včetně MD a RD). 

Počet provozních zaměstnanců: 13, z toho 10 žen a 3 muži (z toho 1 zástup za dlouhodobou 

pracovní neschopnost). 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 54,18, což představuje nárůst oproti předchozímu 

roku o 1,7. Z toho připadalo 42,81 na pedagogické zaměstnance, 3,80 na technicko-hospodářské 

pracovníky a 8,31 na údržbu. 

 

Z výše uvedených čísel je patrné, že došlo ke snížení počtu fyzických pedagogických pracovníků, 

ovšem při zachování počtu tříd. Jednalo se o 1 pedagožku, která požádala o roční neplacenou 

dovolenou, na jejímž konci požádala o rozvázání pracovního poměru dohodou, což jí bylo umožněno. 

 

Zároveň došlo k navýšení počtu provozních zaměstnanců, a to o 1 pracovnici na pozici uklízečka, 

která byla přijata jako zástup za pracovnici s dlouhodobou pracovní neschopností, a 1 pracovníka na 

pozici údržbáře. Ten byl přijat jako potenciální náhrada za pracovníka, který vyslovil přání 

v následujícím školním roce odejít do důchodu. Prostředky na plat nového údržbáře byly navíc 

částečně získány z ÚP, neboť se jednalo o pracovníka, kterého se dotklo hromadné propouštění při 

zavírání dolu.  

Podařilo se také přijmout zaměstnance na pozici správce počítačové sítě, která byla dlouhodobě 

neobsazená, a to zejména z důvodu naprostého nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. 

Tento pracovník okamžitě převzal spoustu povinností, které dočasně museli vykonávat učitelé 

předmětu IVT a zároveň metodici ICT. 

 

Ve školním roce 2016/2017 byl snížen počet metodiků prevence sociálně patologických jevů ze dvou, 

kteří se původně o pozici dělili, na jednoho, a to z toho důvodu, že daná zaměstnankyně v letošním 

kalendářním roce dokončuje specializované studium, což značně zvýšilo její kvalifikaci. Bývalá druhá 

metodička se navíc stala vedoucí předmětové komise fyziky, což značně navýšilo množství jejích 

pracovních úkolů. 
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Stejně tak zanikly pozice metodiků ICT, protože jejich roli částečně převzal nově přijatý zaměstnanec 

na pozici správce sítě. Na škole i nadále působila výchovná poradkyně a metodik environmentální 

výchovy a osvěty. 

Hospitační činnost 

V uplynulém školním roce proběhlo kromě hospitací vedení školy také množství hospitací pedagogů 

partnerské školy i učitelů Wichterlova gymnázia, kteří zároveň hospitovali u svých partnerů na 

Slovensku. Vše probíhalo v rámci projektu Erasmus+ Učíme rovnako a predsa rozdielne a poznatky z 

hospitací byly v dále formálně i neformálně diskutovány v rámci předmětových komisí. Výjimečná 

byla rovněž skutečnost, že hospitována nebyla jen výuka, ale celý pracovní proces učitele, včetně 

výkonu nepřímé pedagogické činnosti. Metoda takzvaného stínování se natolik osvědčila, že ji 

naprostá většina pedagogů zařadila do seznamu vybraných šablon v rámci výzvy č. 02_16_035. Při 

pozorování hodiny od kolegy, nikoli od vedoucího pracovníka, je jakákoli rada či poznámka vnímána 

spíše jako doporučení na zlepšení a rada, než jako hodnocení, což s sebou nese velký motivační 

potenciál. 

 

Vedení školy se dle plánu zaměřilo na přírodovědné předměty, konkrétně na biologii, a na výuku na 

nižším stupni víceletého gymnázia. Byl využit osvědčený model, kdy u každého vyučujícího hospitují 

v různých hodinách všichni členové vedení školy, aby výstupy i hodnocení byly co nejobjektivnější. V 

rámci PK biologie proběhlo 15 hospitací a jejich závěry byly probrány nejen individuálně, ale také na 

schůzce celé PK.  

 

Další hospitace provedli studenti OU společně se svými vedoucími praxí. Také jejich zpětná vazba 

vybraným vyučujícím byla nesmírně cenná, zejména díky jinému úhlu pohledu. 
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4 Údaje o přijímacím řízení 

Pro školní rok 2017/2018 jsme již potřetí přijímali žáky do dvou tříd nižšího gymnázia (obor 79-41-

K/81 Gymnázium). Pro každou třídu byl vypracován samostatný ŠVP (Matematika a příroda; Mluvíme 

anglicky) a žáci tedy podávali přihlášku do konkrétní třídy s konkrétním zaměřením. Opakovala se 

situace z předchozích let a potěšitelný byl nejen opakovaný nárůst počtu uchazečů, ale také skutečnost, 

že zájem byl zhruba stejný o obě třídy. Nárůst uchazečů oproti předchozímu roku byl zhruba 25%. 

Již standardně jsme přijímali také žáky do dvou tříd vyššího gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium). 

Také zde došlo k nárůstu počtu uchazečů o zhruba 17%. Nárůst zde ovšem na rozdíl od osmiletého 

oboru nelze zdůvodnit vyšším počtem žáků v daném ročníku, protože dle statistik byl počet žáků 

vycházejících z devátých tříd prakticky totožný jako v předchozím roce. Dá se tedy hovořit o 

skutečném nárůstu zájmu o studium na Wichterlově gymnáziu. Kapacita byla naplněna v prvním kole 

přijímacího řízení. 

 

Výraznou změnou byl nárůst žádostí o uzpůsobení podmínek, přičemž ve dvou případech dokonce žák 

konal přijímací zkoušku s asistentem pedagoga. 

 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium, bylo 

nově realizováno v souladu s novelizovaným zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. Výsledky byly 

zveřejněny v zákonem stanoveném termínu poté, co se mohli účastníci správního řízení vyjádřit 

k podkladům vydání rozhodnutí. 

 

4.1 Osmiletý obor – Mluvíme anglicky 

obor:     Gymnázium 

kód oboru:    79-41-K/81, ŠVP Mluvíme anglicky 

forma vzdělávání:   denní 

počet přijímaných:   30  

počet přihlášených:   89  (v předchozím roce 72) 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017 

výsledky zveřejněny:   2. 5. 2017 

náhradní termín jedn. testů:  11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 

výsledky zveřejněny:   23. 5. 2017 
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Všichni uchazeči se k řádnému termínu dostavili. 

Šesti uchazečům byly uzpůsobeny podmínky. 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium, bylo 

realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. 

 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 20. ledna 2017. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 24. 3. 2017. Kritéria 

byla zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a to včetně poučení o možnosti 

nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.  

 

Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky 

zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného 

jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.  

 

Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 2. 5. 2017. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z 

důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 4. 5. 2017. 

 

Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 30 

Zápisový lístek odevzdalo: 10 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 37 

Vyhověno: 26 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 22 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 2 

Žádost o zastavení správního řízení: 4 

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 31. 5. 2017 je 30. Z toho 20 je v 

rámci autoremedury. 

 

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

probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 
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4.2 Osmiletý obor – Matematika a příroda 

obor:     Gymnázium 

kód oboru:    79-41-K/81, ŠVP Matematika a příroda 

forma vzdělávání:   denní 

počet přijímaných:   30  

počet přihlášených:   112 (v předchozím roce 81) 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017 

výsledky zveřejněny:   2. 5. 2017 

náhradní termín jedn. testů:  11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 

výsledky zveřejněny:   23. 5. 2017 

 

Jeden uchazeč se k řádnému termínu nedostavil a jeho absence byla omluvena. Následně byl hodnocen 

v náhradním termínu. 

Šesti uchazečům byly uzpůsobeny podmínky. 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium, bylo 

realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. 

 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 20. ledna 2017. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 24. 3. 2017. Kritéria 

byla zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a to včetně poučení o možnosti 

nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.  

 

Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky 

zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného 

jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.  

 

Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 2. 5. 2017. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z 

důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 4. 5. 2017. 
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Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 29 

Zápisový lístek odevzdalo: 17 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 37 

Vyhověno: 15 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 14 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 1 

Žádost o zastavení správního řízení: 15  

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 31. 5. 2017 je 30. Z toho 13 je v 

rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí:  

  

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

probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 

 

4.3 Čtyřletý obor 

obor:     Gymnázium 

kód oboru:    79-41-K/41 

forma vzdělávání:   denní 

počet přijímaných:   60  

počet přihlášených:   159 (v loňském roce 133) 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017 

výsledky zveřejněny:   2. 5. 2017 

náhradní termín jedn. testů:  11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 

výsledky zveřejněny:   23. 5. 2017 

 

Jedna uchazečka se k řádnému termínu nedostavila a její absence byla omluvena. Následně byla 

hodnocena v náhradním termínu. 

Třem uchazečům byly uzpůsobeny podmínky, ve všech případech navýšením času. 
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První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium, bylo 

realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. 

 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 20. ledna 2017. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 24. 3. 2017. Kritéria 

byla zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a to včetně poučení o možnosti 

nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.  

 

Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky 

zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného 

jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.  

 

Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 2. 5. 2017. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z 

důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 4. 5. 2017. 

 

Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 59 

Zápisový lístek odevzdalo: 31 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 54 

Vyhověno: 38 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 29 

Z toho si zápisový lístek vzalo zpět: 0 

Požádalo o zastavení správního řízení: 10 

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 31. 5. 2017 je 60. Z toho 29 je v 

rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí:  

  

Jeden zákonný zástupce požádal o nahlédnutí do spisu, ale nevyjádřil žádné připomínky k 

probíhajícímu správnímu řízení. 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Jako všeobecná střední škola se snažíme u žáků rozvíjet aktivity spojené s přírodními vědami, 

společenskými vědami, jazykovou vybaveností, počítačovou gramotností i sportovní kondice. Snažíme 

se klást velký důraz na samostatnou a cílevědomou práci žáků. 

5.1 Práce s talentovanými žáky 

Při pohledu na níže uvedené úspěšné žáky je zřejmé, že jsou nejen nadaní v konkrétním oboru, ale 

často dokonce v mnoha oborech. Toto nadání je třeba rozvíjet, proto Wichterlovo gymnázium postupně 

zavádí kroky, které společně vedou k nejen k podpoře nadaných žáků, ale také k jejich vyhledávání. 

 

V rámci níže uvedeného projektu Škola je nám malá byla vytvořena databáze talentovaných, 

nadaných a motivovaných žáků rozdělených podle předmětů a oborů. V první fázi se jedná o 

předměty biologie, chemie, fyzika, matematika a informatika. Na vzniku této databáze se podíleli 

všichni vyučující a do seznamu zahrnovali nejen žáky, kteří byli jako výjimečně nadaní 

diagnostikováni, ale také žáky, které považují za nadané na základě vlastních zkušeností s nimi. 

Databáze je navíc neustále aktualizována a přístupná všem pedagogům. 

Shrnutí práce Wichterlova gymnázia s talentovanými a nadanými žáky v bodech: 

- máme specializovanou třídu osmiletého gymnázia zaměřenou na výuku přírodních věd a 

matematiky (jedinou v MSK); 

- máme databázi talentovaných, nadaných a motivovaných žáků rozdělenou podle 

předmětů a oborů, která je neustále aktualizována a přístupná všem pedagogům; 

- jako fakultní škola MFF Univerzity Karlovy a Ostravské univerzity nabízíme talentovaným 

žákům účast na vědecké činnosti, odborné přednášky, atd.; 

- spolupracujeme se Svazem průmyslu a dopravy ČR a velkými ostravskými podniky; 

- systematicky podporujeme nadaných žáků v rámci SOČ a olympiád (trvale se umisťujeme na 

předních příčkách programu Excelence středních škol, žáci se pravidelně umisťují v 

celostátních kolech); 

- pořádáme mezinárodní matematickou soutěž Moravskoslezský matematický šampionát; 

- naši talentovaní žáci spolupořádají vzdělávací programy pro žáky ZŠ, a to včetně zahraničí 

(např. workshopy v Jaderném institutu Dubna – Rusko); 

- zapojujeme žáky do dlouhodobých projektů organizovaných univerzitami (Holky do IT, Zlepši 

si techniku). 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

 - 22 - 

 

Projekt Škola je nám malá 

Wichterlovo gymnázium využilo dotačního programu Magistrátu města Ostravy v rámci tématu 

podpory Talentmanagement na území SMO a získalo finanční prostředky na projekt s názvem Škola je 

nám malá. Projekt byl zahájen ve školním roce 2016/2017, nicméně bude pokračovat až do března 

následujícího školního roku. Aby bylo možné pokrýt co největší spektrum nadaných žáků, rozdělili 

jsme ho do čtyř částí: 

 

a) AKTIVITA 1 - Série praktických cvičení na podporu řešení problémových úloh, 

logického myšlení a rozvíjení prostorové představivosti vybraných nadaných žáků nižšího 

stupně víceletého gymnázia a zájemců ze základních škol. 

Vybraní žáci absolvují 18 dvouhodinových workshopů s odborníkem na problematiku řešení 

problémových úloh. Následně budou mít možnost individuálně konzultovat jakýkoli problém s 

lektorem. Workshopy budou obsahovat výše popsané úlohy, případně budou příklady žákům 

nabízeny zcela jinými metodickými postupy. V rámci některých úloh se počítá s využitím IT, 

zejména tabletů, kterými škola již disponuje. Pro tyto tablety budou zakoupeny speciální 

aplikace pro řešení problémových úloh. 

 

Cíl aktivit: 

- podpořit schopnost samostatného řešení náročných problémových úloh; 

- rozvíjet logické myšlení; 

- rozvíjet prostorovou představivost; 

- rozvíjet samostatnost, kreativitu a kritické myšlení. 

 

b) AKTIVITA 2 - Série přednášek odborníků z praxe i univerzit pro žáky čtyřletého 

gymnázia a vyššího stupně víceletého gymnázia a odborné vedení žáků pracujících na 

samostatných projektech nad rámec výuky, např. v rámci SOČ. 

Cílová skupina: 

- výjimečně nadaní žáci vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia (15-

19 let) se zájmem o vlastní vědeckou činnost; 

- předpokládaný počet cca 15 (v průměru 1-2 žáci ze třídy). 
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Popis aktivit: 

- 10 přednášek pro žáky o délce 4 hodiny s následnou diskusí, z toho nejméně jedna 

vedena zahraničním odborníkem v angličtině; 

- 5 workshopů či školení pro pedagogy zaměřené na využití ICT při vedení vědecké práce 

žáků a počítačem podporované experimenty; 

- Třídenní stáž pro žáky a pedagogy s workshopy a přednáškami na MFF UK (jejíž jsme 

fakultní školou); 

- Vlastní vědecká činnost žáků ve spolupráci s odborníkem z univerzity či praxe; 

- Prezentace vlastní vědecké činnosti žáků spolužákům v rámci seminářů či studentské 

konference. 

 

Potřebu rozvíjet talent u žáků čtyřletého gymnázia a vyššího stupně víceletého gymnázia se 

snažíme uspokojit podporou jejich samostatné vědecké práce a také práce v rámci tzv. 

studentské odborné činnosti, v níž dosahujeme výrazných úspěchů na úrovni celostátních kol. 

Zájemcům chceme nabídnout sérii přednášek, které by měly být voleny tak, aby oslovily žáky, 

jež se teprve rozhodují, jaké oblasti se věnovat. Přednášející budou zároveň vybíráni tak, aby 

mohli případné zájemce o obor dále metodicky i odborně vést a pomáhat jim rozvíjet se v 

daném oboru. Naprostou prioritou pak je, aby přednášky vycházely z reálného výzkumu, 

kterého by se žáci v případě vlastní vědecké práce či práce na SOČ mohli zúčastnit, či aby se 

jednalo o příklady přímo z praxe. Přednášky budou vybírány tak, aby umožnily pokrýt všechny 

přírodní vědy, tedy matematiku, fyziku, chemii, biologii a zeměpis. 

 

 

c) AKTIVITA 3 - Odborné stáže žáků talentovaných v oblasti programování a informačních 

technologií v předních místních ICT firmách. 

Cílová skupina: 

- žáci posledních dvou ročníků vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého 

gymnázia výjimečně nadaní a talentovaní v oblasti IT; 

- předpokládaný počet cca 5 (v průměru 1-2 žáci ze třídy). 

 

Popis aktivit: 

- měsíční stáž 5 žáků v zavedené IT společnosti; 

- školení žáků ve vybrané oblasti IT vedené odborníkem z praxe; 

- individuální práce žáka na vlastním vybraném projektu; 

- školení a workshopy pro pedagogy předmětu IVT vedené odborníky z praxe. 
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Oblast IT je velmi specifická tím, že mnozí nadaní žáci již v posledních ročnících studia 

dosahují takové úrovně, že jsou schopni zařadit se do praxe. Zároveň je u nich však často 

prioritou pokračovat ve studiu na univerzitě. Oblast IT je ovšem natolik široká, že už na střední 

škole je potřeba, aby se žák specializoval. Právě v tom by měly žákům pomoci stáže ve 

společnostech, s nimiž máme dlouholetou spolupráci a které patří ke špičce na trhu nejen v 

Ostravě. Vybraní žáci by absolvovali stáž v odborné společnosti (spolupracujeme například se 

společnostmi Moravio nebo Tieto, jejichž pracovníci už u nás v minulosti pořádali například 

přednášky pro pedagogy i pro žáky). Cílem je, aby si žák během stáže měl možnost vyzkoušet 

všechny hlavní oblasti činností pracovníka ve velké počítačové firmě a mohl se tak rozhodnout, 

které by se chtěl v budoucnu věnovat. Zároveň by žáci měli možnost srovnat požadavky 

významných IT společností s požadavky školy. V neposlední řadě by součástí stáže byl výstup, 

který by pod vedením vybraného mentora – zaměstnance společnosti – žáci samostatně 

zpracovali. Stáží by se krátkodobě (v podobě náslechů) zúčastnili i vyučující předmětu IVT 

Wichterlova gymnázia, kteří by tak rovněž získali možnost srovnání náplně práce zaměstnance 

společnosti s běžným školním učivem. Pedagogové-učitelé předmětu IVT absolvují 

workshopy/školení vedené výše uvedenými odborníky z praxe. Oblast IT je nejrychleji se 

rozvíjející ze všech a právě úzký kontakt pedagogů s praxí je nezbytný k tomu, aby se mohli 

případně věnovat nadaným žákům. 

Z materiálního hlediska je nezbytné žákům, kteří v rámci stáže zahájí práci na vlastním 

projektu, umožnit používat softwarové vybavení, se kterým se naučili pracovat ve firmě, a 

zajistit jim potřebný hardware, který zejména sociálně znevýhodnění žáci nemusí mít 

automaticky k dispozici v rodině. 

Roboti na Wigymu 

Pro zatraktivnění výuky algoritmů a programování 

zakoupila naše škola několik robotických stavebnic. 

Žáci je v hodinách sestavili a pokoušeli se vytvořit 

první programy. No a protože je to bavilo, uspořádali 

jsme ve čtvrtek 22. června workshop s roboty pro 

vybrané žáky a pozvali lektora Doc. Ing. Petra 

Čermáka, Ph.D., který se programováním robotů 

dlouhodobě zabývá. Ten připravil několik úkolů a byl 

docela překvapen, jak šikovné máme žáky, jak rychle 
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pochopili, co se po nich chce. Netrvalo dlouho, a v učebně se proháněly roboty, vyhýbaly se 

překážkám, honily se za míčkem… Workshop měl úspěch a počítá se s tím, že výuka s pomocí robotů 

bude zařazena do běžných hodin. 

Více například zde: http://www.wigym.cz/predmety/ivt/p/roboty-na-wigymu/ 

 

 

5.2 Úspěchy žáků 

Ve školním roce se v některém z okresních, krajských a ústředních kol umístilo 157 našich žáků 

(oproti 121 v předchozím roce). Z velkého množství úspěchů uvádíme jen ty nejpronikavější 

v mezinárodních, celostátních a krajských kolech.  

Nejvíce nás těší úspěchy v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných MŠMT. 

Za rok 2016/2017 obsadilo Wichterlovo gymnázium v programu Excelence středních škol 1. místo 

v MSK. 

 

Výjimečným úspěchem byla nominace hned dvou žáků do mezinárodních kol matematické 

olympiády, především pak účast Martina Rašky na Mezinárodní matematické olympiádě 

v Brazílii (International Mathematical Olympiad 2017). 

Ocenění žáků 

Krajský úřad MSK  úspěchy v olympiádách   Jiří Škrobánek 

          Vojtěch David 

          Martin Raška     

Město Ostrava   žákovská osobnost    Lukáš Čecháček 

    žákovský kolektiv    Kvarta Wigym (žáci 4.A) 

 

Inovační firma Moravskoslezského kraje – Junior inovátor VÍTĚZ  Lukáč Čecháček  

 

Advent plný Andělů – ocenění za projekt Plant for the Planet  Šimon Michalčík 

 

Poznej Porubu vědomostní soutěž, jubilejní 10. ročník   1. a 3. místo 

 

Školní časopis roku v ČR – Glossarium     4. místo 

Školní časopis v MSK – Glossarium      1. místo 

Školní časopis v MSK – GaMaJa      4. místo 

Úspěchy žáků – nejúspěšnější žáci 

Jiří Škrobánek   Středoevropská matem. olymp. mezinárodní kolo 59. místo 

Bobřík informatiky kat. senior ústřední kolo  1. místo 

    Fyziklání online kat. B  ústřední kolo  6. místo 

SOČ – matematika   ústřední kolo  7. místo 

http://www.wigym.cz/predmety/ivt/p/roboty-na-wigymu/
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Soutěž Náboj kat. SŠ senioři  ústřední kolo  10. místo 

Matematická olympiáda kat. A ústřední kolo  17. místo 

    Matematická olympiáda kat. P ústřední kolo  26. místo 

SOČ – matematika   krajské kolo  1. místo 

Matematická olympiáda kat. P krajské kolo  1. místo 

    Matematická olympiáda kat. A krajské kolo  4. místo 

    Logická olympiáda SŠ  krajské kolo  26. místo 

    

Martin Raška   Mezinárodní matematická olymp. mezinárodní kolo 390. místo 

Matematická olympiáda kat. A ústřední kolo  8. místo 

SOČ – matematika   ústřední kolo  7 místo 

Fyziklání online kat. B  ústřední kolo  6. místo 

Soutěž Náboj – kat. SŠ senior ústřední kolo  10. místo 

Bobřík informatiky kat. senior ústřední kolo  13. místo 

Logická olympiáda kat. SŠ  ústřední kolo  30. místo 

Logická olympiáda kat. SŠ  krajské kolo  1. místo 

SOČ – matematika   krajské kolo  1. místo 

Matematická olympiáda kat. A krajské kolo  2. místo 

     

Vojtěch David   Náboj Junior – kategorie ZŠ  ústřední kolo  7. místo 

    Náboj Junior – kategorie SŠ  ústřední kolo  30. místo 

    Chemická olympiáda kat. B  krajské kolo  1. místo 

    Soutěž v programování ZŠ  krajské kolo  3. místo 

    Matematická olympiáda kat. C krajské kolo  4. místo 

    Fyzikální olympiáda kat. D  krajské kolo  5. místo 

    Matematická olympiáda kat. Z9 krajské kolo  6. místo 

    Chemická olympiáda kat. C  krajské kolo  16. místo 

 

Vojtěch Mohelník  Eurorebus – kat. 13-14 let  ústřední kolo  5. místo 

    Náboj Junior – kat. ZŠ  ústřední kolo  7. místo 

    Náboj Junior    ústřední kolo  30. místo 

    Logická olympiáda kat. 6.-9. roč. ústřední kolo  51. místo 

Chemická olympiáda kat. D  krajské kolo  7. místo 

    Astronomická olympiáda kat. EF krajské kolo  9. místo 

    Matematická olympiáda kat Z9 krajské kolo  20. místo 

    Chemická olympiáda kat. C  krajské kolo  28. místo 

    Fyzikální olympiáda kat. ZŠ E  krajské kolo  28. místo 

     

 

Anna Korytářová  Chemická olympiáda kat. A  ústřední kolo  28. místo 

Chemická olympiáda kat. A  krajské kolo  5. místo 

    Chemická olympiáda kat. B  krajské kolo  2. místo 

    Biologická olympiáda kat. A  krajské kolo  10. místo 

 

Daniela Hrbáčová  Fyziklání online kat. B  ústřední kolo  6. místo 

    Soutěž Náboj – kat. SŠ Senioři ústřední kolo  10 místo 

Fyzikální olympiáda kat. B  krajské kolo  7. místo 

    Matematická olympiáda kat. A krajské kolo  20. místo 

 

Eva Kramolišová  Fyziklání online kat. B  ústřední kolo  6. místo 

Soutěže v cizích jazycích ŠJ  krajské kolo  2. místo 

     

Hana Pasková   Bobřík informatiky – kat. kadet ústřední kolo  1. místo 
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Jakub Kožušník  Soutěže v cizích jazycích – latina ústřední kolo  3. místo 

    Fyziklání online – kat. A  ústřední kolo  8. místo 

SOČ – fyzika    krajské kolo  2. místo 

 

 

Cizí jazyky 

Soutěž v cizích jazycích – latina kat A    ústřední kolo  1. místo 

Soutěž v cizích jazycích – francouzština kat A2   krajské kolo  3. místo 

Soutěž v cizích jazycích – francouzština kat B2   krajské kolo  6. místo 

Soutěž v cizích jazycích – němčina kat SŠ IIIA   krajské kolo  3. místo 

Soutěž v cizích jazycích – němčina kat G IIB   krajské kolo  4. místo 

Soutěž v cizích jazycích – ruština kat II    krajské kolo  2. místo 

Soutěž v cizích jazycích – ruština kat I    krajské kolo  10. místo 

Soutěž v cizích jazycích – španělština kat II    krajské kolo  2. místo 

Soutěž v cizích jazycích – španělština kat III   krajské kolo  3. místo 

 

Biologie 

Biologická olympiáda kat A      krajské kolo  3. místo 

Biologická olympiáda kat A      krajské kolo  10. místo 

Biologická olympiáda kat B      krajské kolo  5. místo 

 

Fyzika 

 

Astronomická olympiáda kategorie GH    krajské kolo  6. místo 

Astronomická olympiáda kategorie CD    krajské kolo  7. místo 

Astronomická olympiáda kategorie GH    krajské kolo  9. místo 

Astronomická olympiáda kategorie EF    krajské kolo  9. místo 

Astronomická olympiáda kategorie EF    krajské kolo  10. místo 

Fyziklání online kat. A      ústřední kolo  8. místo 

Fyziklání online kat. B      ústřední kolo  6. místo 

Fyziklání online kat. B      ústřední kolo  25. místo 

Fyziklání online kat. B      ústřední kolo  36. místo 

Fyziklání online kat. B      ústřední kolo  46. místo 

FYKOSí Fyziklání kat A      ústřední kolo  13. místo 

Středoškolská odborná činnost – obor fyzika   krajské kolo  2. místo 

Fyzikální olympiáda kat A      krajské kolo  6. místo 

Fyzikální olympiáda kat B      krajské kolo  7. místo 

Fyzikální olympiáda kat B      krajské kolo  8. místo 

Fyzikální olympiáda kat C      krajské kolo  14. místo 

Fyzikální olympiáda kat C      krajské kolo  21. místo 

Fyzikální olympiáda kat D      krajské kolo  4. místo 

Fyzikální olympiáda kat D      krajské kolo  5. místo 

Fyzikální olympiáda kat D      krajské kolo  7. místo 

Fyzikální olympiáda kat D      krajské kolo  26. místo 

Fyzikální olympiáda kat D      krajské kolo  30. místo 

Fyzikální olympiáda kat ZŠ E     krajské kolo  28. místo 

 

Chemie 

Chemická olympiáda kat A      ústřední kolo  27. místo 

Chemická olympiáda kat A      ústřední kolo  28. místo 

Chemická olympiáda kat A      krajské kolo  4. místo 

Chemická olympiáda kat A      krajské kolo  5. místo 
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Chemická olympiáda kat B      krajské kolo  2. místo 

Chemická olympiáda kat C      krajské kolo  11. místo 

Chemická olympiáda kat C      krajské kolo  19. místo 

Chemická olympiáda kat C      krajské kolo  22. místo 

Chemická olympiáda kat C      krajské kolo  23. místo 

Chemická olympiáda kat C      krajské kolo  28. místo 

Chemická olympiáda kat C      krajské kolo  30. místo 

Chemická olympiáda kat D      krajské kolo  1. místo 

Chemická olympiáda kat D      krajské kolo  6. místo 

Chemická olympiáda kat D      krajské kolo  7. místo 

Středoškolská odborná činnost – obor chemie   krajské kolo  2. místo 

 

Informatika a výpočetní technika 

Bobřík informatiky kat. kadet 8.a 9. roč. ZŠ    ústřední kolo  1. místo 

Bobřík informatiky kat. senior 3.a 4. roč. SŠ   ústřední kolo  3. místo 

Bobřík informatiky kat. senior 3.a 4. roč. SŠ   ústřední kolo  13. místo 

Matematická olympiáda kategorie P (programování)  ústřední kolo  26. místo 

Matematická olympiáda kategorie P (programování)  krajské kolo  1. místo 

Soutěž v programování pro vyšší programovací jazyky SŠ  krajské kolo  7. místo 

Soutěž v programování pro vyšší programovací jazyky ZŠ  krajské kolo  3. místo 

Soutěž v programování pro vyšší programovací jazyky ZŠ  krajské kolo  6. místo 

Soutěž v programování pro vyšší programovací jazyky ZŠ  krajské kolo  7. místo 

 

Matematika 

Mezinárodní matematická olympiáda    mezinárodní kolo 390. místo 

Středoevropská mezinárodní matematická olympiáda  mezinárodní kolo 59. místo 

Středoškolská odborná činnost – obor matematika a stat.  ústřední kolo  7. místo 

Matematická olympiáda kat. A     ústřední kolo  8. místo 

Matematická olympiáda kat. A     ústřední kolo  17. místo 

Logická olympiáda kat SŠ      ústřední kolo  30. místo 

Logická olympiáda kat 6.-9. ročník     ústřední kolo  43. místo 

Logická olympiáda kat 6.-9. ročník     ústřední kolo  51. místo 

Náboj kat. ZŠ junioři (5 členné družstvo)    ústřední kolo  7. místo 

Náboj kat. ZŠ junioři (5 členné družstvo)    ústřední kolo  30. místo 

Náboj kat. ZŠ junioři (5 členné družstvo)    ústřední kolo  83. místo 

Náboj kat. SŠ senioři (5 členné družstvo)    ústřední kolo  10. místo 

Náboj kat. SŠ senioři (5 členné družstvo)    ústřední kolo  74. místo 

Středoškolská odborná činnost – obor matematika a stat.  krajské kolo  1. místo 

Matematická olympiáda kat. A     krajské kolo  2. místo 

Matematická olympiáda kat. A     krajské kolo  4. místo 

Matematická olympiáda kat. A     krajské kolo  20. místo 

Matematická olympiáda kat. B     krajské kolo  17. místo 

Matematická olympiáda kat. B     krajské kolo  31. místo 

Matematická olympiáda kat. C     krajské kolo  4. místo 

Matematická olympiáda kat. C     krajské kolo  7. místo 

Matematická olympiáda kat. Z9     krajské kolo  6. místo 

Matematická olympiáda kat. Z9     krajské kolo  9. místo 

Matematická olympiáda kat. Z9     krajské kolo  18. místo 

Matematická olympiáda kat. Z9     krajské kolo  20. místo 

Zvláštní úspěchy      
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Po loňském celostátním finále florbalového turnaje, kde skončil tým Wichterlova gymnázia 

v semifinále a obsadil celkovou třetí příčku, se dostavil jiný úspěch. Tým Wigymu zvítězil v druhém 

ročníku soutěže O pohár Ostravské univerzity, v níž se týmy musely poprat jak s fyzickými 

překážkami, tak s vědomostními kvízy. Nutno přiznat, že z naší strany šlo rovněž o velmi podařeno 

promo akci, protože akce se konala na Masarykově náměstí a byla velmi dobře medializovaná. 

 

 

Prezentace týmu 
Video z předávání ceny 

Článek v Moravskoslezském deníku 

 

Podobnou populární akcí je dlouhodobě soutěž Poznej Porubu. Wichterlovo gymnázium se snaží hrát 

významnou roli v rámci městského obvodu Poruba a opakované úspěchy našich žáků na vědomostní 

soutěži, která je založená právě na znalosti Poruby, je jen důkazem, že se nám daří budovat v nich 

povědomí o prostředí, ve kterém studují a často i žijí. V posledním ročníku se dva naše týmy umístily 

na prvním, respektive třetím místě. 

 

https://youtu.be/d-rkJsk5-4I
https://youtu.be/StaW9PljLbo
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/masarykovo-namesti-v-oblezeni-studentu-20170628.html
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5.3 Akce žáků 

Naši žáci se čím dál častěji zapojují také so aktivit a soutěží, které zdánlivě s výukou nesouvisejí a 

které organizují subjekty z jiné oblasti než vzdělávání. Tyto aktivity velmi podporujeme, protože se 

jedná o další způsob propojení školy a praxe a také o možnost dalšího rozvoje. Ve školním roce se žáci 

výrazně zapojili do následujících aktivit: 

Inovační firma Moravskoslezského kraje – Junior inovátor 

Na jaře vyhlásil Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj již počtvrté 

soutěž Inovační firma Moravskoslezského kraje 2016. 

Cílem je podpora a zviditelnění inovačních firem v kraji. 

Do pilotního ročníku kategorie JUNIOR INOVÁTOR, 

ve které soutěžili žáci základních, středních a vysokých 

škol se přihlásilo celkem 16 projektů. Žák Wichterlova 

gymnázia Lukáš Čecháček nakonec první ročník soutěže 

vyhrál, a to v kategorii základní školy a víceletá 

gymnázia se svým projektem Hlídané parkoviště pro 

kola, koloběžky či kolečkové brusle. 

Reportáž z předávání ocenění zde: https://www.youtube.com/watch?v=cr2_7Aajs3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=cr2_7Aajs3Y
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Plant for the Planet  

Šimon Michalčík se již v předchozím školním roce 

začal zajímat o celosvětovou ekologickou aktivitu 

s názvem Plant for the Planet v rámci účasti 

v projektu oxfordské univerzity Yoda Mentorship. 

Ve školním roce 2016/2017 již sám prakticky 

s částečnou podporou Wichterlova gymnázia 

zorganizoval konferenci a společné sázení stromů a 

stal se ambasadorem aktivity pro Českou republiku. 

Za svůj počin získal mimo jiné ocenění v rámci 

předvánoční přehlídky neziskových organizací 

Advent plný andělů. 

 

Video z únorové konference: 

https://slideslive.com/38900090/plant-for-the-planet 

 

 

Suit-up day a jiné tematické dny 

Vynikající atmosféra ve škole byla v průběhu roku dotvářena 

tematickými dny, které organizovali žáci buď na základě výzev přátel 

ze sociálních sítí, nebo jen tak z vlastní iniciativy. Může se zdát, že jde 

o maličkosti, které navíc se vzděláváním nesouvisejí, ale zařídit, aby 

všichni žáci a učitelé přišli oblečení v jedné barvě, případně ve 

formálních šatech, chce taky jistou dávku organizačních schopností a 

každá podobná zkušenost je 

pro dané žáky velmi cenná. 

 

 

 

 

 

Studentský parlament 

https://slideslive.com/38900090/plant-for-the-planet


Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

 - 32 - 

V průběhu školního roku proběhly volby do nově zřízeného Studentského senátu, se kterým vedení 

školy konzultovalo nejrůznější témata. Ve třídách pracovaly žákovské samosprávy, prostřednictvím 

kterých žáci sdělovali své názory a přání. 

 

5.4 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). 
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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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5.5 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2016/2017 

Testování prováděla Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

 

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 (79 

všeobecná příprava) 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 79,2 89 66 
Matematika 66,8 99 97 
Jazyk anglický 86,1 96 90 
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 (79 všeobecná příprava) 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 

hodnota 

Jazyk český 93,9 100 100 13 

Matematika 88,8 100 100 15 

Jazyk anglický 88,3 100 100 -0,5 

Jazyk německý         
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5.6 Maturitní zkoušky  

Ústní maturitní zkoušky obou částí proběhly v termínu od 16. do 29. května 2017. Didaktické testy a 

písemné práce společné části od 2. do 5. května 2017. Písemná práce z českého jazyka proběhla 

11. 4. 2017.  

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

zaměstnanci Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Naši zaměstnanci vykonávali 

recipročně funkci předsedy na této škole. Maturitní komisař byl na naši školu jmenován společností 

CERMAT.  

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

absolvoval druhý opravný termín. 

 

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.  
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Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2016/2017: 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Prům. 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJ 
79-41-K/41 91 89 89 88 89 2,02 
79-41-K/81 27 27 27 27 27 1,44 

AJ 
79-41-K/41 64 62 62 62 62 1,30 
79-41-K/81 13 13 13 13 13 1,08 

M 
79-41-K/41 23 23 23 -- -- 2,52 
79-41-K/81 14 14 14 -- -- 1,36 

RJ 
79-41-K/41 4 4 4 4 4 1,75 
79-41-K/81 -- -- -- -- -- -- 

P
ro

fi
lo

v
á
 

AJ 79-41-K/41 82 80 -- -- 80 2,09 

  79-41-K/81 27 27 -- -- 27 1,37 

NJ 79-41-K/41 3 3 -- -- 3 1,00 
  79-41-K/81 2 2 -- -- 2 1,50 

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

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

RJ 79-41-K/41 8 8 -- -- 8 1,63 

  79-41-K/81 -- -- -- -- -- -- 
ŠJ 79-41-K/41 8 7 -- -- 7 1,57 

  79-41-K/81 3 3 -- -- 3 1,67 

ZSV 79-41-K/41 31 30 -- -- 25 2,61 

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

D 79-41-K/41 23 22 -- -- 20 2,36 

  79-41-K/81 6 6 -- -- 6 1,33 

Z 79-41-K/41 14 13 -- -- 13 1,23 

  79-41-K/81 6 6 -- -- 6 1,83 

M 79-41-K/41 9 9 -- -- 9 2,44 

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

F 79-41-K/41 14 14 -- -- 14 1,71 
  79-41-K/81 7 7 -- -- 7 1,14 

Ch 79-41-K/41 36 36 -- -- 36 1,86 

  79-41-K/81 7 7 -- -- 6 1,86 

Bi 79-41-K/41 39 39 -- -- 37 1,97 

  79-41-K/81 9 9 -- -- 9 1,89 
IVT 79-41-K/41 6 6 -- -- 6 1,50 

  79-41-K/81 4 4 -- -- 4 1,25 
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Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJ 

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

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

Aj 

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

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

M 

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

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

 

P
ro

fi
lo

v
á
 

ZSV 79-41-K/41 5 5 -- -- 5 2,80 

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

D 79-41-K/41 2 2 -- -- 2 4,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠJ 79-41-K/41 1 1 -- -- 1 4,00 

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

 
 

 
 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2016/2017 
    

          

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 56 26 8 2,08 1 0 0 3,00 

opravný 1 0 0 3,80 8 0 0 2,70 

79-41-
K/81 

řádný 9 17 1 1,40 -- -- -- -- 

opravný -- -- -- -- 0 1 0 1,40 

 

 

Vysvětlivky použitých zkratek:  

DT didaktický test;  

PP písemná práce;  

ÚZ ústní zkouška
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5.7 Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách 

V roce 2017 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu 118 žáků. 115 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. 

Opakovaně došlo k tomu, že se studenti zapsali dokonce na dva různé vysokoškolské obory, konkrétně 

se pro tuto možnost rozhodli 3 absolventi.  

Z hlediska typu školy, na který se naši absolventi hlásí, převažuje kombinace technických a 

přírodovědných oborů, nicméně 41% žáků se rozhodla pro studium humanitních věd. Tato statistika je 

plně v souladu se zaměřením a cíli školy. Naše gymnázium zůstává všeobecnou školou, jejíž 

absolventi mají možnost uplatnit se v jakémkoli oboru, nicméně přírodovědné a technické obory mírně 

převažují. Z celkového počtu je 41 % studentů na humanitních fakultách (nejčastěji ekonomika, právo 

a management), 35 % na přírodovědeckých a lékařských (medicínské obory 14 absolventů) a 24 % na 

technických (především informatika a inženýrství). 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří absolventi ještě na poslední chvíli vysoké školy a informace o jejich 

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

reálnému stavu. 
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Umístění absolventů podle studijních oborů 2016/2017 

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

Praha UK Mat. fyz. obecná matematika 1 1     2 

    Lékařská všeobecné lékařství 4 3     7 

    Právnická právní věda 2       2 

    Přírodovědecká  matematika/zeměpis       1 1 

    Humanitních studií  st.humanit.vzdělanosti       1 1 

  ČVUT Architektury architektura/urbanismus 2       2 

    FIT informatika 3     1 4 

    Jaderná  jaderné inženýrství       1 1 

  VŠCHT Chem.technologie syntéza a výroba léčiv       1 1 

    
Potrav.a 
biochem.t. forenzní analýza       1 1 

  VŠE Mezinár.vztahů mezinárodní obchod 1       1 

  ČZU Provozně-ekonom. provoz a ekonomika   1     1 

Olomouc UPOL Filosofická žurnalistika/historie       1 1 

  
 

  psychologie   1     1 

  
 

  psychologie/sociologie       1 1 

  
 

  sociologie/andragogika       1 1 

  
 

  žurnalistika/TV+R studia     1   1 

  
 

  andragogika *1       0 

    Přírodovědecká molekulární biologie       2 2 

    
 

biochemie     1   1 

    
 

aplikovaná  chemie       1 1 

  
 

  biotechnologie/gen.inž.   1   1 2 

  
 

  experiment.biologie     1   1 

  
 

  bioanorganická chemie     2   2 

  
 

  Bi/M     1   1 

  
 

  Bi/Ch     1   1 

  
 

  M/ekon.v bankovnictví     1   1 

    Právnická právo   1 1   2 

    Pedagogická spec.pedag.,2.st.ZŠ+SŠ   1     1 

      rekreologie       1 1 

Brno MUNI Právnická právo, právní věda   2 1 1 4 

    Přírodovědecká biochemie     2   2 

      chemie   1     1 

    Sociálních studií polit. a mezinár.vztahy   1     1 

    Lékařská všeobecné lékařství 2       2 

      zubní lékařství 1       1 

    Filosofická Čj/literatura       1 1 

    Informatiky informatika       2 2 

      aplikovaná informatika       1 1 

    Ekonom.správní podnik.ek. + manag. 1       1 
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      veřejná ek. + správa   *1     0 

    Pedagogická Fj pro hosp.činnost   1     1 

  VUT Stavební stavební inženýrství   1     1 

    FEKT mikroelektrotechnika 1       1 

  Mendel. Provozně-ekonom. manažersko-ekonom.     1   1 

  Obrany Vojenských techn. letecká technika 1       1 

Ostrava VŠB - TU Hornickogeologická enviroment.biotech.       1 1 

      CH/technologie OŽP   1     1 

      technolog.hosp. s vodou     1   1 

      aplik.vědy a technologie 1       1 

    FEI biomedic.technik 2 1     3 

    Ekonomická ekonom.a manag. 1 2 1 2 6 

    FAST architektura, stavitelství   1     1 

      stavební inženýrství     2   2 

    Strojní strojní inženýrství     1   1 

    FBI bezpečnost práce       1 1 

  OSU Lékařská všeobecné lékařství     4   4 

      všeobecná sestra     2   2 

      nutriční terapie 1       1 

      ochrana veřej.zdraví   1     1 

    Filosofická historie/Čj + literatura     1 2 3 

      historie   1     1 

      Šj ve sféře podnikání     1   1 

      Aj+literatura   *1     0 

    Pedagogická učitelství MŠ   1     1 

      Z/Tv   1     1 

      speciální pedagogika   1   2 3 

    Přírodovědecká CH/Rj       1 1 

      chemie   2     2 

      experiment.biologie   1     1 

      biologie   1     1 

Opava Slezská  Filosof.přírodověd. Aj/historie 1       1 

      Aj/Čj+literatura       1 1 

Zlín T.Bati Mediál.komunikací marketing.komunikace 1       1 

      digitální design 1       1 

Brno soukromá Hotelová škola hotelnictví       1 1 

Ostrava soukromá Podnikání a práva právo   1     1 

Studentů ve třídě       27 31 28 32 118 

Přijato na VŠ       27 30 26 30 113 

Úspěšnost  přijetí       100% 97% 93% 94% 96% 

 
Pomaturitní studium 

      Liberec SŠ   elektřina silnoproud     1   1 

Ostrava pomaturitní studium jazyků   Aj       1 1 

  
        Nestudují     1 1 1 3 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

 - 41 - 

 

Umístění absolventů podle studijních oborů 2016/2017

Humanitní 47 
Učitelství pro MŠ 1 

Čj a literatura 1 

Čj + literatura/Aj 1 

Aj a literatura 1 

Rj/CH 1 

Psychologie 1 

Psychologie/sociologie 1 

Speciální pedagogika 4 

Andragogika 1 

Andragogika/sociologie 1 

Šj ve sféře podnikání 1 

Fj pro hospodářskou činnost 1 

Veřejná ekonomika a správa 1 

Provoz a ekonomika 1 

Politologie a mezinárodní vztahy 1 

Studium humanitní vzdělanosti 1 

Rekreologie 1 

Hotelnictví 1 

Ekonomika a management 8 

Marketingová komunikace 1 

Žurnalistika/TV+R studia 1 

Žurnalistika/historie 1 

Historie/Aj 1 

Historie/Čj + literatura 3 

Historie 1 

Právo a právní věda 10 

 

Přírodovědné 40 
Všeobecné lékařství 13 

Zubní lékařství 1 

Všeobecná sestra 2 

Nutriční terapie 1 

Ochrana veřejného zdraví 1 

Molekulární biologie 2 

Biologie 1 

Biochemie 3 

Biologie/chemie 1 

Biologie/matematika 1 

Experimentální biologie 2 

Aplikovaná chemie 1 

Chemie  2 

Syntéza a výroba léčiv 1 

Bioanorganická chemie 2 

Forenzní analýza 1 

Obecná matematika 2 

Matematika/ekonomie v bankovnictví 1 

Matematika/zeměpis 1 

Zeměpis/TV 1 

 

 

Technické 28 
Strojírenství 1 

Stavební inženýrství 3 

Letecká technika 1 

Mikroelektrotechnika 1 

Aplikované vědy a technologie 1 

Digitální design 1 

Bezpečnost práce 1 

Technologie hospodaření s vodou 1 

Chemie/technologie OŽP 1 

Architektura, stavebnictví 1 

Architektura a urbanismus 2 

Biomedicínský technik 3 

Enviroment.biotechnologie 1 

Biotechnologie a genové inženýrství 2 

Jaderné inženýrství 1 

Informatika 7 
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6 Výchovné poradenství a prevence soc. patologických jevů 
 

Ve školním roce 2016/2017 se činnost výchovného a kariérového poradenství zaměřila především na 

následující úkoly: 

Studenti s individuálními vzdělávacími potřebami 

V posledních letech také na Wichterlově gymnáziu vzrostl počet žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zejména žáků s tzv. Aspergerovým syndromem. Jejich integrace do běžných tříd se zatím 

daří velmi úspěšně, a to zejména díky spolupráci s rodiči. Ti se například účastnili pedagogických 

porad, na kterých společně s pedagogy hledali nejlepší cestu k bezproblémovému řešení modelových 

situací. 

Kariérové poradenství 

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

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

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

žáků. 

Pro studenty maturitních ročníků proběhla celá řada akcí, které jsou každoročně zařazovány do plánu a 

na které máme opakovaně kladné ohlasy. Jejich cílem je přiblížit zájemcům studium na určitých typech 

škol (různé letní školy, Gaudeamus, beseda o studiu architektury, speciální den otevřených dveří pro 

studenty partnerských škol na Masarykově univerzitě v Brně, možnosti studia v zahraničí, besedy 

s našimi absolventy studujícími na různých VŠ, …) nebo je obecně seznámit s průběhem přijímacího 

řízení (NSZ, OSP, TSP). 

Den otevřených dveří pro partnerské školy MUNI Brno 

Beseda o studiu na Oxfordu 

SOČ a Talnet 

Jak na VŠ (Sokrates) 

Exkurze – Dolní oblast Vítkovic 

Exkurze – biochemická laboratoř FNO 

Stavby budoucnosti 

Gaudeamus – evropský veletrh vzdělávání 

Dny otevřených dveří VŠB-TUO 

Prezentace MUNI na Wichterlově gymnáziu 

Letní akademie Discover 
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Dny fyziky v Dubně 

Péče o mimořádně nadané žáky 

Viz samostatná kapitola v oddíle Výsledky vzdělávání. 

 

Součástí práce VP bylo také 

vyhledávání nadaných žáků a práce 

s nimi. V průběhu školního roku 

pracovala skupina zájemců o 

vědeckou práci SOČ, jejichž počet je 

dlouhodobě vysoký (viz kapitola 

úspěchy žáků). V rámci péče o 

nadané žáky jsme využívali vazeb na 

VŠB-TOU, Matematickofyzikální 

fakultu UK a Ostravskou univerzitu, 

jejímiž fakultní školnou jsme a se 

kterými dobře funguje spolupráce 

právě v oblasti výjimečně nadaných žáků. 

Inkluze 

Také na našem gymnáziu máme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky postižené i žáky 

výjimečně nadané (o těch jinde). Největší péči vyžadují žáci s poruchou autistického spektra, které 

jsme zařadily do běžné výuky v počtu 4. Ve školním roce 2016/2017 neměl žádný z nich požadavek na 

přidělení asistenta pedagoga, nicméně pro následující školní rok byl jeden zaměstnanec na tuto pozici 

přijat. 

Péče o žáky s PAU spočívala zejména v pečlivé práci s pedagogy a jejich vzděláváním. Osvědčil se 

nám systém, kdy se před zahájením školního roku zúčastní pedagogické porady rodiče těchto žáků, 

případně jejich pedagogové ze ZŠ, kteří naše učitele detailně seznámí s potřebami žáků a specifiky 

práce s nimi. 

Prevence sociálně patologických jevů 

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

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

Nadále pokračovala úspěšná spolupráce s Renarkonem, nově jsme navázali spolupráci s organizací AZ 

Help (žáci 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia, respektive 5. a 6. ročníku víceletého gymnázia). 
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V prvním ročníku nižšího gymnázia proběhly přednášky o kyberšikaně, netolismu, národnostních 

menšinách a zneužívání návykových látek (3x). 

Pro žáky sekundy a tercie byly uspořádány besedy s tématem vztahy ve třídě, kyberšikana a nebezpečí 

internetu. 

Dne 2. 12. 2016 se konalo již tradiční sympózium na téma kyberšikana pořádané organizací Nebuď 

oběť za spolupráce Moravskoslezského kraje. Cílem letošního ročníku bylo minimalizovat odborné 

přednášky a ponechat více prostoru pro studentské výstupy. Za naši školu, se jako minulý rok, 

zúčastnili studenti 7. A Lukáš Mada a Dominik Holický. Jejich prezentace měla název Kyberšikana, 

aneb na čí straně je chyba. Účelem prezentace mělo být pohlížení na danou problematiku z jiného úhlu. 

Celé sympózium bylo prokládáno vášnivou diskuzí, která vyvrcholila na konci programu. Celou akci 

natáčela krajská televize Polar. Sympózium mělo veliký úspěch a naši studenti se již připravují na 

příští rok. 

 

Novinkou z hlediska formy bylo zařazení webináře na téma HIV a onemocnění AIDS. Online beseda 

trvala jednu hodinu a žáci ji sledovali na promítacích plátnech či televizi. V natáčecím studiu byl 

přítomen moderátor, který celou besedou provázel, a hosté: lékařka - odbornice na HIV, lékař - 

preventista a HIV pozitivní lektor. Všichni hosté odpovídali na dotazy, které do studia během vysílání 

přicházely, vysvětlovali, jak nákaze virem HIV předcházet, jak postupovat při podezření na nákazu a 

jak vycházet s lidmi, kteří jsou nakaženi. 

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 2016/2017 

akce ve spolupráci 

Zvládání emočně náročných a rizikových situací 

ve školním prostředí 
 
Adaptační kurzy 

  
Asklépios (ZRIVI) 
 
 
Metodik prevence 

  

Besedy primární prevence – kyberšikana, netolismus, 

menšiny, zneužívání návykových látek (3x) 

 

Renarkon – 1. a 2. ročníky, kvinta, sexta 

 
 
 
Renarkon 
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Besedy primární prevence- vztahy ve třídě, 

kyberšikana, nebezpečí internetu Mgr. Velička 

  

Rakovina není náhoda www.osvetovabeseda.cz 

  

Kyberšikana (žákovské sympozium) Nebuď oběť 

  

Online Webinář o HIV, AIDS www.aids-pomoc.cz 

  

Škola osobního života - dospívání  

  

Protidrogový vlak v Ostravě 

 
Právní povědomí  

http://revolutiontrain.cz 
 
Městská policie Ostrava 

  

 
 
 

6.1 Zhodnocení EVVO za rok 2016/2017 

Ve školním roce 2016/2017 jsme pokračovali ve vedení environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty v návaznosti na předchozí léta a to tak, aby žáci respektovali požadavky na kvalitní životní 

prostředí, považovali za normální se chovat zodpovědně ke svému životnímu prostředí a chovali se v 

zájmu trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

Tento cíl podporuje řada exkurzí, projektů, přednášek a soutěží a spolupráce s různými subjekty 

(sdružení Tereza Praha, OZO Ostrava aj.).Tyto aktivity jsou vzájemně provázány, aby vznikl silnější 

výsledný efekt a zároveň se některé činnosti zbytečně neopakovaly. 

Projekt Ekoškola: 

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

2015/2016 tento titul obhájila podruhé na základě výsledku auditu z 5. 5. 2016. Tento titul je platný 

dva roky. Ekologické sdružení Tereza poskytuje školám servis ohledně environmentální výchovy a 

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

aktivit programu je tzv. Ekotým, který byl aktivní během celého školního roku. Na konci roku se 

skládal z 16 žáků a vybraných zaměstnanců školy (vrchní uklízečka, pan ředitel). 

Členský poplatek v projektu Ekoškola 900 Kč pro školní rok byl hrazen z grantu ekologické 

konference. 

 

 

 

http://www.osvetovabeseda.cz/
http://www.aids-pomoc.cz/
http://revolutiontrain.cz/
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Vybrané aktivity Ekotýmu: 

- šíření povědomí o tzv. ekokodexu (vybraná snadno zapamatovatelná hesla nabádající k 

ohleduplnému chování k životnímu prostředí) 

- kampaň podporující separaci odpadů na škole (školení tříd, cedulky vybízející k neplýtvání 

tepla a elektřiny) 

- starost o zeleň ve školní budově 

- sběr papíru 

- vzdělávání spolužáků i sama sebe v oblasti environmentální výchovy 

- účast na Dni Země v Ostravě-Porubě 

Ekologická škola Moravskoslezského kraje 

Přihláška do soutěže byla vyplněna na konci školního roku. 

Projekt Litter Less aneb když méně znamená více 

Projekt společnosti Wrigley poskytl občanskému sdružení OKNA 10.000 Kč, za které byly nakoupeny 

dva kompaktory na PET lahve, vermikompostér a materiál k prezentování Ekoškoly na Dni Země v 

Ostravě-Porubě 25. dubna 2017. Součástí prezentace bylo vzdělávání návštěvníků Dne Země v oblasti 

třídění odpadu. Za pomoci finančního příspěvku z Litter Less jsme nechali vyrobit desítky kusů 

originálních vkusných textilních tašek, které mají nahradit stovky plastových. Tyto se prodávaly 2x 

během ekologických akčních dní ve škole a také na Dni země 25. 4. v Porubě. 

Soutěž s panem Popelou 

Městská soutěž ve sběru papíru pořádaná společností ASA proběhla v listopadu 2016 a dubnu 2017. 

Díky 1600 kg nasbíraného starého papíru získalo sdružení OKNA spolupracující se školou asi 2300 

Kč. 

Projekt EKOLAMP 

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

dlouhé zářivky jsou umístěny v dílně školníka. 

Projekt Recyklohraní 

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.  
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V rámci projektu se ve školním roce odevzdaly desítky kusů starého elektrozařízení a několik 

kilogramů vysloužilých baterií. 

Exkurze v OZO Ostrava 

Tento školní rok se na exkurzi do OZO Ostrava vypravila třída tercie A. Beseda s názvem Odpady 

zbavené otazníků byla zaměřená na separaci a využití odpadu. 

Ekologická konference 

V říjnu 2016 se naši studenti zúčastnili ekologické konference Ekologie Ostrava 2016 v hotelu 

Imperial. Vzhledem k již třináctému ročníku bylo téma od ekologie více vzdálené – Vnímání světa v 

rámci bezpečnosti a ekonomiky. V publiku sledovalo 7 našich studentů prezentace týkající se dané 

problematiky. Prezentující byli studenti 3.C Ondřej Pilát a Jakub Homola s prezentací Srovnání 

sportovního vyžití v Ostravě a Brně. Tento byl odměněn grantem 3.000 Kč, škola za účast získala 

5.000 Kč. Finance byly použity na nákup desítek květinových truhlíků a zeminy do tříd i na chodby 

školy. 

Ekokonference na Gymnáziu Olgy Havlové 

Jednalo se první účast našeho žáka na této konferenci pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých 

gymnázií. Prezentujícím byl Lukáš Čechaček s tématem o rozvoji cyklodopravy v Ostravě. 

Soutěž Inovátor, kategorie Junior inovátor 

Tato soutěž pořádaná Moravskoslezským krajem je sice multioborová, ale příspěvky od našich žáků 

byly spojené s ekologií. Společný pro všechny soutěžní nápady je jejich inovativní potenciál. 

Výhercem byl Lukáš Čechaček s inovativním projektem Úschovna kol a koloběžek v Ostravě pro 

zlepšení cyklistické infrastruktury ve městě. 

Další (jednorázové) akce: 

Zeměpisně-dějepisná exkurze kvarty s ekologickými vstupy, Přírodovědný Klokan, olympiády z 

biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, soutěž mladých zoologů pořádaná ZOO Ostrava. 

Závěr: 

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

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

rámci projektu Ekoškola se po různých osvětových akcích školního Ekotýmu našim studentům drží 
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podíl separovaného odpadu na velké výši, díky úsporám se snížilo množství, resp. cena spotřebované 

elektrické energie. 

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

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 2016/2017 jsme se po dlouhé době mohli zaměřit na individuální profesní rozvoj 

jednotlivých pedagogů. V drtivé většině případů mohli pedagogové absolvovat vzdělávání dle svého 

výběru, který nejčastěji směřoval k prohlubování kvalifikace v oboru. Jeden pedagog se věnoval 

sebevzdělávání v rámci emoční sebeobrany. 

 

V případě nepedagogů (i pedagogů) bylo samozřejmě nezbytné, aby absolvovali vzdělávání v 

oblastech, kde se změnila legislativa. 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

Ve školním roce 2016/2017 neprobíhalo, a to z toho důvodu, že všichni pedagogové byli plně 

kvalifikovaní.  

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Ve školním roce 2016/2017 pokračovalo studium preventistky sociálně patologických jevů, jehož 

ukončení je plánováno na podzim 2017. 

 

Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

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

kompetencí. 

 

Studium k maturitě 

Z požadavku CERMATu bylo třeba doplnit počet zadavatelů, což se také stalo. Ve školním roce 

2016/2017 bylo takto nově proškoleno 6 pedagogů, kteří získali 7 osvědčení (včetně doplňku pro žáky 

s PUP). K 31. srpnu 2017 má Wicherlovo gymnázium více než dostatečný počet certifikovaných 

hodnotitelů, zadavatelů i školních maturitních komisařů pro všechny předměty s výjimkou španělského 

jazyka, v němž došlo k personální obměně. 

 

Prohlubování kvalifikace ředitele školy 
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Ředitel gymnázia byl v daném školním roce druhým rokem a snažil se využívat dostupných možností, 

aby zlepšil své kompetence. Přednost dával akcím, na kterých měl možnost získat zkušenosti od 

zkušenějších kolegů. 

 

Prohlubování odborných znalostí v jednotlivých předmětech 

Všichni pedagogové měli volnou ruku při výběru vzdělávacích aktivit. Největším přínosem bylo 

zejména školení učitelů fyziky v práci s měřícím systémem Vernier, který přinesl výraznou inovaci do 

výuky fyziky. Velmi specializovaná školení absolvovali také biologové (genetika), učitelé českého 

jazyka, dějepisu či jazyků. Matematici se již tradičně vzdělávali na celostátní konferenci učitelů 

matematiky. 

 

Přehled podle obsahu: 

 

Vedení školy 

1) Účast na konferenci Asociace ředitelů gymnázií 

2) Ředitelská dílna (třídenní workshop za účasti téměř dvaceti ředitelů SŠ) 

3) Erasmus+ (metodický seminář pro řešitele projektu 3 účastníci) 

4) Workshop pro zástupce ředitele – ZPŠ Zengrova (2 účastníci) 

5) eduKonference na téma jazykové vzdělávání v MSK (1 účastník) 

6) Školení k maturitním zkouškám – NIDV (1 účastník) 

7) Systém Bakalář SPŠCh – 1 účastník 

8) Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci společného 

vzdělávání (1 účastník) 

9) Karierní řád (1 účastník) 

 

Pracovněprávní problematika 

1) Odborná příprava členů preventivních požárních hlídek (4 účastníci) 

2) Odborná příprava preventistů PO (1 účastník) 

3) Školení BOZP+PO pro vedoucí zaměstnance (2 účastníci) 

4) Bezpečné zacházení s chemickými látkami a přípravky ve školách (1 účastník) 

 

Výchovné poradenství a prevence 

1) Účast na Konferenci prevence rizikového chování (1 účastník – preventistka); 

2) Emoční sebeobrana (1 účastník) 

3) Systém práce s nadanými dětmi (1 účastník – 40 hodn?) 

4) DofE – Cena vévody z Edinburghu, příprava na zřízení členství (2 účastníci) 
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5) Školení výchovných poradců – Inkluze (1 účastník) 

6) Dětský mozek a neurovývojové poruchy, dětská agrese, poruchy chování (1 účastník) 

 

ICT 

1) iPad jako nejlepší vzdělávací pomůcka – ZŠ a MŠ Ludgeřovice (2 účastníci ŠJ) 

2) Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání (1 účastník) 

3) Učitel a/nebo tablet. Mobilní technologie v jazykovém vzdělávání/inkluze (1 účastník) 

4) Akademie programování – KVIC (2 účastníci) 

 

EVVO 

1) Sdružení TEREZA – „Seminář dobré praxe – EKOŠKOLA“ – 1 účastník (metodik EVVO); 

2) Středoškolská ekologická konference (1 účastník) 

 

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů 

1) Studená válka - dějepisný seminář, Olomouc (2 účastníci) 

2) Seminář pro vyučující českého jazyka (2 účastníci) 

3) MUNI Brno – seminář biologie (2 účastníci) 

4) Celostátní setkání učitelů matematiky (2 účastníci) 

5) Konference „Cesty k matematice“ (1 účastník) 

6) Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie (1 účastník) 

7) Seminář MODAM pro učitele matematiky (3 účastníci) 

8) Support and Inspire – konference pro učitele AJ (4 účastníci) 

 

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. Školu od jiných odlišuje zejména otevřená orientace na přírodní vědy, jejich 

podpora a propagace. 

 

K propagaci využívá Wichterlovo gymnázium zejména moderní kanály, a to jak webové stránky a 

sociální sítě, tak místní média (TV Fabex, TV Polar, Moravskoslezský deník). 

Webové stránky 

Zásadní a nutnou změnou v prezentaci Wichterlova gymnázia byla ve školním roce 2016/2017 obnova 

webových stránek. Byl zachován takzvaný redakční systém, který umožňuje uživatelům (vedení i 

pedagogům) vkládat aktuální články a informovat tak veřejnost i žáky a jejich rodiče o dění ve škole 

s minimálním zpožděním. Jsme velice hrdí na skutečnost, že autorem nových stránek je náš absolvent 

pracující pro lokální společnost. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wigym.cz/
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LinkedIn 

Od září 2016 má Wichterlovo gymnázium oficiální profil na profesní síti LinkedIn. Cílem zřízení 

profilu bylo zejména umožnit absolventům, současným a bývalým zaměstnancům zařadit so 

Wichterlovo gymnázium od svého profilu a pomocí nástrojů této sociální sítě s nimi udržovat kontakt a 

dále šířit značku Wichterlovo gymnázium 

 

 
 

 

Facebook 

Naše stránka na síti Facebook měla ke konci srpna 2017 1805 aktivních sledujících a toto číslo stabilně 

roste (z původních 1569 1. 9. 2016). Organický (neplacený) dosah úspěšnějších příspěvků se na 

začátku roku dostal přes 4500 oslovených osob, běžně se pohybuje pod hranicí dvou 2000. V letošním 

školním roce jsme využili možnosti placené reklamy na této síti a konečný dosah zveřejněného videa o 

škole byl přes 28000 oslovených osob. 

 

https://www.linkedin.com/company/10913376/
https://www.linkedin.com/company/10913376/
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Prostřednictvím sítě Facebook se vedení gymnázia daří také komunikovat s žáky i veřejností a všemi, 

kdo upřednostňují tuto síť před standardní e-mailovou komunikací. 

 

Dalším pozitivem této sítě je provázanost například se stránkami ÚMOb Poruba, KÚ MSK a 

spřátelenými společnostmi, prostřednictvím kterých se gymnáziu daří zůstávat na očích obyvatelům 

města. 

 

 

Nástroje FB umožňují analyzovat dosah příspěvků. Zde například organický dosah příspěvků ve školním roce. 

 

Místní média 

Také díky úspěšnému fungování školní televize (WigymTV) se nám dařilo udržovat velmi dobré 

vztahy s TV Fabex, která i v tomto školním roce využívala služeb našich žáků, případně jejich 

reportáží. Výborná je rovněž spolupráce s TV Polar, u které jsme využili možnost prezentovat 

gymnázium v pořadech Študuj u nás a Náš kraj není na okraji. Reportáže o akcích Wichterlova 

gymnázia se objevily také v rozhlase (např. Český rozhlas – živý přenos z předávání dárků pro děti 

v rámci projektu Krabice od bot, nebo pořad Rádia Čas Brouk v hlavě na téma přijímací zkoušky). 

 

Z tisku se články o Wichterlově gymnáziu objevují nejčastěji v Moravskoslezském deníku. Pro 

placenou inzerci využíváme měsíčník ÚMOb Poruba PRIO nebo například informační měsíčník 

PROGRAM. 
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Akce pro veřejnost 

Wichterlovo gymnázium se postupně snaží stát komunitním centrem přinejmenším v rámci městského 

obvodu Poruba. Cílem je zapojovat veřejnost do akcí, které organizujeme a využívat potenciálu žáků a 

pedagogů. Ve školním roce 2016/2017 jsme právě v tomto duchu pojali oslavy 60. výročí založení 

školy. 

 

60 let a Škola na Hlavní třídě 

Wichterlovo gymnázium v roce 2016 oslavilo 60 let od svého 

vzniku, a přestože toto výročí bylo prezentováno už od začátku 

kalendářního roku, hlavní část oslav byla plánována až na září 2016. 

V souvislosti s oslavami vznikla webová stránka www.60let.cz, 

facebooková stránka a stránka události 60 let. Bylo vytvořeno logo 

oslav, které se stalo součástí všech oficiálních dokumentů a 

hlavičkového papíru. Hlavní část oslav byla prezentována v kampani 

na rádiu Čas a Čas Rock. Část prostředků na akci jsme získali 

v rámci reklamní kampaně Nadace ČEZ Pomáhej pohybem, v níž mohli lidé pro naši akci hlasovat 

prostřednictvím mobilních telefonů. 

 

Hlavní část oslav měla pobavit především širokou veřejnost a také umožnit setkání bývalých i 

současných pedagogů s absolventy. Ve čtvrtek 1. 9. od 9:30 do 14:00 nabídlo Wichterlovo gymnázium 

všem bohatý program na Hlavní třídě v Ostravě–Porubě. V deseti stáncích mohli zájemci všech 

věkových kategorií vyzkoušet ochutnat 

něco z každého předmětu, například 

zanechat karbonovou stopu, přeložit 

správně pozdravy v různých jazycích, 

vytisknout si něco památku na grafickém 

lisu či kreslit elektrickým proudem. Akce 

se osobně zúčastnil náměstek ministryně 

školství Václav Velčovský, hejtman 

MSK Miroslav Novák a náměstkyně 

hejtmana paní Věra Palková. 

 

Podstatné však bylo, že se akce zúčastnilo zhruba 1200 žáků okolních základních škol se svými 

rodiči a vyučujícími, kterým jsme akcí nabídli program na dopoledne prvního dne školy. 

 

http://www.60let.cz/
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V sobotu oslavy pokračovaly průvodem od 

kruhového objezdu z Hlavní třídy k Wichterlově 

gymnáziu a následným slavnostním dnem 

otevřených dveří. Rovněž průvodu se mohla 

kromě absolventů a pedagogů zúčastnit široká 

veřejnost, což se také stalo, a všichni se následně 

ve škole mohli bavit a občerstvovat. 

 

 

Oslavy vyvrcholily večerním programem s posezením u dobrého jídla a pití v prostorách Auly VŠB-

TUO. Na tuto akci již bylo třeba si zakoupit vstupenku, což neplatilo pro všechny bývalé pedagogy, 

kteří byli na akci pozvaní. Nutno podotknout, že se sešli ve skutečně velkém počtu. 

 

K výročí vznikl almanach s příspěvky slavných i méně slavných absolventů. 
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Spolupráce a partnerství s dalšími 

subjekty 

V prosinci roku 2015 se Wichterlovo 

gymnázium stalo fakultní školou 

Matematickofyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy. Ve školním roce 2016/2017 

jsme dále pokračovali v dlouhodobé spolupráci s vysokými školami (Ostravská univerzita, Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita, Masarykova univerzita v Brně), se kterými máme podepsáno 

několik smluv. 

 

Spolupráci se však snažíme rozvíjet také směrem k základním školám. Těm nabízíme k možnému 

využití naše odborné učebny, pořádáme pro ně speciální náslechy a dny otevřených dveří a soutěže. 

Tradiční je Moravskoslezský matematický šampionát, Šumná Ostrava 

a Dny první pomoci na Exilu.  

 

I nadále je Wichterlovo gymnázium přidruženým členem Asociace 

společenské odpovědnosti. 

Reklamní předměty 

Snažíme se, aby se žáci i veřejnost mohli se školou co nejlépe identifikovat, proto se z dostupných 

prostředků snažíme nechávat vyrobit upomínkové předměty s logem školy, které mohou žáci získat 

například jako odměnu za své úspěchy či nadstandardní 

práci. V letošním roce tak například vznikla sada předmětů 

v rámci publicity projektu Erasmus+ 
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Další významné akce v rámci prezentace Wichterlova gymnázia 

 Reklamní kampaň (billboardy, inzerce v městské hromadné dopravě, tiskovinách) 

 Společenský ples Wichterlova gymnázia pro veřejnost 

 Vánoční koncert Wichterlova gymnázia (pro veřejnost) 

 Aktivní zapojení žáků do projektu ÚMOb Poruba Zelená 

Porubě a na Porubském desateru 

 Silvestrovský fotbalový turnaj pro absolventy a pedagogy 

 Ztracená paměť – instalace výstavy na téma nacistické 

nucené práce v ČR (přístupná veřejnosti) 

 Vernisáž výstavy o luminiscenci a přednáška prof. RNDr, Valenty Ph.D. 

 Krabice od bot na Wigymu – sbírání vánočních dárků pro dětské domovy 

 Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na středních školách 

 Plant for the Planet – sázení stromů a ekologická konference v DOV 

 Účast na Dni země 

 Účast (a vítězství) na poháru Ostravské univerzity 

 Blahopřání paní Wicherlové ke 100. narozeninám 

O akcích Wichterlova gymnázia referovala v minulém školním roce různá média 

Oslavy 60. výročí školy 
https://www.facebook.com/wigym/videos/1067081743329125/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=[%7B%22su
rface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D] 

 

Škola na Hlavní třídě 
https://www.facebook.com/casradio.cz/videos/1260209377343398/ 

https://www.facebook.com/jan.netolicka/videos/10207132117961625/ 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/wichterlovo-gymnazium-slavi-sedesatiny-20160902.html 

https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-07-09-2016-17-25 

Inovátor Junior – vítězství v soutěži 
https://www.youtube.com/watch?v=cr2_7Aajs3Y 

Den otevřených dveří 
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/den-otevrenych-dveri.html 

Nebuď oběť – naši žáci se aktivně účastnili konference na téma kyberšikana 
https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000006547/zaci-se-vzajemne-varuji-pred-nebezpecim-internetu 

Krabice od bot na Wigymu – sbírání dárků pro děti z dětských domovů 
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000006648/krabice-od-bot-prinesly-vice-nez-200-darku-pro-deti-z-domovu 

Vánoční koncert 
https://youtu.be/RX7-K6ZwEXg 

https://youtu.be/3l1pcQaPs2M 

Den otevřených dveří 
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000006870/vezmete-deti-den-otevrenych-dveri-wichterlova-gymnazia- 

https://www.facebook.com/wigym/?ref=aymt_homepage_panel 

Wigym retro ples 
https://youtu.be/3_3pugngKSQ 

Náš kraj není na okraji – prezentace školy 
https://polar.cz/porady/nas-kraj-neni-na-okraji/nas-kraj-neni-na-okraji-19-01-2017-17-14 

Plant for the Planet 
https://slideslive.com/38900090/plant-for-the-planet 

https://www.facebook.com/wigym/videos/1067081743329125/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D
https://www.facebook.com/wigym/videos/1067081743329125/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5b%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5b%5d%7D
https://www.facebook.com/casradio.cz/videos/1260209377343398/
https://www.facebook.com/jan.netolicka/videos/10207132117961625/
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/wichterlovo-gymnazium-slavi-sedesatiny-20160902.html
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-07-09-2016-17-25
https://www.youtube.com/watch?v=cr2_7Aajs3Y
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/den-otevrenych-dveri.html
https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000006547/zaci-se-vzajemne-varuji-pred-nebezpecim-internetu
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000006648/krabice-od-bot-prinesly-vice-nez-200-darku-pro-deti-z-domovu
https://youtu.be/RX7-K6ZwEXg
https://youtu.be/3l1pcQaPs2M
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000006870/vezmete-deti-den-otevrenych-dveri-wichterlova-gymnazia-
https://www.facebook.com/wigym/?ref=aymt_homepage_panel
https://youtu.be/3_3pugngKSQ
https://polar.cz/porady/nas-kraj-neni-na-okraji/nas-kraj-neni-na-okraji-19-01-2017-17-14
https://slideslive.com/38900090/plant-for-the-planet
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Studentská vědecká konference 
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/student-scientific-conference.html 

Pí-Day, soutěž v psaní Ludolfova čísla 
 https://youtu.be/dGqHsDI1vPM 

Tajný život města – projekt o biodiverzitě (ve spolupráci s Veolia a nadací Tereza) 
https://youtu.be/Ma7GoLruDnI 

http://www.wigym.cz/nezarazene/p/badatelsky-virus-na-wigymu/ 

Setkání s ministrem zahraničních věcí ČR Lubomírem Zaorálkem 
https://youtu.be/_70ZhMBwk20 

O pohár Ostravské univerzity – vítězství v soutěži 
https://youtu.be/d-rkJsk5-4I 

https://youtu.be/StaW9PljLbo 

http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/masarykovo-namesti-v-oblezeni-studentu-20170628.html 

Blahopřání paní Wichterlové k 100. narozeninám 
https://youtu.be/wOiEXLcNzAw 

 

 

 

 

http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/student-scientific-conference.html
https://youtu.be/dGqHsDI1vPM
https://youtu.be/Ma7GoLruDnI
http://www.wigym.cz/nezarazene/p/badatelsky-virus-na-wigymu/
https://youtu.be/_70ZhMBwk20
https://youtu.be/d-rkJsk5-4I
https://youtu.be/StaW9PljLbo
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/masarykovo-namesti-v-oblezeni-studentu-20170628.html
https://youtu.be/wOiEXLcNzAw
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

V daném školním roce neproběhla na Wichterlově gymnáziu žádná veřejnosprávní kontrola. 
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10 Vyřizování stížností 
 

 

Ve školním roce 2016/2017 nebyly řešeny žádné stížnosti.  
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2016 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

Výroční zpráva byla vypracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Počet podaných žádostí o informaci: 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný 

subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a 

to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

 

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

nebyly poskytnuty  

 

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

 

Počet stížností podaných podle § 16a: 0 

Další informace vztahující se k naplnění zákona106/1999: „Žádné informace“  

 

Povinnost podávat informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly 

evidovány (§ 13). Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy, organizace školy, 

organizace přijímacího řízení, možnosti přestupu na naši školu a organizování mimoškolních aktivit. 

 

 

V Ostravě-Porubě dne 25. 1. 2017     Mgr. Jan Netolička 

         ředitel gymnázia 
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 
 

Příjmy 

1. celkové příjmy, z toho:      30 562 984 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců         0 Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti           458 692 Kč 

4. ostatní příjmy             0 Kč 

Výdaje 

1. investiční výdaje celkem           0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem, z toho:    30 277 906 Kč 

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

     Za DPN       18 646 208 Kč 

 - zákonné sociální náklady          382 291 Kč 

 - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění   6 331 159 Kč 

 - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky      470 763 Kč 

 - stipendia             0 Kč 

 - ostatní provozní náklady       4 447 485 Kč 

3. výdaje z doplňkové činnosti          182 008 Kč 

 

 

 

 

 

Hospodářský výsledek za celou organizace byl zisk ve výši 285 078 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2016, byly uvedeny ve 

Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola odevzdala zřizovateli dne 15. 3 

2017.    
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Doplňková činnost 

 

Škola má živnostenské oprávnění a může provozovat doplňkovou činnost v těchto okruzích:  

101 – Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, vč. zprostředkování  

109 – Pronájem majetku  

129 – Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  

 

V roce 2016 jsme uskutečnili jarní i podzimní přípravné kurzy pro budoucí žáky prvních ročníků jak 

čtyřletého, tak osmiletého studia. Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech, a to  

od 9. 2. do 12. 4. 2016 a od 11. 10. do 6. 12. 2016. Do kurzů se přihlásilo celkem 207 žáků. Náplní 

přípravných kurzů byla metodologická a odborná pomoc žákům základních škol vytvořit si správné 

pracovní návyky, potřebnou orientaci v učivu a seznámit se s prostředím gymnázia.  

Přípravné kurzy 

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.  

Z tržeb za kurzy jsme hradili náklady spojené s konáním kurzů, tj. mzdy, energie, xerografický papír a 

tonery pro tisk výukových materiálů, pronájem učeben a také inzerci s informacemi o konání 

přípravných kurzů a upomínkové předměty (propisky) pro účastníky těchto kurzů. Inzeráty byly 

uveřejněny v měsíčníku Program. Intenzivní propagace probíhala prostřednictvím sociálních sítí a 

webových stránek.  

Pronájem majetku 

Co se týká pronájmů nemovitého majetku, jsou to pronájmy jednorázové i dlouhodobé.  

Mezi dlouhodobé patří pronájem místnosti pro výuku autoškoly, provozování bufetu, služební byt a 

pronájem výměníkové stanice našemu poskytovateli tepla a TUV.  

V menší míře pronajímáme místnosti pro testování společnosti SCIO, pro konání členských schůzí 

bytového družstva Poruba apod.  

Také pronajímáme plochu na chodbách pro umístění kopírovacího stroje pro žáky nebo umístění 

informačních panelů.  

Tržby z pronájmů se dělí na čisté pronájmy a služby s pronájmy spojenými. Tržby za služby jsou 

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

Z čistých pronájmů hradíme např. náklady na revize a opravy související se školním bytem, část odpisů 

DHM, poštovné.  
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Mezi trvalé a každoročně se opakující patří pronájmy tělocvičen a venkovního sportovního areálu 

soukromým skupinám nebo zájmovým sdružením pro jejich sportovní aktivity.  

Smlouvy jsou uzavírány max. na 1 rok a kratší. Podkladem pro stanovení ceny za pronájem a spotřebu 

energií je kalkulace. Cena za pronájem je srovnatelná s cenou v místě obvyklou.  

Doplňková činnost se řídí také vnitřní organizační směrnicí pro doplňkovou činnost.  

Zůstatek nevyužitých výnosů tvoří kladný hospodářský výsledek.  

Daňová povinnost se vztahuje k celé doplňkové činnosti. 
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Přehled výnosů a nákladů z doplňkové činnosti v číslech dle okruhů: (v Kč) 

101  Přípravné kurzy       

Výnosy z prodeje služeb          244 500 

Náklady celkem          105 745 

v tom: 

spotřeba materiálu (tonery, papír pro tisk, kancel. potřeby) 8 547 

spotřeba energie (proúčtováno ve prospěch hl. činnosti) 9 853 

nájemné (vnitřní zúčtování) 6 647 

inzerce, propagacem upomínkové předměty 15 898 

mzdové náklady (dohody o provedení práce s lektory) 64 800 

 

Hospodářský výsledek – zisk         138 755 

 

 

109 Pronájmy místností, bytu, bufetu  

 

Výnosy celkem 121 602 

v tom: 

výnosy z prodeje služeb (energie, paušál SCIO) 39 066 

čisté pronájmy 82 536  

 

Náklady celkem 42 614 

v tom: 

energie 38 466 

služby (poštovné) 521 

odpisy DHM 3 627 

 

Hospodářský výsledek – zisk 78 988 

 

 129  Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

 

Výnosy celkem 92 590 

v tom: 

energie z pronájmů 26 700 

čisté pronájmy 65 890 

 

Náklady celkem 33 649 

v tom: 

energie 26 700 

spotřeba materiálu 199  

ostatní služby (poštovné)      377 

odpis DHM 6 373 

 

Hospodářský výsledek – zisk 58 941 

 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti celkem 276 684   
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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 2016/2017 jsme se ocitli na přelomu programového období. Pro 

následující školní rok byly připravovány dva projekty. Úspěšní jsme byli v žádosti o dva projekty 

v rámci programu Erasmus+, a to společně se slovenským gymnáziem Antona Bernoláka v Námestově 

a Mendelovým gymnáziem v Opavě a VŠB TUO. 

13.1 Erasmus+ Učíme rovnako a predsa rozdielne 

Koordinátor: Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo 

Partner: Wichterlovo gymnázium 

Partner: Mendelovo gymnázium 

Název: Učíme rovnako a predsa rozdielne 

Číslo projektu: 2016–1–SK01–KA219–022560_2 

Začátek projektu: 1. 9. 2016 

Délka trvání: 12 měsíců 

Konec projektu: 31. 8. 2017 

Cíle projektu: 

Z pohledu vyučovacího procesu bylo žákům 

nutné ukázat, že fyzika, chemie, biologie a 

matematika nejsou jen suchá čísla a vzorce, 

ale že se nachází všude kolem nás. Je však 

třeba nacházet stále nové metody, jak toho 

docílit, a protože dnešní doba je spjatá s 

využitím IT technologií, posloužily právě ty 

ke zvýšení zájmu a následně ke zlepšení 

kompetencí ve výše uvedených předmětech. 

Stejně přirozené by pro žáky měla být 

schopnost prezentovat výsledky své práce v 

cizím jazyce. 

Výstupy projektu: 

    Došlo k upevnění spolupráce škol stejného typu, a to jak na úrovni vedení, pedagogů, tak na úrovni 

žáků. Nově byla navázána bližší spolupráce s Mendelovým gymnáziem v Opavě, díky které byla 
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například v průběhu školního roku zahájena výuky IT s pomocí robotů, byly tedy zahájeny i společné 

aktivity v jiných oblastech, než které pokrýval samotný projekt. 

    Došlo ke zlepšení ICT kompetencí a také ke zvýšení motivace pedagogů, kteří se zúčastnili 

stínování. Tři z nich se například v létě zúčastnili kurzu DVPP zaměřeného na využití tabletů ve výuce. 

    Byl vytvořen manuál nových metod a forem pro ostatní učitele zapojených na projektu. Poznatky ze 

stínování byly dále předávány v rámci práce předmětových komisí a na neformálních setkáních. 

    Došlo ke zlepšení prezentačních schopností zúčastněných žáků, kteří na závěrečném setkání ve 

Světě techniky využili několik různých forem prezentace svého tématu s využitím IT, a to včetně 

vytvoření závěrečného testu, který žáci i učitelé absolvovali na svých mobilních telefonech 

    Zvýšený zájem o přírodní vědy krásně dokladuje skutečnost, že během závěrečné prezentace do sálu 

chodili i běžní návštěvníci Světa techniky, které výklad zaujal. 

    Kromě prezentačních dovedností si žáci vylepšili i jazykové schopnosti. Kontakt se slovenským 

jazykem začíná být zejména pro české žáky vzácností, přitom znalost slovenského jazyka stále často 

potřebují. 

    O projektu byla informována široká veřejnost, a to nejen informačním letákem, ale také 

prostřednictvím tisku a sociálních sítí. Studentská televize Wichterlova gymnázia natočila z projektu 

reportáž, kterou samozřejmě umístila na sociální sítě. 

 

Financováno z prostředků Evropské Unie, celkový příspěvek pro WG: 11 250 EUR 
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13.2 Erasmus+ - Math4U 

Koordinátor: VŠB TUO  

Partner: Wichterlovo gymnázium 

Název: Math Exercises for You (Math4U) 

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023932 

Začátek projektu: 1. 9. 2016 

Délka trvání: 36 měsíců 

Konec projektu: 31. 8. 2019 

 

 

Projekt má dva cíle. Tím prvním je zlepšit matematickou gramotnost žáků vyšších ročníků středních 

škol zavedení nových interaktivních cvičení do výuky matematiky. Druhým cílem je zlepšení 

kompetencí v oblasti anglického jazyka, a to jak u žáků, tak u učitelů matematiky prostřednictvím výše 

uvedeních cvičení. Ta vytvoříme paralelně v anglickém jazyce a v jazyce každého z partnerů projektu 

(českém, polském a slovenském). Učitel matematiky tak bude mít k dispozici sadu příkladů, které bude 

moct dát žákům v angličtině, zatímco sám bude pracovat s českou verzí. 

 

V rámci projektu vzniknou následující výstupy: 

a) Online generátor úloh pro žáky – žák si zvolí téma, podtéma a úroveň obtížnosti a generátor mu 

vytvoří test, který bude spustitelný na všech běžných platformách (počítač, tablet, mobilní 

telefon). 

b) Webová aplikace pro personalizované sady testů – v tomto nástroji si budou učitelé moci sami 

vytvořit testy, které se díky aplikaci budou samy vyhodnocovat a opravovat. 

c) 150 interaktivních her na procvičování učiva 

 

 

Financováno z prostředků Evropské Unie, celkový příspěvek pro WG: 45 840 EUR 
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

☐ Rekvalifikace 

☐ Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

☐ Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

☐ Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

☒ Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

☐ Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

☐ Vzdělávání seniorů 

☐ Občanské vzdělávání 

☐ Čeština pro cizince 

☐ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

☐ Jiné – vypište:……………………………. 

 

Wichterlovo gymnázium dlouhodobě pořádá kurzy pro zájemce o studium na střední škole, a to jak pro 

žáky pátých tříd ZŠ, tak pro žáky posledního ročníku. Zájem je takový, že naše kapacity jsou plně 

vytíženy a kurzy se konají dvakrát ročně (podzimní a jarní termín). 

 

Škola má akreditované kurzy DVPP v oblasti ICT, ve školním roce 2016/2017 však žádné neotevřela, 

zejména z důvodu nedostatečného personálního pokrytí.
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15 Projekty realizované z cizích zdrojů 

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

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

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

odborné veřejnosti nabídnout. Hledáme proto další mimorozpočtové formy. 

15.1 Škola na Hlavní třídě a oslavy 60 let Wichterlova gymnázia 

Popis akce výše v kapitole… 

 

Získat prostředky na oslavy bylo možné zejména proto, že jsme zvolili formu veřejné zábavně 

vzdělávací akce. Projekt byl natolik úspěšný, že se akce s názvem Škola na Hlavní třídě uskutečnila po 

dohodě s ÚMOb Poruba i v následujícím školním roce. 

 

Nadace ČEZ (Pomáhej pohybem):  20 000 Kč 

ÚMOb Poruba:    zdarma pronájem prostor, stánků a zábor prostranství  

 

 

 

15.2 Moravskoslezský matematický šampionát, 14. ročník 

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

Čtrnáctý ročník proběhl pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a významným 

hostem byl bývalý dlouholetý ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR doc. Karel Oliva, který 

soutěžícím ukázal, že matematika se dá uplatnit i v lingvistice. V rozpočtu soutěže můžeme již tradičně 

počítat s prostředky Magistrátu města Ostravy, Úřadu městského obvodu Poruba a Jednoty českých 

matematiků a fyziků. Grantové prostředky jsou využívány na vydání sborníku soutěže, pobyt 

zahraničních účastníků (účastní se zástupci partnerských škol ze Slovenska), zajištění organizace 

soutěže, na ceny pro vítěze a na upomínkové předměty pro soutěžící. 

  

Magistrát města Ostravy: 50 000 Kč (grant) 

Jednota českých matematiků a fyziků: 4 000 Kč (finanční spoluúčast) 
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15.3 Šumná Ostrava– kulturně historické toulky Ostravou, 9. ročník 

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

samostatnému vyhledávání informací, ke schopnosti zjištěným poznatkům porozumět a odpovídajícím 

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

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

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

žijeme. 

Název soutěže je použit se souhlasem Davida Vávry a Radovana Lipuse.  
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16 Spolupráce s odborovými a zaměstnaneckými partnery 

Na Wichterlově gymnáziu pracuje Základní organizace ČMOS, Odborový svaz pracovníků školství. 

Komunikace je z pohledu vedení bezproblémová. Platná kolektivní smlouva byla 31. ledna 2014 

uzavřena na období tří let. 

Ředitel gymnázia je členem Asociace ředitelů gymnázií a odborné sekce Rady kvality ČR. 

Zástupce ředitele je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

I další zaměstnanci jsou členy profesních organizací, například Jednoty českých matematiků a fyziků. 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků – škola nezajišťuje 

 

Počet firem 
 

 

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

 

0 

 

 
 

  

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

 
Spolupracující partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace    

JČMF 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; 

 

   

Firmy 
(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

Veolia, s.r.o. Sponzoring, partnerství v projektu Tajný život města, 

školení pedagogů/žáků, exkurze 

 

TV Fabex Naši žáci pracují jako externí reportéři, navrhují a 

připravují reportáže 

 

Moravio, s.r.o. IT společnost, semináře a stáže žáků a pedagogů, 

spolupráce při tvorbě webových stránek, mnoho 
zaměstnanců jsou našimi absolventy 

 

Tieto Czech s.r.o. IT společnost, semináře a stáže žáků a pedagogů, 

společná příprava projektu Nerďáci 

 

Rada kvality ČR 

Ředitel školy je členem odborné sekce Rady kvality pro 

vzdělávání a zprostředkovává prostupnost informací 
oběma směry 
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Další partneři  (např. 
úřad práce, obec ...) 

  

Matematicko fyzikální 

fakulta Univerzity Karlovy 

Jsme fakultní školou, práce s nadanými žáky, exkurze, 

přednášky, DVPP, metodická pomoc vyučujícím 

 

Svaz průmyslu a dopravy 

ČR 

Aktivní spolupráce na úrovni soutěží a aktivit, byli jsme 

oficiálně podpořeni v rámci akce Rok průmyslu a 
technického vzdělávání, člen vedení Wichterlova 

gymnázia je členem Školské komise SPaD ČR 

 

VŠB-TUO projektové partnerství společný projekt Erasmus+, 

práce s nadanými žáky, exkurze, přednášky  

 

Svět techniky exkurze a přednášky pro žáky, organizace akcí (Plant for 

the Planet, závěrečná konference v rámci projektu 

Erasmus+), naši absolventi jsou zaměstnanci 

 

Masarykova univerzita 

Brno 

práce s nadanými žáky, exkurze, přednášky  

Ostravská univerzita Jsme fakultní školou, projektové partnerství, práce 

s nadanými žáky, exkurze, přednášky, zabezpečení 

pedagogických praxí, vzájemná účast na konferencích 

 

Vědecká knihovna, 

Městská knihovna 

exkurze a přednášky pro žáky  

Magistrát města Ostravy dotace na pořádání soutěží Moravskoslezský 

matematický šampionát a Šumná Ostrava, dotace na 
práci s talentovanými žáky (projekt Škola je nám malá) 

 

ÚMOb Poruba Spolupořádání akcí pro veřejnost (Škola na Hlavní třídě), 

podílíme se na formování městského obvodu (Zelená 
Porubě, Porubské desatero), marketingová provázanost 

(zápůjčky prostor, prolinkování na sociálních sítích) 

 

Krajský soud, Úřad práce  exkurze a přednášky pro žáky  

 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

 

 
0 
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Přílohy: 

 

1) Učební plány  

2) Nabídka seminářů 

3) Maturitní předměty 

4) Tabulka DV/DVPP 

5) Tabulka projekty 

6) Přehled výsledků maturitních zkoušek a RP KVALITA – integrováno v kapitole 5.5 

7) Spolupracující organizace a poskytovaná stipendia – integrováno v kapitole 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Ostravě-Porubě dne 11. 10. 2017   Mgr. Jan Netolička, v.r. 

        zástupce statutárního orgánu 
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Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání dne 4. 10. 

2017 

 

 

 

 

Mgr. Jan Netolička 

         zástupce statutárního orgánu 

 

 

 

 

 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla schválena školskou radou na zasedání 

dne 18. 10. 2017.  

 

 

         Mgr. Jana Trojková, Ph.D. 

      předsedkyně Školské rady WG 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
Seznam maturitních předmětů pro profilovou (tzv. „školní“) část maturitní zkoušky ve školním 

roce 2016/2017 (jarní i podzimní zkušební období) pro obory: 

79-41-K/81 Gymnázium (třídy 8. A) a  

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

 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb.; a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (maturitní 

vyhláška), stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky a stanovuji formy:  

 

A Povinné zkoušky 
 

1. zkouška  Cizí jazyk, ústní zkouška 

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

 

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).  
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B Nepovinné zkoušky 
 

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky, které si vybírá ze stejného seznamu jako 2. a 3. 

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

Matematiku+, písemná zkouška (organizuje celostátně CZVV z pověření MŠMT), 

Deskriptivní geometrii, ústní zkouška, 

Hudební výchovu, ústní zkouška, 

Pedagogiku a psychologii***, ústní zkouška, 

Výtvarnou výchovu, kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce. 

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

plánu Seminář z pedagogiky a Seminář z psychologie. 

 

 

Další informace: 

 

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

 

V nabídce jsou předměty, které byly v učebním plánu daného oboru zastoupeny minimálně 144 hodinami (např. 

2 roky 2 hodiny/týden).  

 

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

 

V jarním zkušebním období budou ústní profilové zkoušky zahájeny 16. května 2017 a budou probíhat nejdéle 

do 10. června 2017. 

 

 

 

 

 

 

     

V Ostravě-Porubě dne 30. září 2016 

č.j.: WG/1450/2016 

         Mgr. Jan Netolička 

         ředitel gymnázia 
 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

 - 83 - 

  

Příloha č. 3 

 

Nabídka seminářů pro školní rok 2016/2017 * 

3. ročník  

* Otevření seminářů je podmíněno dostatečným zájmem studentů a organizačními možnostmi školy. 

 

Žáci si vybírají dva semináře z nabídky: 

ČJ Jazykovědný seminář CJS 

o Jazykověda a její disciplíny. 

o Zvuková stránka jazyka × psaný jazyk. 

o Lexikologie a disciplíny příbuzné: sémantika, etymologie, frazeologie, lexikografie, onomastika. 

o Jazyk a řeč; jazyk a jeho vývoj, jazyková norma, rozšiřování slovní zásoby, přebírání slov z cizích jazyků, 

vývojové tendence.  

o Čeština a její postavení mezi evropskými jazyky; vývoj češtiny a její útvary.  

o Dialektologie – srovnání Moravy (Slezska) a Čech. 

o Syntax; struktura věty a vyšších textů. 

o Součástí bude seminární práce. 
 

NJ Základy němčiny I – dvouletý seminář! NJZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  
 

NJ Konverzace v němčině I NK1 

o Seminář je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti reálií německy mluvících zemí, seznámit 

se s jednotlivými etapami vývoje německé literatury, jejich představiteli a díly v originále, rozšířit si slovní zásobu 

a tematicky konverzovat o nejrůznějších oblastech života. 
 

FJ Základy francouzštiny I  – dvouletý seminář! FJZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  
 

FJ Konverzace ve francouzštině I FK1  

o Seminář se zaměřuje na rozšiřování základních komunikačních znalostí v jazyce. Žáci jsou vedeni k samostatnému 

vyjadřování a orientují se v hlavních životních situacích, jejich znalosti odpovídají úrovni A2, B1 Evropského 

referenčního rámce. 
 

RJ Základy ruštiny I  – dvouletý seminář!  RJZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  
 

RJ Konverzace v ruštině I RK1 

o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku konverzačních témat. Výuka 

zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní témata, situace z běžného 

života, reálie. Důraz je kladen na procvičování intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních 

obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

 

ŠJ Základy španělštiny I  – dvouletý seminář! SPZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  
 

ŠJ Konverzace ve španělštině I SK1 

o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku konverzačních témat. Výuka 

zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní témata, situace z běžného 
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života, reálie. Důraz je kladen na procvičování intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních 

obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

 

La Latina – dvouletý seminář! LAT 

o Žáci si během dvouletého studia osvojují základy latinské gramatiky, respektive morfologie, konfrontují je 

s jazyky živými včetně mateřského, systematizují poznatky a snáze pak přijímají nové. Latina přispívá k rozšíření 

slovní zásoby latinské i české. Žák si uvědomuje, že se s „mrtvým“ jazykem běžně setkává, např. v médiích či 

v terminologii různých vědních oborů. Mnohem lépe pak  pojmům cizího původu (latinského i řeckého) rozumí a 

umí je správně používat. Při překladu latinských textů žák aplikuje získané znalosti gramatické i lexikální a 

kultivuje svůj verbální  projev. Nedílnou součástí výuky jsou prezentace antických i středověkých reálií, které 

rozšiřují kulturněhistorické povědomí žáka a umožňují propojení s jinými vyučovacími předměty (D, JČ, ZSV, 

VV…).  
 

D Obecné dějiny  OD 

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

 

Z  Obecný zeměpis OZ 

o postavení Země ve vesmíru; 
o kartografie; 

o fyzický zeměpis – fyzickogeografická sféra;  

o hospodářský zeměpis; 

o prohloubení učiva základních hodin se zaměřením na využití vědomostí v praktických činnostech a dovednostech. 

 

Z Politická geografie ZPG 

o mezinárodní organizace; 
o aktuální situace v mezinárodní politice; 

o ohniska napětí a hlavní aktéři politického dění ve světě – např. USA, Afrika, Irák × Irán, …; 

o mezinárodní spolupráce i soutěž při výzkumu vesmíru. 

 

M Seminář z vyšší matematiky I. SVM1 

o Rovnice a nerovnice. Řešení náročnějších rovnic a nerovnic a jejich soustav, s parametrem i bez. Algebraické 

rovnice n-tého stupně řešené v oboru komplexních čísel; reciproké rovnice. 

o Stereometrie. Řešení náročnějších polohových i metrických úloh na tělesech. Příčky mimoběžek. 

o Matice. Řádkové a sloupcové vektory. Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost vektorů. Operace 

s maticemi. Hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic. Matice soustavy, rozšířená matice soustavy. Frobeniova 

věta. 

o Determinant matice. Výpočet determinantů matice stupně 2 a 3 – Sarrusovo pravidlo. Pravidla pro úpravu 

determinantů. Subdeterminant. Doplněk prvku determinantu. Rozvoj determinantu podle řádku (sloupce). Užití 

determinantů. Řešení soustav lineárních nehomogenních rovnic – Cramerovo pravidlo. Užití matic a determinantů 

ve vektorové algebře. 

o Kombinatorika a pravděpodobnost. Shrnutí a prohloubení látky, řešení náročnějších slovních úloh. Geometrická 

pravděpodobnost. 

 
 

Dg Deskriptivní geometrie – dvouletý seminář! DG1 

o V neposlední řadě bude jistě oblíben i studenty, které kladně oslovila předcházející výuka partií planimetrie a 

stereometrie probíraných v matematice. Při výuce deskriptivní geometrie je akcentován její  účinek na rozvoj 

osobnosti žáka, a to zejména v oblasti schopnosti analyzovat daný problém, hledat a nalézat varianty jeho řešení a 

následně stanovit posloupnost kroků vedoucích k jeho zdárnému vyřešení. Významným aspektem výuky 

deskriptivní geometrie je rozvoj geometrické představivosti žáka, rozvoj schopnosti grafické komunikace, a to 

zejména grafické interpretace řešeného problému. Deskriptivní geometrie rovněž svým obsahem i svými 

výukovými metodami vede žáka k systematičnosti v práci, učí jej dbát na estetickou stránku jeho grafického 

projevu.  

 

Fy Moderní fyzika FMD 

Obsahem semináře jsou aktuální poznatky moderní fyziky a techniky. Mimo jiné budou zařazeny tyto kapitoly: 
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o enviromentální fyzika (energie Slunce, Země, moře, …); 

o komunikační technologie (GPS, …); 

o obrazovky a displeje (LCD, …); 

o fyzika zdravotnictví (zobrazovací metody v lékařské diagnostice); 

o nanotechnologie; 

o vybrané poznatky fyziky mikrosvěta; 

o astrofyzika a meteorologie. 
 

Ch Analytická chemie ACh 

o kvalitativní analytická chemie (důkazové reakce kationtů a aniontů); 

o kvantitativní analytická chemie (titrace, vážkové stanovení); 

o exkurze + seminární práce. 
 

 

Bi Seminář z biologie SB1 

o Historická biologie – přehled významných biologů a jejich objevů ve světě, svět současného poznání biologických 

struktur a jevů, teorie o původu života, druhů a člověka na Zemi. 

o Obecná charakteristika živých soustav – základní strukturální typy živých soustav, principy taxonomie 

a fylogenetiky organismů, obecná charakteristika jednotlivých domén. 

o Cytologie – struktura, fyziologie buňky prokaryotické a eukaryotické, molekulární biologie buňky, cytologické 

základy dědičnosti. 

o Evoluční biologie – vývoj evolučního myšlení, molekulární evoluce, vznik života z aspektu molekulární biologie, 

evoluce orgánů a orgánových soustav organismů. 

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

 

IVT Programování pro web PRW 

Obsahem semináře bude programování webových stránek, vytvoření jejich vzhledu pomocí kaskádových stylů, 

vytváření dynamických stránek pomocí skriptování a využití webového rozhraní pro přístup k databázi. 

o jazyk html; 

o kaskádové styly; 

o grafika pro web; 

o php skript; 

o java skript; 

o databáze MySQL. 

 

IVT Základy programování ZPRG 

Cílem bude osvojení základů programování a vytvoření jednoduchých programů v jazyce Dephi a Pascal. 

o syntaxe, datové typy, struktury, procedury, funkce 

o vytvoření textového editoru, grafického editoru, kalkulačky, záznamníku úkolů. 

o jednoduché hry 
 

ZSV Seminář z psychologie SPS 
 

o Obecná psychologie; biologická determinace lidské psychiky, pozornost, paměť, vnímání, počitky, myšlení, řeč, 

představy, fantazie, obrazotvornost, emoce, city, základní druhy lidské činnosti, volní jednání a chování, 

temperament. 

o Psychologie osobnosti; vlastnosti aktivačně-motivační, vztahově-postojové, výkonové, seberegulační 

a dynamické. Teorie osobnosti. 

o Ontogeneze; prenatální období – dospělost, somatický a motorický vývoj, poznávací procesy, sociální vztahy, 

intelekt. 

o Sociální psychologie; socializace, komunikace, metakomunikační faktory, struktura vztahů ve skupině. 

o Psychologické směry. 

o Poradenská psychologie a její specifické přístupy. 
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Nabídka seminářů pro školní rok 2016/2017 * 

4. ročník 

* Otevření seminářů je podmíněno dostatečným zájmem studentů a organizačními možnostmi školy. 

 

1. Žáci, kteří pokračují ve studiu dvouletého semináře (Latiny, deskriptivní geometrie nebo 

základu dalšího jazyka) uvedou tento seminář! 

 

2. Další semináře si studenti volí z nabídky (celkem má každý žák 3 semináře): 
 

ČJ  Seminář literatury 20. století SLT 

o Literatura 1. poloviny 20. století: avantgarda a Devětsil, J. Seifert, nositel Nobelovy ceny, tzv. spirituální proud – 

analýza vybraného díla. 

o Próza 1. poloviny 20. století: Karel Čapek, psychologická próza, zajímavé osobnosti tohoto období. 

o Literatura poválečná: autoři 60. let: Kundera, Hrabal, Havel, Vaculík, Škvorecký. 

o Nejnovější literatura: autoři regionu (Balabán, Motýl, Hruška), ženy – spisovatelky, autoři nastupující generace. 

o Součástí bude seminární práce, v níž žáci rozeberou dílo daného období, popř. srovnají je s dílem s obdobnou 

tematikou, postavou, zápletkou apod. 

 

NJ Konverzace v němčině II  NK2 

o Seminář je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti reálií německy mluvících zemí, seznámit 

se s jednotlivými etapami vývoje německé literatury, jejich představiteli a díly v originále, rozšířit si slovní zásobu 

a tematicky konverzovat o nejrůznějších oblastech života. 

 

FJ Konverzace ve francouzštině II FK2 

o Seminář si klade za cíl aktivní zvládnutí francouzštiny. Zaměřuje se na širší praktické používání jazyka a na 

prohlubování vědomostí o francouzské kultuře. Zájemci jsou v rámci semináře připravováni na mezinárodní 

zkoušku DELF (úroveň B1, B2) – Diplom základních znalostí francouzštiny, který je platný ve všech zemích 

Asociace frankofonie a usnadňuje jeho držitelům vstup na univerzity v těchto zemích. 

 

RJ Konverzace v ruštině II RK2 

o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku konverzačních témat. Výuka 

zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní témata, situace z běžného 

života, reálie. Důraz je kladen na procvičování intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních 

obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

 

ŠJ Konverzace ve španělštině II SK2 

o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku konverzačních témat. Výuka 

zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní témata, situace z běžného 

života, reálie. Důraz je kladen na procvičování intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních 

obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

 

D Seminář nejnovějších dějin  SND 

o Nejnovější světové a obecné dějiny 20. a 21. století. 

 

Z Regionální geografie světadílů RGS 

o ekonomicko-polická charakteristika regionů; 
o perspektivy rozvoje a zapojení do mezinárodních integrací; 

o ohniska napětí, možnosti využití v cestovním ruchu; 

 

ZSV Filozofický seminář  Fil 

o Od animismu k polyteismu, mytologie; 

o Religionistika: judaismus, islám;  

o Východní myšlení: hinduismus, džinismus, buddhismus, konfucianismus, taoismus; 
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o Novověká 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 seminář EKn 

o Základní ekonomické pojmy – potřeby, statky, trh, konkurence, externality; 

o Podnikání a podnik – živnosti, obchodní společnosti; 

o Daňová soustava; 

o Finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví; 

o Makroekonomie – národní hospodářství, inflace, nezaměstnanost, HDP. 

 

ZSV Seminář z pedagogiky SPD 
 

o Seminář volně navazuje na seminář s psychologie. 

o Pedagogika; předmět a metody, soustava pedagogických věd, složky a principy výchovy. 

o Speciální pedagogika; psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie, somatopedie, vývojové poruchy, 

LMD, ADHD, anamnéza, rehabilitace, psychoterapie. 

 

VV Dějiny moderního umění DMU 

o Moderna – výtvarné směry pol. 19. stol. – 1. sv. válka (Manet, impresionismus, pointilismus, postimpresionismus, 

secese, symbolismus, expresionismus, fauvismus, kubismus, futurismus); 

o Avantgarda – výtvarné směry meziválečného období (dadaismus, poetismus, surrealismus, arteficialismus, 

neoklasicismus, abstrakce); 

o Výtvarné směry – poválečného období 50. léta – 70. léta 20. stol. (purismus, funkcionalismus – mezinárodní styl, 

socialistický realismus, Abstrakce – expresivní a geometrické tendence, Op art, Kinetické umění, Minimal 

art, Neodada, Pop art, Nová figurace, Akční umění, Body art, Land art, Koncept art); 

o Postmoderna – 80. léta a 90. léta (Video art, počítačové umění, Hyperralismus, neoexpresionismus, Noví divocí, 

Instalace, Transavantgarda, Bad painting, Graffiti art, High tech, dekonstruktivní a postmoderní architektura); 

o Jak ovlivňovala doba, civilizace, filosofie, politika vývoj výtvarného umění 20. stol. Výtvarné umění v kontextu s 

dalšími uměleckými obory jako je hudba, divadlo, film.  

o Orientace v českém poválečném umění – neoficiální proudy (50. léta, 60. léta v období uvolnění, 70. let – 

normalizace, 80. až 90. léta) a specifika oficiální – komunistické kultury.  

 

M Seminář z vyšší matematiky II. SVM2 

o Systemizace poznatků – výroková logika, důkazové metody. Množiny a operace s nimi, intervaly. 

o Planimetrie – konstrukční úlohy, úlohy řešené výpočtem, užití shodných zobrazení a stejnolehlosti k řešení 

konstrukčních úloh. 

o Analytická geometrie. Analytická geometrie lineárních útvarů – úlohy o kolmosti, odchylkách a vzdálenostech, 

prohloubení učiva, užití matic a determinantů. Analytická geometrie kvadratických útvarů, prohloubení učiva. 

Kulová plocha a tečná rovina kulové plochy. Množiny bodů daných vlastností – vyšetřování množin bodů 

konstruktivně i metodou souřadnic (seminární práce). Analytická geometrie – shodná zobrazení a stejnolehlost 

v souřadnicích. 

o Systemizace poznatků – výrazy, rovnice, nerovnice, binární relace, funkce. Parametr – parametrické systémy 

funkcí, rovnice s parametrem. 

o Derivace. Derivace složené funkce. Derivace funkce zadané implicitně. Průběh funkce – složitější úlohy. Slovní 

úlohy využívající globální extrémy funkce. 

o Integrální počet. Integrační metody – přímá integrace, per partes a substituční metoda. Aplikace určitého integrálu 

při výpočtech obsahu plochy obrazce a při výpočtech objemu rotačních těles. 

 

M Seminář matematického základu MZMA 

o Předmět Seminář matematického základu navazuje na látku předmětu matematika vyučovanou v prvních třech 

ročnících vyššího gymnázia. Systemizuje základní poznatky ze všech partií matematiky, které jsou uvedeny v 

platném Katalogu požadavků k maturitní zkoušce. Rozvíjí schopnost žáka nalézt a použít matematické nástroje 

vhodné k řešení předložených úloh. Rozvíjí jeho početní dovednosti, logický úsudek, zdokonaluje jeho schopnosti 

deduktivního řešení úloh a problémů. Důraz je kladen napěstování schopnosti schopnost sebekontroly žáka při 

vyhodnocování správnosti řešení. 
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Fy Seminář z fyziky SFy 

o Kinematika hmotného bodu, dopravní kinematika a grafy. 
o Dynamika hmotného bodu, různé typy interakcí, soustavy spojené vláknem, jednoduché stroje. 

o Centrální ráz těles. 

o Složené pohyby, energetické hledisko vrhů. 

o Dynamika tuhého tělesa, setrvačníky. 

o Pohybové rovnice oscilátorů, oscilátory v neinerciálních vztažných soustavách. 

o Skládání kmitů a vlnění. 

o Dopplerův jev v akustice. 

o Interakce v gravitačním, elektrickém a magnetickém poli. 

o Energetické hledisko pohybů a jevů. 

o Složené zobrazovací soustavy – doplnění geometrické a vlnové optiky. 

o Fotometrie. 

o Zákony zachování a jejich užití. 

 

Ch Obecná chemie a chemické výpočty OCh 

o anorganické a organické názvosloví; 

o vyčíslování redoxních rovnic; 

o chemické výpočty; 

o termochemie; 

o rozšíření učiva obecné chemie. 

 

Bi Obecná a molekulární biologie   OBi 

o Biochemie – biogenní prvky, voda a anorganické látky, nízkomolekulární a vysokomolekulární organické látky, 

biokatalýza, získávání energie z organických sloučenin, buněčné dýchání, Krebsův cyklus, metabolismus 

dusíkatých sloučenin, biosyntéza, fotosyntéza, Calvinův cyklus, proteosyntéza, biochemické regulace, další 

přírodní látky. 

o Obecná a molekulární biologie – základní strukturální typy živých soustav, tři domény života na Zemi, genetická 

informace, ústřední dogma molekulární biologie, replikace, transkripce, translace bakteriálního a eukaryotického 

genomu. 

o Genetika – cytologické základy dědičnosti, genetické aspekty pohlavního rozmnožování, mimojaderná dědičnost, 

eugenika, genové inženýrství, klonování, biotechnologie, příprava transgeních organismů, genová terapie, genetika 

v příkladech. 

 

IVT Úvod do teorie sítí SIT 

o základní pojmy počítačových sítí. 

o síťový model ISO/OSI, architektura TCP/IP. 

o získání základních praktických síťových dovedností. 

o SW nástroje pro diagnostiku sítě. 

 

IVT Algoritmizace a programování ALG 

Náročný seminář pro vážné zájemce se bude zabývat analýzou a programováním nejdůležitějších programátorských 

postupů. Zařazeny budou i některé úlohy z olympiády z programování. Ověření algoritmů bude realizováno v jazyce 

Pascal. 

o Algoritmu a jeho vlastnosti. 

o Algoritmy pro základní matematické funkce a řešení úloh. 

o Algoritmy pro posloupnosti čísel a matice čísel. 

o Algoritmy vyhledávání a třídění. 

 

La Latina II – dvouletý seminář! Jen jako pokračování z minulého roku! LAT2 

o Žáci si během dvouletého studia osvojují základy latinské gramatiky, respektive morfologie, konfrontují je 

s jazyky živými včetně mateřského, systematizují poznatky a snáze pak přijímají nové. Latina přispívá k rozšíření 

slovní zásoby latinské i české. Žák si uvědomuje, že se s „mrtvým“ jazykem běžně setkává, např. v médiích či 

v terminologii různých vědních oborů. Mnohem lépe pak  pojmům cizího původu (latinského i řeckého) rozumí a 

umí je správně používat. Při překladu latinských textů žák aplikuje získané znalosti gramatické i lexikální a 

kultivuje svůj verbální  projev. Nedílnou součástí výuky jsou prezentace antických i středověkých reálií, které 
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rozšiřují kulturněhistorické povědomí žáka a umožňují propojení s jinými vyučovacími předměty (D, JČ, ZSV, 

VV…).  
 

Dg Deskriptivní geometrie II – dvouletý seminář! Pokračování z minulého roku! DG2 

o V neposlední řadě bude jistě oblíben i studenty, které kladně oslovila předcházející výuka partií planimetrie a 

stereometrie probíraných v matematice. Při výuce deskriptivní geometrie je akcentován její  účinek na rozvoj 

osobnosti žáka, a to zejména v oblasti schopnosti analyzovat daný problém, hledat a nalézat varianty jeho řešení a 

následně stanovit posloupnost kroků vedoucích k jeho zdárnému vyřešení. Významným aspektem výuky 

deskriptivní geometrie je rozvoj geometrické představivosti žáka, rozvoj schopnosti grafické komunikace, a to 

zejména grafické interpretace řešeného problému. Deskriptivní geometrie rovněž svým obsahem i svými 

výukovými metodami vede žáka k systematičnosti v práci, učí jej dbát na estetickou stránku jeho grafického 

projevu.  
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Příloha č. 4 

 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

☐ Rekvalifikace 

☐ Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

☐ Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

☐ Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

☒ Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

☐ Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

☐ Vzdělávání seniorů 

☐ Občanské vzdělávání 

☐ Čeština pro cizince 

☐ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

☐ Jiné – vypište:……………………………. 
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Příloha č. 5 

 

Nově zahájené projekty: 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která připadá 

na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

Učíme 

rovnako 

a predsa 

rozdielne 

Erasmus+ 2016–1–

SK01–

KA219–

022560_2 

partner 12 500 

EUR 

Výuka 

přírodních věd 

s pomocí 

ICT/zlepšení 

kompetencí 

učitelů i žáků 

1.9.2016–

31.8.2017 

Math 

Execrises 

for You 

Erasmus+ 2016-1-

CZ01-

KA201-

023932 

Partner 45 840 

EUR 

Tvorba online 

banky 

matematických 

příkladů pro 

výuku na SŠ 

s možností 

změny jazyka 

1.9.2016–

31.8.2019 

 

Projekty již v realizaci: 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která připadá 

na školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  
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Příloha č. 6 

 

 
 


