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Výroční zpráva o činnosti školy 

školní rok 2008/2009 

 

 

 

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; 

 

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: www.wigym.cz 

     reditel@wigym.cz 

     sekretariat@wigym.cz 

     (prijmeni@wigym.cz) 
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Adresa elektronické podatelny pro žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím: podatelna@wigym.cz 

 

Identifikátor za řízení: 600 017 648 

IČO:    00 842 702 

IZO :    000 842 702 

Údaje o vedení 

ředitel:       PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

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

zástupce ředitele:     Mgr. Jan Netolička 

Charakteristika školy  

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

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

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

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

slušní, pracovití a úspěšní mladí lidé. 

Ve školním roce 2008/2009 mělo Wichterlovo gymnázium 23 tříd: 

 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 3 

osm let (dobíhající) gymnázium – všeobecné 79-41-K/801 11 

čtyři roky  gymnázium – všeobecné 79-41-K/401 5 

čtyři roky gymnázium matematika 79-41-K/402 4 

 

Zároveň probíhala výuka i v distanční formě vzdělávání (studium při zaměstnání; dobíhající). 

V každé třídě fungovala žákovská samospráva, prostřednictvím které žáci sdělovali své názory a 

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

pravidelně konzultovalo nejrůznější témata. 

Údaje o školské radě:  

Volby do Školské rady Wichterlova gymnázia proběhly 15. prosince 2005 a jejími členy byli: 

1) za pedagogické zaměstnance gymnázia: Mgr. Hana Sikorová   

PhDr. Petr Smolák 

      RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (místopředseda) 
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2) z řad zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů: 

      Ing. Martina Dostálová 

Ing. Dana Kaniová, CSc. (předsedkyně) 

      MUDr. Jiří Knap 

  

3) za zřizovatele (jmenováni zástupci): Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. 

      Ing. Petr Mihálik 

      Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 

 

Ve školním roce 2008/2009 se školská rada sešla dvakrát (6. 10. 2008, 23. 3. 2009). Jejich zasedání 

se vždy zúčastnili i zástupci ředitelství školy.  

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, 

výchovných poradkyň a metodika prevence, ekonomky, sekretariát, jídelna a výdejna jídla, vrátnice, 

šatny, bufet, šestnáct kmenových tříd a odborné učebny (IVT 2x, M, Bi, F, ateliér, multimediální 

učebna a literární učebna), laboratoře (Ch, F, Bi, váhovna), dvě tělocvičny a posilovna. Ve vedlejší 

budově, která je určena především pro výuku jazyků, jsou tři kmenové učebny, kabinety, sedm 

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

Žáci mají dále k dispozici dva nápojové automaty a dvě kopírky. Pro žáky jsou v odpoledních 

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

skenování. V části hlavní 

budovy je možné využít 

připojení ke školní síti pomocí 

technologie wi-fi. Každý žák 

školy má ve školní síti zřízen 

vlastní cestovní účet v doméně, 

který je platný po celu dobu 

jeho studia. 
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Modernizace ve školním roce 2008/2009 
Vedení gymnázia se podařilo zajistit 

podporu Moravskoslezského kraje 

pro rekonstrukci vedlejší budovy, 

tzv. “domečku”. Vedlejší budova 

školy tak byla zařazena mezi třináct 

projektů, které byly zastupitelstvem 

schváleny a Krajským úřadem MSK 

podány do třetí výzvy Operačního 

programu Životní prostředí. V rámci 

prioritní osy 3 Udržitelné využívání 

zdrojů energie byl projekt včetně 

stavební dokumentace a 

energetického auditu posouzen a 

následně schválen. Stavební práce 

představovaly zejména nová okna a 

vstupní dveře, zateplení pláště 

budovy včetně střechy a opravu 

starých podlah v přízemí. Celkové 

předpokládané náklady na 

ekologizaci stavby činily téměř 7 

miliónů korun. Uznatelné náklady 

pro Evropský fond pro regionální 

rozvoj byly asi 3,6 miliónů korun, Státní fond životního prostředí přispěl více než 0,2 mil. korun a 

zbytek pokryl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj. 

Wichterlovo gymnázium se od září 2008 může 

pyšnit novou dominantou – venkovním 

panoramatickým výtahem. I když je hlavní 

budova školy prohlášena Ministerstvem kultury 

ČR od června roku 2008 za kulturní památku, 

podařilo se najít takové technické řešení, které 

je estetické i funkční. Výtah je určen především 

pro osoby se sníženou pohyblivostí. Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje proto poskytl 

gymnáziu účelovou dotaci 1,75 mil. Kč, další 
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nemalé vlastní prostředky do projektu vložilo samotné gymnázium, které dále vybudovalo a 

spolufinancovalo výstavbu i bezbariérového sociálního zařízení pro tělesně hendikepované žáky. 

Věříme, že výtah bude spolehlivě sloužit 

svým uživatelům dlouhou dobu. 

 

 

 

V červenci a srpnu 2009 jsme realizovali 

kompletní opravu sprch u obou 

tělocvičen školy. 
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2 Přehled oborů vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 
Wichterlovo gymnázium je všeobecné gymnázium, které umožňuje i studium ve třídách 

specializovaných na matematiku a distanční formu studia. Všeobecné studium je provozováno ve 

čtyřletém i osmiletém studijním cyklu. Vzdělávání v oboru gymnázium-matematika a v distanční 

formě studia je čtyřleté.   

 

Přehled oborů: 79-41-K/401  Gymnázium - všeobecné 

Kapacita oboru: 240 žáků 

Počet žáků oboru: 146 žáků 

Počet tříd oboru: 5 

Kapacita distanční formy studia: 20 

Počet studentů distanční formy: 3 

 

79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru: 299 žáků 

Počet tříd oboru: 11 

 

79-41-K/81  Gymnázium 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru: 85 žáků 

Počet tříd oboru: 3 

 

 

79-41-K/402  Gymnázium - matematika 

Kapacita oboru: 120 žáků 

Počet žáků oboru: 108 žáků 

Počet tříd oboru: 4 

 

 

Počet žáků celkem:   638  (+3 studenti distanční formy vzdělávání) 

Počet tříd celkem:   23 

Počet žáků nižšího gymnázia: 199 

Počet žáků vyššího gymnázia: 439 
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Třída   kód oboru  hoši  dívky Celkem  
 
 
 
I. A  KuD  (PiL) 79-41-K/81 Gymnázium   18 13 31 
 
II. A  Gli  (Šim) 79-41-K/81 Gymnázium   12 15 27 
II. B  Kňu (Los) 79-41-K/81 Gymnázium   12 15 27 
 
III. A  Gaj (Such) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 13 15 28 
III. B  Grö (Sik) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 13 15 28 
 
IV. A  Hla  (Dym) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 17 12 29 
IV. B  Ští (Zao) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 16 13 29 
 
 
V. A  Cvá (Kor) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 14 12 26 
V. B  Páv (Kor) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 15 10 25 
 
VI. A  Kon (Měr) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 16 12 28 
 
VII. A  Pal (Kuč) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 16 11 27 
VII. B  Čer (Klu) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 16 13 29 
 
 
VIII. A  Buk (Nov) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 10 16 26 
VIII. B  Kuč (Cze) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 11 13 24 
 
 
 
1. C  Nov (Šef) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné  11 20 31 
1. D  Cze (Vav) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 23   7 30 
1. E  Prů (Smo) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   6 25 31 
 
2. C  Měr  (Gad) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   6 23 29 
2. D  Dav (Šef) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 13 9 22 
 
3. C  Vej (InJ) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   9 20 29 
3. D  Krch  (Ork) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 20 10 30 
 
 
4. C  Piš (Žel) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   9 17 26 
4. D  Vav (Kňu) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 16 10 26 
 
 
 
Celkem         312 326 638 
 
Všechny údaje jsou k 30. 6. 2009 (vč. absolventů). 
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3 Přehled pracovníků školy 
Ke 30. červnu 2008 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 76 zaměstnanců (z toho tři ženy byly na 

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

čtrnáct. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  76,  z toho 57 žen a 19 mužů. 

Počet pedagogických zaměstnanců: 62,  z toho 46 žen a 16 mužů. 

Počet provozních zaměstnanců: 14,  z toho 11 žen a 3 muži. 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl 66,88 (54,83 připadalo na pedagogické zaměstnance bez žen na 

MD a RD, 4,000 na technicko hospodářské pracovníky, 8,05 na údržbu).  

 

Na škole působili mimo ředitele dva zástupci ředitele, dvě výchovné poradkyně, metodik prevence 

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

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

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

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

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

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

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

zkušenějších a naopak atd. 

Ve školním roce 2008/2009 vykonalo vedení školy 9 hospitací. 
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4 Údaje o přijímacím řízení 
Pro školní rok 2009/2010 jsme přijímali žáky do jedné třídy nižšího gymnázia (obor 79-41-K/81 

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

v prvním kole přijímacího řízení. 

Přijímací zkoušky proběhly na Wichterlově gymnáziu v pondělí 22. dubna 2009 (1. termín) a 24. 

dubna 2009 (2. termín). Všichni uchazeči o studium v denní formě studia absolvovali písemné SCIO 

testy z jazyka českého, matematiky a obecných studijních předpokladů.  

Vedení Wichterlova gymnázia považuje za potřebné i v době výrazného demografického 

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

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

vybírat. 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium 
obor:   Gymnázium 

kód oboru:  79-41-K/81 

forma vzdělávání: denní 

počet přijímaných: 30  

počet přihlášených: 89 

termín zkoušek: první – středa 22. 4. 2009 

 druhý – pátek 24. 4. 2009 

Přijímací zkoušky v prvním termínu prvního kola přijímacího řízení se uskutečnily ve středu 

22. dubna 2009. V zákonném termínu se do něj přihlásilo 55 uchazečů. Druhý termín  prvního 

kola se uskutečnil v pátek 24. dubna 2009 a přihlášeni byli 34 uchazeči. Uchazeči byli hodnoceni 

podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 16. ledna 2009. Tato kritéria byla přiložena ke každé 

Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány pro první termín 3. 4. 2009 a pro druhý 

termín 6. 4. 2009. 

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

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

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

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

byl v každé skupině pořízen písemný protokol. 

1. termín: 

Přijímacích zkoušek se zúčastnili 54 uchazeči. Jeden uchazeč se bez omluvy nedostavil, proto nebyl 

vyzván k účasti v náhradním termínu. U přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni do čtyř skupin 

po 13-14 uchazečích.  
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2. termín: 

Přijímacích zkoušek se zúčastnili 33 uchazeči. Jeden uchazeč se bez omluvy nedostavil, proto nebyl 

vyzván k účasti v náhradním termínu. U přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni do tří skupin po 

11-12 uchazečích. 

 

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

s největším bodovým ziskem, ze kterých v zákonném termínu odevzdalo (a ponechalo) zápisový lístek 

dvacet. Rozhodnutí byla vydána 25. dubna 2009 a zaslána 28. dubna 2009.  

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo celkem třináct zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy 

postupně vyhověl dvanácti z nich s nejvyšším bodovým ziskem (dva následně na školu neodevzdali 

zápisový lístek).  

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 30. 6. 2009 je 30. 

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

k probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 

Obor 79-41-K/41 Gymnázium  
obor:   Gymnázium 

kód oboru:  79-41-K/41 

forma vzdělávání: denní 

počet přijímaných: 90  

počet přihlášených: 186 

termín: první – středa 22. 4. 2009 

 druhý – pátek 24. 4. 2009 

Přijímací zkoušky v prvním termínu prvního kola přijímacího řízení se uskutečnily ve středu 

22. dubna 2009. V zákonném termínu se do něj přihlásilo 111 uchazečů. Druhý termín prvního 

kola PZ se uskutečnil v pátek 24. dubna 2009 a přihlášeno bylo 75 uchazečů. Uchazeči byli 

hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 16. ledna 2009. Tato kritéria byla přiložena 

ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány pro první termín 3. 4. 2009 a pro 

druhý termín 6. 4. 2009. 

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

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

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

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

byl v každé skupině pořízen písemný protokol. 

1. termín:  
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Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 110 uchazečů. Žádný uchazeč se neomluvil. Jeden uchazeč se bez 

omluvy nedostavil, proto nebyl vyzván k účasti v náhradním termínu. U přijímacích zkoušek byli 

přítomní rozděleni do devíti skupin. V sedmi skupinách bylo 14 uchazečů (jeden se neúčastnil), 

v jedné jedenáct uchazečů a v poslední dva uchazeči. V této skupině byli žáci, kterým ředitel školy 

na základě zprávy pedagogicko psychologické poradny a po konzultaci se členy ŠPP stanovil 

v každém testu o deset minut delší dobu na vypracování.  

2. termín:  

Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 74 uchazečů. Žádný uchazeč se neomluvil. Jeden uchazeč se bez 

omluvy nedostavil, proto nebyl vyzván k účasti v náhradním termínu. U přijímacích zkoušek byli 

přítomní rozděleni do sedmi skupin. V pěti skupinách bylo 13 uchazečů (jeden se neúčastnil), 

v jedné osm uchazečů a v poslední dva uchazeči. V této skupině byli žáci, kterým ředitel školy na 

základě zprávy pedagogicko psychologické poradny a po konzultaci se členy ŠPP stanovil v každém 

testu o deset minut delší dobu na vypracování. 

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

s největším bodovým ziskem, ze kterých odevzdalo a ponechalo zápisový lístek 56. Rozhodnutí byla 

vydána 25. dubna 2009 a nevyzvednutá osobně byla zaslána 28. dubna 2009. Proti rozhodnutí o 

nepřijetí se odvolalo celkem 46 zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy postupně vyhověl 39 

z nich s nejvyšším bodovým ziskem (pět však následně neodevzdalo zápisový lístek). 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 30. 6. 2009 je 90. 

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

k probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 
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5 Výsledky vzdělávání 
Jako všeobecná střední škola se snažíme u žáků rozvíjet aktivity spojené s přírodními vědami, 

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

Snažíme se klást velký důraz na samostatnou a cílevědomou práci žáků. 

Úspěchy žáků 

Z velkého množství úspěchů uvádíme jen ty nejpronikavější v mezinárodních, celostátních a 

krajských kolech: 

Jazyk český a literatura 

Kateřina Lišaníková  6. A O cenu Waltra Sernera 1. místo - celostátní kolo 

Karel Střelec  7. A SOČ Teorie kultury, umění a um. tvorby 5. místo – celostátní kolo 

Matematika 

Ondřej Vejpustek 6. A Matematická olympiáda 4. místo krajské kolo (kat. B) 

Ines Arencibiová 6. A  Matematická olympiáda 8. – 10. místo krajské kolo (kat. B) 

Jakub Dedek  1. D Matematická olympiáda 8. místo krajské kolo (kat. C) 

další 4 žáci byli úspěšní řešitelé krajského kola MO 

Francouzský jazyk 

Matěj Otruba  4. A Soutěž ve francouzské konverzaci 2. místo – krajské kolo 

Karel Střelec  7. A Soutěž ve francouzské konverzaci 2. místo – krajské kolo 

Karolína Poledníková 6.A Soutěž ve francouzské konverzaci 7. místo – krajské kolo 

Německý jazyk 

Kateřina Šimečková 4. B Soutěž v německé konverzaci 4. místo – krajské kolo 

Dějepis 

Jaromír Bönish 2. C Lidice pro 21. století  1. místo - celostátní kolo 

Informatika a výpočetní technika 

Jan Špaček  2. A Soutěž v programování 3. místo – celostátní kolo 

1. místo -  krajské kolo 

Tomáš Jančar  2. A Soutěž v programování 2. místo – krajské kolo 

Biologie 

Petr Šupal  8. A Biologická olympiáda 3. místo - krajské kolo (kat. A) 

Chemie 

Matěj Ostárek  4. B Chemická olympiáda  5. místo – krajské kolo (kat. D) 

Andrea Bálková 3. C Chemická olympiáda  8. místo – krajské kolo (kat. B) 
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Zeměpis 

Martin Černý  2. B Eurorebus   celostátní kolo – úspěšný řešitel 

Vojtěch Onderka 2. B Eurorebus   celostátní kolo – úspěšný řešitel 

Kateřina Zágorová 3. B Eurorebus   celostátní kolo – úspěšný řešitel 

Martin Kříž  6. A Eurorebus   celostátní kolo – úspěšný řešitel 

Jan Špaček  2. A Zeměpisná olympiáda 3. místo – krajské kolo 

Statistika tříd 

Žáci se vzdělávali podle platných učebních plánů jednotlivých oborů studia (viz Příloha 1). Pro třetí 

a čtvrtý ročník si vybírali jeden až tři semináře. Semináře jsou dvou i jednoleté (viz Příloha 2). 

Výsledky vzdělávání – 1. pololetí 2008/2009 

třída absence na žáka 

celkem (neomluvené) 

neprospěli / 

nehodnoceni / 

stupeň z chování 

žáci 

s vyznamenáním 

průměr třídy 

1.A 36,00 - / - / - 17 1,42 

2.A 37,57 - / 1 / - 8 1,65 

2.B 20,85 - / - / - 12 1,59 

3.A 41,28 - / - / - 15 1,74 

3.B 46,29 - / - / - 12 1,59 

4.A 40,52 - / - / - 9 1,88  

4.B 45,41 - / - / - 9 1,83 

1.C 13,81 - / - / - 5 1,71 

1.D 28,07 1 / - / - 1 2,21 

1.E 25,38 1 / - / - 5 1,99 

5.A 50,12 - / - / - 5 2,15 

5.B 33,76 - / - / - 4 2,07 

2.C 54,24 1 / - / - 4 1,88 

2.D 50,83 (3,35) 2 / - / - 3 2,21 

6.A 35,00 - / - / - 9 1,81 

3.C 68,14 1 /- / - 7 1,84 

3.D 49,91 (0,41) 2 / 1 / - 4 2,12 

7.A 61,26 (0,04) - / - / - 10 1,66 

7.B 52,17 (0,14) 2 / - / 1 6 1,77 

4.C 65,31  - / - / - 11 1,90 

4.D 38,77 (0,77) - / - / 1 3 2,17 
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8.A 76,85 - / - / - 7 1,87 

8.B 41,46 - / - / - 4 1,88 

 

 

Výsledky vzdělávání – 2. pololetí 20082009 

 
třída absence na žáka 

celkem (neomluvené) 

neprospěli / 

neklasifikováni / 

snížený stupeň z 

chování 

žáci 

s vyznamenáním 

průměr třídy 

1.A 48,45 - / - / - 19 1,39 

2.A 41,56 - / - / - 6 1,71 

2.B 43,82 - / - / - 7 1,70 

3.A 51,36 2 / - / - 11 1,64 

3.B 62,21 - / - / - 14 1,62 

4.B 60,17 - / - / - 6 1,92 

4.A 47,48 - / - / - 9 1,87 

1.C 51,42 - / - / - 5 1,73 

1.D 40,33 - / - / - 1 2,19 

1.E 60,26 1 / - / - 1 2,08 

5.A 67,04 2 / - / - 5 2,20 

5.B 54,72 - / - / - 5 2,08 

2.C 88,55 1 / - / - 4 1,94 

2.D 61,96 1 / - / - 3 2,15 

6.A 45,36 - / - / - 10 1,85 

3.C 83,17 (0,21) - / - / - 9 1,86 

3.D 72,10 1 / - / - 4 2,21 

7.A 76,67 - / - / - 8 1,71 

7.B 88,49 (1,17) - / - / - 8 1,84 

4.C 55,04 - / - / - 7 1,99 

4.D 41,27 - / - / - 2 2,35 

8.A 49,96 - / - / - 8 1,76 

8.B 58,50 - / - / - 4 1,87 
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Maturitní zkoušky 
Písemná část maturitních zkoušek z českého jazyka proběhla 20. dubna 2009. Žáci měli na výběr 

z těchto témat: 

1) Podivný příběh ze Starého Města (vypravování); 

2) Příliš silná káva (fejeton); 

3) „Dovolali jste se do hlasové schránky. Po zaznění signálu zanechte zprávu.“ (volný 

slohový útvar); 

4) Kdyby prase mělo křídla... (úvaha). 

Ústní část maturitních zkoušek proběhla od 18. května 2009 do 21. května 2009 (třídy 8. A a 8. B) a 

od 25. května 2009 do 28. května 2009 (třídy 4. C a 4. D). Předsedové maturitních komisí, které 

jmenoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje, byli zaměstnanci Jazykového gymnázia Pavla 

Tigrida v Ostravě-Porubě a Gymnázia Ostrava-Hrabůvka. Protože se spolupráce osvědčila, počítáme 

i s jejím pokračováním v letech následujících.  

třída maturovalo celkem  prospěli vyznamenání poznámka 

8. A 26 10 16  

8. B 24 7 14 3 žáci neprospěli u jednoho předmětu, 

v opravném termínu v září 2009 byli 

úspěšní 

4. C 26 15 10 1 žák neprospěl u jednoho předmětu, 

v opravném termínu v září 2009 byl 

úspěšný 

4. D 26 15 7 4 žáci neprospěli u jednoho předmětu, 

v opravném termínu v září 2009 byli 

úspěšní 

4. X 1  1 0 student distanční formy 

 

Ve školním roce 2008/2009 proběhly opravné maturitní zkoušky a zkoušky v náhradním termínu pro 

žáky, kteří měli řádně maturovat v květnu 2008, což se týkalo sedmi žáků.  

Dva žáci uspěli v září u opakování maturitní zkoušky z jednoho předmětu, jeden žák ne a proto 

opakoval celou maturitní zkoušku v květnu (neúspěšně). 

V květnu byli úspěšní i dva žáci, kteří v řádném termínu měli nedostatečné ze dvou předmětů. 

Jeden žák, který měl v září náhradní termín, neprospěl z jednoho předmětu, ale u opravy byl 

úspěšný. Jeden žák, který měl v září opravný termín, prospěl. 
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Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách 
 
Všech devadesát devět absolventů Wichterlova gymnázia, kteří se hlásili na vysoké školy, byli 

v přijímacím řízení úspěšní. Tři absolventi se rozhodli z osobních důvodů ve studiu dále ve školním 

roce 2009/2010 nepokračovat. Ještě více nás těší, že se naši absolventi mohli zapsat na kvalitní 

vysoké školy s vynikající reputací a jejich prestižní obory. Dva studenti pokračují ve svém 

vzděláváni v Londýně. 

Největší část dnes již studentů prvních ročníků vysokých škol a univerzit navštěvuje humanitní 

fakulty. Mezi čtyřiceti devíti absolventy najdeme dvanáct budoucích ekonomů, deset právníků, tři 

politology, dva psychology, dva novináře a pro zajímavost třeba i budoucího herce, odborníka na 

moderní umění, znalce finštiny nebo řečtiny.  

Třicet tři absolventů navštěvuje přírodovědně zaměřené fakulty. Osm studentů bylo úspěšných 

v přijímacím řízení na lékařské fakulty. Informatiku si vybralo jen o jednoho studenta méně. 

Technické obory navštěvuje sedmnáct našich bývalých žáků: tři nastávající architekti, dva 

technologové letecké dopravy a například i jeden nanotechnolog. 

 

město škola fakulta  VIII. A VIII. B 4. C 4. D celkem 

Praha UK Filosofická   1 2    3 

    Přírodovědecká   1      1 

    Lékařská     1 3  4 

    Právnická     1    1 

  VŠE Informatiky a statistiky   1    1 2 

    Mezinárodních vztahů   1      1 

  ČVUT Stavební     1 1  2 

  VŠMIE Ekonomická       1  1 

Olomouc UP Fil. a pedagogiky   2      2 

    Přírodovědecká     1  1 2 

    Lékařská       1 1 2 

    Právnická       1  1 

Brno MUNI Právnická   5 1  2 8 

    Filosofická   2      2 

    FSS   1      1 

    Lékařská   1  1  2 

    Ekonomická         1 1 

    Informatiky         1 1 

  VUT Strojní   1    1 2 

    Chemická   1  1  2 

    Informatiky   2      2 
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    Stavební   1      1 

    Inform. technologií     1    1 

    Elektrotechniky a kom.tech.        1 1 

Ostrava VŠB - TU Metalurgie a mat. inžen.   1      1 

    Hornickogeologická   2      2 

    Elektrotech. a informatiky   1 1  3 2 7 

    Ekonomická     5 3 3 11 

    Stavební         2 2 

    Strojní         3 3 

  OSU Sociálních studií   1 1    2 

    Filosofická      3 2 1 6 

    Pedagogická       1 2 3 

    Přírodovědecká     1 5 2 8 

Opava Slezská univ. Přírodovědecká         1 1 

UK Filosofická     1    1 

  Přírodovědecká     1    1 

Hrad. Král. 

  Lékařská       1  1 

Plzeň Záp.česká univ.  Filosofická     1    1 

Zlín Filmová škola       1    1 

Londýn Žurnalistika     1      1 

Londýn Chemie       1    1 

Přijato       26 24 24 25 99 

Nestudují - nehlásili se na VŠ 0 0 2 1 3 

Procento absolventů hlásících se na VŠ 100% 100% 91% 97% 97% 

Úspěšnost přijetí na VŠ   100% 100% 100% 100% 100% 
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6 Prevence sociálně patologických jevů 
Ve školním roce jsme za zaměřili na zkvalitnění poradenských služeb. Od ledna 2009 působí na 

gymnáziu Školní poradenské pracoviště ve složení výchovná poradkyně (metodicky řídí), školní 

psycholog a metodik prevence. Žáci i jejich zákonní zástupci přijali zřízení pracoviště kladně. Tzv. 

generální souhlas s činností poskytli téměř všichni (mimo 14 zákonných zástupců žáků) zletilí žáci a 

zástupci nezletilých žáků (vč. žáků budoucích prvních ročníků). 

Základním bodem působení na žáky z hlediska prevence sociálně-patologických jevů byla skutečně 

prevence. Mezi největší problémy patřila neomluvená absence, kterou mělo v průběhu školního roku 

celkem 26 žáků. Jeden žák za své chování měl snížený stupeň z chování, pět žáků bylo podmínečně 

vyloučeno a jeden z nich byl následně vyloučen.  

V září 2008 jsme připravili pro žáky prvních ročníků tradiční výjezdní třídenní adaptační kurzy. 

Celoročně pak na škole působily dva kroužky a jeden klub. Žáci prim a sekund nižšího gymnázia 

pravidelně navštěvovali Dramacentrum, žáci vyššího gymnázia Renarkon. Jednorázové, ale tradiční, 

jsou lékařské přednášky pro dospívající dívky a přednášky strážníků městské policie.  

Ve své práci se učitelé řídí platným Minimálním preventivním programem na daný školní rok, se 

kterým jsou blíže seznámeni a který vychází z platného metodického pokynu MŠMT. 

 

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Ve školním roce 2008/2009jsme se při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřili 

především na studium pro splnění kvalifikačních předpokladů a dalších kvalifikačních předpokladů 

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

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

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

 

1) Studium ke splnění kvalifika čních předpokladů   

a. Studium pro asistenty pedagoga – v souladu s předpokladem úspěšně ukončil v září 

2008 Ing. Radislav Jílek studium pro asistenty pedagoga na KVIC Opava.  

 

2) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a. Studium pro výchovné poradce – PhDr. Hana Nováčková ukončila úspěšně studium 

v červnu 2009 na Ostravské univerzitě.  

b. Studium k výkonu specializovaných činností – Mgr. Tomáš Krchňák byl 

v dotazníkovém šetření přihlášen do projektu MSK pro preventisty sociálně 

patologických jevů. O úspěšnosti projektu jsme dosud stále nebyli informováni.  
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c. Studium pro koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií 

úspěšně ukončila v říjnu 2009 PaedDr. Jana Vejpustková na VŠB-TU Ostrava. 

 

3) Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

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

kompetencí.  

Přehled podle školitelů: 

Organizace zřízené kraji a MŠMT; počet absolventů: 3+16 

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 

příspěvková organizace 

• „Vektorová grafika“, 3 účastníci 

• Konzultační semináře k novým maturitám pro vyučující jazyků, 16 účastníků (bez certifikace 

DVPP) 

 

Školy a univerzity, počet absolventů: 14 

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy 

• „Instruktorský kurz snowboardingu“ 1 účastník 

• „Seminář o výuce matematiky a IVT“, 2 účastníci 

Univerzita Karlova v Praze 

• „Kaleidoskop zkušeností s ŠVP na gymnáziích“, 3 účastníci 

• „2 dny s didaktikou matematiky“, 1 účastník 

Masarykova univerzita v Brně 

• „Státní maturity a ŠVP“, 2 účastníci 

• „Finanční gramotnost v občanské výchově“, 1 účastník 

• „Nové poznatky z genetiky a molekulární biologie“, 3 účastníci 

Gymnázium Nové Město na Moravě 

• „Počítač ve škole“, 1 účastník 

 

Profesní organizace; počet absolventů: 2 

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň, Srní 

• „Setkání učitelů matematiky všech typů škol“, 2 účastníci 

 

Ostatní vzdělávací zařízení; počet absolventů: 13 

Descartes, vzdělávací agentura 

• „Seminář pro učitele JČ“, 3 účastníci 
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• „Netradiční hodiny českého jazyka a literatury“, 2 účastníci 

Akademie moderního vzdělávání, Praha 

• „Fyzika lidského těla“, 2 účastníci 

CCV Pardubice 

• „Celostátní setkání učitelů matematiky na gymnáziích“, 2 účastníci 

RESK education 

• „Novely školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících“, 3 účastníci 

Služba škole, Mladá Boleslav 

• „SW Bakaláři“, 1 účastník 

 

4) Zaměstnanci Wichterlova gymnázia se dále zúčastnili i dalších školení mimo DVPP. Školili se 

členové požární hlídky (4 účastníci), preventista PO (2 účastníci), preventista BOZP (1 účastník), 

metodik EVVO a  pracovníci školních knihoven (2 účastníci). 
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8 Prezentace gymnázia na veřejnosti 
Wichterlovo gymnázium se na veřejnosti snažíme propagovat jako moderní a kvalitní školu se 

silným zázemím a tradicí.  

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

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

strategických a dlouhodobých smluv o spolupráci, jsme ve školním roce 2008-2009 navázali a na 

základě přijímacího řízení v minulých letech jsme vytvořili páteřní síť základních škol našeho 

regionu (asi deset škol). Spolupráci se však snažíme rozvíjet s asi padesáti základními školami 

regionu. Školám nabízíme k možnému využití naše odborné učebny, pořádáme pro ně speciální 

náslechy a dny otevřených dveří a soutěže. Tradiční je Moravskoslezský matematický šampionát a 

Dny první pomoci. Prvním ročníkem jsme zahájili práci na dějepisné soutěži Šumná Ostrava. 

Žáci pátých a devátých tříd základních škol měli dále možnost navštěvovat naše přípravné kurzy 

(podzimní a jarní), které je připravují na přijímací zkoušky.  

Na jaře roku 2009 jsme se stali oficiálním partnerem akce EnglishWeek, která proběhla na Jiráskově 

náměstí v Ostravě. Dramatický klub si připravil několik her, které úspěšně prezentoval při této akci i 

dříve, například v DK Poklad nebo v Anglickém centru Knihovny města Ostravy.  

O akcích Wichterlova gymnázia referovaly v minulém školním roce: 

• Česká televize (Dobré ráno)  relace k novým maturitním zkouškám 

• Hospodářské noviny    výuka ruského jazyka; 

• Moravskoslezský deník  článek o hepeningu k okupaci ČSR 

článek ke zprovoznění výtahu pro hendikepované 

• Porubská radnice informuje občany  Moravskoslezský mat. šampionát, Šumná 

Ostrava 

• Vratimovské noviny   Šumná Ostrava 

 

Dále jsme uspořádali dva dny otevřených dveří (prosinec a leden), které jsme spolu s přípravnými 

kurzy inzerovali v MHD a Ostravském Programu. 

Od září má Wichterlovo gymnázium nové webové stránky, které poskytují svým návštěvníkům 

přehledný a bohatý servis. 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  

Česká školní inspekce 
Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, provedl kontrolu 26. září 2008. Předmětem 

kontroly bylo poskytnutí součinnosti KÚ MSK v rámci řízení o přezkoumání průběhu a výsledků 

maturitní zkoušky: 

1. Podmínky pro vykonání maturitní zkoušky; 

2. Klasifikace a hodnocení maturitní zkoušky; 

3. Složení zkušební komise pro maturitní zkoušku; 

4. Podmínky maturitní zkoušky. 

Závěry: 

V žádném bodě „nebylo zjištěno porušení ustanovení ... vyhlášky č. 442/1991 Sb.“ 

Státní energetická inspekce 
SEI, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, provedl státní kontrolu na dodržování ustanovení 

§ 9 zákona č 406/2000 Sb., o hospodaření energií.  

Ve svém usnesení ČEI ukládá: 

1) Prokazatelně proškolit zaměstnance a žáky školy o hospodaření s energiemi a uplatňování 

energetického managementu; 

2) realizovat zateplení obvodových zdí a střech tělocvičny a spojovací části (termín 31. 12. 

2012); 

3) realizovat zateplení stropu nad nejvyšším podlažím hlavní budovy (termín 31. 12. 2012); 

4) realizovat výměnu původních otvorových výplní hlavní budovy (termín 31. 12. 2013); 

5) nahradit původní potrubní rozvody tepelné energie pro budovu C – Domeček novými 

rozvody v předizolovaném provedení (termín 31. 12. 2013); 

O výsledcích kontroly byl informován vlastník nemovitostí – KÚ MSK písemně dne 21. 8. 2009. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
VZP, Krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj, provedla 6. 11. 2008 kotrolu správnosti stanovení 

vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, plnění 

oznamovací povinnosti a dodržování povinnosti zasílat kopie záznamů o pracovním úrazu. 

Závěr: „Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky“. 
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10 Vyřizování stížností 
 
 

Ve školním roce 2008/2009 nebyly řešeny žádné stížnosti.  
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11  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2008 - 

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 naší školu a organizování mimoškolních aktivit. 

 

 

V Ostravě-Porubě dne 25. 2. 2009    PaedDr. Antonín Balnar, PhD., v.  r. 

č.j.: GYM669 / 211 / 2009      ředitel gymnázia 
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2008 
 

 
a. Příjmy 

1. celkové příjmy                29 531 214 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných 

    zákonných zástupců                    0 Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti                   152 000 Kč 

4. ostatní příjmy                     0 Kč 

 

 

 

b. Výdaje 

1. investiční výdaje celkem                           1 857 814 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem,             29 431 753 Kč 

    z toho: 

   - náklady na platy pracovníků školy            17 816 358 Kč 

   - ostatní osobní náklady                     91 000 Kč  

   - zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění            6 254 657 Kč 

   - výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky               146 750 Kč 

   - stipendia                     0 Kč 

   - ostatní provozní náklady                5 122 988 Kč 

3. výdaje z doplňkové činnosti                  137 619 Kč 

 

 

 

Hospodářský výsledek za celou organizaci byl zisk ve výši 113 842 Kč. 

 

 

 

 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2008, byly uvedeny ve 

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

23.2.2009. 
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Doplňková činnost 

V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2008 žákům pátých a devátých tříd základních škol nabídli 

přípravné kurzy z matematiky a jazyka českého k budoucímu studiu na střední škole. 

Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech – na jaře od 20. 2. do 16. 4. 2008 a na podzim od 

8. 10. do 3. 12. 2008. 

Kurzů se zúčastnilo 79 dětí z 9. tříd a 43 dětí z 5. tříd, celkem 122 dětí. 

 

Hospodářský výsledek z této doplňkové činnosti byl 14 381 Kč. 
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13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
Zapojení školy do rozvojových projektů uskutečňujeme primárně prostřednictvím spolupráce s vysokými 

školami. Ve školním roce jsme spolupracovali jako partneři na jednom mezinárodním projektu, dvou projektů 

rozvojového programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a  jednoho projektu Evropského sociálního 

fondu. Dále se nám podařilo zajistit začlenění do projektu Operačního programu Životní prostředí, který podal 

náš zřizovatel – Moravskoslezský kraj. 

Zároveň jsme jeden projekt podali jako žadatelé. Jednalo se o projekt „Implementace e-learningových metod 

do výuky profilových volitelných předmětů“, reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0042. Projekt byl schválen, ale 

vzhledem k možným problémům s jeho realizací jsme od něho po dohodě s poskytovatelem odstoupili před 

začátkem vlastní realizace. Zvoleným řešením nevznikly nikomu okamžité, ani možné budoucí, škody. 

Mezinárodní projekty 

1. MOSEM 2 - MOdelling and data acquisition for continuing vocational training of upper 

secondary school physics teachers in pupil-active learning of Superconductivity and 

ElectroMagnetism based on M inds-On Simple ExperiMents 

Community programme LEONARDO DA VINCI  (LIFELONG LEARNING PROGRAMME) 

Project number NO/08/LLP-LdV/TOI/131013 

Trvání projektu: 15. 11. 2008 - 14. 11. 2010 

Celkové náklady projektu: € 492 000 

 

Norská vědecko-pedagogická nezisková organizace Simplicatus AS, která považuje za svůj cíl 

“ jednoduše vysvětlovat složité věci“, ve spolupráci s třiceti čtyřmi partnery z Belgie, Bulharska, 

České republiky, Francie, Itálie, Litvy, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Rakouska, 

Rumunska, Slovinska, Španělska a Velké Británie připravuje multimediální vzdělávací materiály 

(HW i SW) z oblasti supravodivosti a elektřiny a magnestismu. Snahou je zlepšit možnosti a 

dovednosti učitelů přírodovědných předmětů, především fyziky. 

Role Wichterlova gymnázia je důležité z hlediska ověřování výstupů, jejich praktická aplikace do 

praxe a následná evaluace. 

Projekty ESF - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

2. Projekt Synergie - Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ 

Řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě  
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Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0355  

 

Naše gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Ostravskou univerzitou, respektive s Centrem 

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

schopností našich pedagogických pracovníků. 

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

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

Cílem tohoto programu je další zvyšování dovedností budoucích i současných učitelů. Naši 

pedagogové budou mít možnost se dále vzdělávat tak, aby v pozici cvičných pedagogů mohli co 

nejlépe využít své zkušenosti z praxe a ještě lépe se přizpůsobit požadavkům, které na současného 

učitele klade trh práce. Partnerům projektu jde rovněž o prohloubení praktické spolupráce mezi 

univerzitou a gymnáziem, zejména v podobě diskuse o konkrétních požadavcích partnerů i 

veřejnosti. 

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

učitelství, konzultanti a odborní supervizoři a evaluátoři pedagogických praxí. 

 

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

3. Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů 

Řešitel projektu:Ostravská univerzita v Ostravě 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/11.0024 

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

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

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

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

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

aktivně se zapojili do samotného vzdělávání a sebevzdělávání. 

 

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 
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Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky 

4. IMPLEMENTACE MULTIMEDIÁLNÍCH FOREM DO VÝUKY STUD IJNÍHO 

PROGRAMU INFORMA ČNÍ A KOMUNIKA ČNÍ TECHNOLOGIE 

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolupracuje Wichterlovo gymnázium s 

Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava na projektu „Implementace 

multimediálních forem do výuky studijního programu informační a komunikační technologie“, číslo 

projektu 4404/2006-303. Více informací získáte na webových stránkách VŠB - TUO 

               

5. CELKOVÁ REKONSTRUKCE JAZYKOVÉ BUDOVY  

Vedení gymnázia se podařilo zajistit podporu Moravskoslezského kraje pro rekonstrukci tzv. 

“domečku”. Vedlejší budova školy tak byla zařazena mezi třináct projektů, které byly 

zastupitelstvem schváleny a Krajským úřadem MSK podány do třetí výzvy Operačního programu 

Životní prostředí. V rámci prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie byl projekt včetně 

stavební dokumentace a energetického auditu posouzen a následně schválen. Žáci a učitelé se mohou 

těšit na nová okna a vstupní dveře, zateplení pláště budovy včetně střechy a na opravu starých 

podlah v přízemí. Celkové předpokládané náklady na ekologizaci stavby činí téměř 7 miliónů korun. 

Uznatelné náklady pro Evropský fond pro regionální rozvoj jsou asi 3,6 miliónů korun, Státní fond 

životního prostředí přispěje více než 0,2 mil. korun a zbytek pokryje ze svého rozpočtu 

Moravskoslezský kraj. 

Více informací můžete získat na stránkách www.opzp.cz. 
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

 
Wichterlovo gymnázium poprvé ve své historii organizovalo v rámci DVPP dva kurzy akreditované 

MŠMT ČR. Kurzy Práce s talentovanými žáky v matematice a Výuka geometrie na základní škole 

proběhly za účasti učitelů základních škol a gymnázií na jaře 2009. Celkem je absolvovalo devět 

učitelů. 

Pracujícím jsme opět umožnili studium oboru 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné distanční 

formou. Ve školním roce 2008/2009 jsme měli celkem tři studenty. Jedna studentka úspěšně 

ukončila studium maturitní zkouškou. Vzhledem k nízkému zájmu veřejnosti je tato forma 

vzdělávání zapsána v rejstříku škol již jen jako dobíhající. 
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15 Projekty realizované z cizích zdrojů 

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

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

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

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

další mimorozpočtové formy. 

1. PLOŠINA PRO TĚLESNĚ HENDIKEPOVANÉ 

Propojením vestibulu školy a nového 

výtahu budeme moci budovu školy (v roce 

2008 prohlášena za kulturní památku) 

považovat za plně bezbariérovou.  

Nadace OKD –  

Program Pro zdraví  200 000 Kč 

(nadační příspěvek) 

 

 

 

2. PORUBA V PROMĚNÁCH ČASU 

Dějepisci naší školy (učitelé i žáci) se rozhodli zmapovat proměny naší obce. Výstupem jejich 

snažení bude stálá výstava v prostorách hlavní budovy Wichterlova gymnázia, která je od května 

2008 prohlášena kulturní památkou. Při příležitosti vernisáže výstavy bude vydán sborník. Přijďte se 

podívat, jak se vám porubská Sorela líbí. Posuďte její celistvost, urbanistickou hodnotu a funkčnost. 

Nadace OKD - Program Pro zdraví    65 000 Kč (nadační příspěvek) 
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3. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZD ĚLÁVÁNÍ 

Projekty řeší několik oblastí v rámci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jednak je to 

podpora EVVO podle školských vzdělávacích programů, ale zejména mimoškolní činnosti zaměřené 

na aktivní zapojení žáků do EVVO formou samostatné přípravy a realizace soutěžních prací SOČ v 

oboru “Tvorba a ochrana životního prostředí”, přehlídky filmů s ekologickou tematikou s 

následnými besedami ke zvoleným tématům, konání ekologických a biologických olympiád, 

internetové prezentace soutěžních prací žáků k EVVO a v neposlední řadě podpora ekologického 

povědomí všech žáků školy v ochraně životního prostředí prostřednictvím aktivní účasti na seperaci 

odpadu. V rámci projektů připravíme koncepci nepovinného předmětu Ochrana životního prostředí a 

pro žáky publikace Ekologii a ochrana ekosystémů a Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní 

prostředí z fyzikálního hlediska.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 100 000 Kč (dotace)  

ÚMOb Poruba:      40 400 Kč (grant) 

                 

4. MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT, 6. ro čník 

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

rozpočtech můžeme počítat s prostředky Magistrátu města Ostravy, Úřadu městského obvodu 

Poruba, Jednoty českých matematiků a fyziků i soukromých společností. Grantové prostředky jsou 

využívány na vydání sborníku soutěže, pobyt zahraničních účastníků (účastní se zástupci čtyř 

partnerských škol z Polska a dvou ze Slovenska), zajištění organizace soutěže, na ceny pro vítěze a 

na upomínkové předměty pro soutěžící. 

ÚMOb Poruba: 34 000 Kč (účelová dotace) 

Magistrát města Ostravy: 30 000 Kč (grant) 

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

Na soutěži se dále finančně spolupodílí Job-centrum, GTS International a Komerční banka. 

                            

5. ŠUMNÁ OSTRAVA – KULTURNĚHISTORICKÉ TOULKY OSTRAVOU, 1. ro čník 

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

je samostatnému vyhledávání informací, ke schopnosti zjištěným poznatkům porozumět a 

odpovídajícím způsobem je prezentovat. Snaží se navázat na tradici soutěže S bílým koněm ve 
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znaku, kterou v minulých letech připravovalo Ostravské muzeum. Domníváme se, že soutěž 

zaměřená na kulturní a politické dějiny Ostravska zvýší u žáků nejen zájem o dějepis, ale také o 

proměny regionu, v němž žijeme. 

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

 

Magistrát města Ostravy:    20 000 Kč (grant) 
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16 Spolupráce s odborovými a zaměstnaneckými partnery 
Na Wichterlově gymnáziu pracuje Základní organizace ČMOS, Odborový svaz pracovníků školství. 

Komunikace je z pohledu vedení bezproblémová. Mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem 

byla 19. prosince 2008 uzavřena kolektivní smlouva. 

Ředitel gymnázia je členem Asociace ředitelů gymnázií. 

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

a Sdružení učitelů francouzštiny.  
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Přílohy: 

 

1) Učební plány  

2) Nabídka seminářů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Ostravě-Porubě dne 17. 9. 2009   PaedDr. Antonín Balnar, PhD., v.r. 

 č. j.: GYM669 / 888 / 2009    ředitel gymnázia 
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Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání 
dne 30. 9. 2009. 

 
 
 
 

PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

         ředitel gymnázia 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla schválena školskou radou na zasedání 

dne ............................  

 

 

Ing. Dana Kaniová, CSc. 

     předsedkyně Školské rady WG 
 


