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Výroční zpráva o činnosti školy 

školní rok 2009/2010 

 

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

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

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů 

 

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

Název:   Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

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

 

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

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

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

ke dni 1. dubna 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č. j. 14 690/2001 ze dne 30. března 2001. 

 

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

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

 

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

2001; 

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

13. prosince 2001; 

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

28. března 2002; 

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

29. září 2005; 

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

8. června 2006; 

6. dodatek D6/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/465 ze dne 

14. října 2009; 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, 

Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. srpna 

1994 pod č.j. 29 365/94-61. 
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Adresy pro dálkový přístup: www.wigym.cz 

     reditel@wigym.cz 

     sekretariat@wigym.cz 

     (prijmeni@wigym.cz) 

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

přístupu k informacím: podatelna@wigym.cz 

 

Identifikátor za řízení: 600 017 648 

IČO:    00 842 702 

IZO :    000 842 702 

Údaje o vedení 

ředitel:       PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

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

zástupce ředitele:     Mgr. Jan Netolička 

Charakteristika školy  

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

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

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

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

slušní, pracovití a úspěšní mladí lidé. 

Ve školním roce 2009/2010 mělo Wichterlovo gymnázium 23 tříd: 

 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 6 

osm let – dobíhající gymnázium – všeobecné 79-41-K/801 7 

čtyři roky - dobíhající gymnázium – všeobecné 79-41-K/401* 4 

čtyři roky - dobíhající gymnázium matematika 79-41-K/402 3 

čtyři roky gymnázium 79-41-K/41 3 

 

*Zároveň naposled probíhala výuka i v distanční formě vzdělávání (studium při zaměstnání; 

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

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

pravidelně konzultovalo nejrůznější témata. 

Údaje o školské radě:  

Složení Školské rady Wichterlova gymnázia: 

1) za pedagogické zaměstnance gymnázia: Mgr. Hana Sikorová   

PhDr. Petr Smolák 

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

      

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. (místopředseda) 

 

Ve školním roce 2009/2010 se školská rada sešla dvakrát (9. 10. 2009, 16. 3. 2010). 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.  



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 6 - 

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 2009/2010 
 

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

vybavení. Největší realizovanou akcí je oprava sociálního zařízení obou pater Domečku (WC dívky, 

WC chlapci, WC pedagog, místnost pro úklid). Celkový výše opravy činí asi 750 000 Kč a zahrnuje 

nejen obklady a dlažby, ale i zařizovací předměty a nové rozvody teplé a studené vody. Na 

fotografiích je stav před a po realizaci. 
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Druhou velkou akcí byla oprava hydroizolace hlavní budovy, která dlouhodobě propouštěla vlhkost. 

Stav již byl neúnosný a proto jsme museli zajistit odbornou opravu. Na fotografiích je stav 

v postiženém suterénu před opravou a dále je dokumentován průběh prací. Hodnota provedeného 

díla je asi 150 000 Kč. 

   

    

 

Dále jsme ve školním roce 2009/10 investovali do vybavení literární učebny , šaten tělesné výchovy 

(lavičky, skříně), školní jídelny (nové stoly) a zakoupili jsme do asi deseti učeben nové lavice a 

židle. Tyto položky představují v součtu částku asi 500 000 Kč a velkou měrou se na nich podílely 

dary rodičů našich žáků.  
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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 je a v distanční 

formě studia bylo čtyřleté. 

 

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

Kapacita oboru: 240 žáků 

Počet žáků oboru: 121 žák 

Počet tříd oboru: 4 

Kapacita distanční formy studia: 20 

Počet studentů distanční formy: 2 

 

79-41-K/41  Gymnázium – všeobecné 

Kapacita oboru: 360 žáků 

Počet žáků oboru: 90 žáků 

Počet tříd oboru: 3 

 

 

79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru: 189 žáků 

Počet tříd oboru: 7 

 

79-41-K/81  Gymnázium 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru:  172 žáci 

Počet tříd oboru: 6 

 

 

79-41-K/402  Gymnázium - matematika 

Kapacita oboru: 120 žáků 

Počet žáků oboru: 88 žáků 

Počet tříd oboru: 3 
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Počet žáků celkem:   650  (+2 studenti distanční formy vzdělávání) 

Počet tříd celkem:   23 

Počet žáků nižšího gymnázia: 172 

Počet žáků vyššího gymnázia: 478 

 

Statistika tříd  
 
Třída  TU  kód oboru název    hoši dívky celkem 
 
I. A  Dym (KuD) 79-41-K/81 Gymnázium   17 13 30 
 
II. A  KuD  (Pik) 79-41-K/81 Gymnázium   19 13 32 
 
III. A  Gli  (Šim) 79-41-K/81 Gymnázium   13 14 27 
III. B  Kňu (Kuč) 79-41-K/81 Gymnázium   13 15 28 
 
IV. A  Plá (Sok) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 11 16 27 
IV. B  Grö (Sik) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 13 15 28 
 
 
V. A  InJ  (Mez) 79-41-K/81 Gymnázium   15 12 27 
V. B  Buk (Smo) 79-41-K/81 Gymnázium   16 12 28 
 
VI. A  Cvá (Kor) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 14 10 24 
VI. B  Páv (Ští) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 15   9 24 
 
VII. A  Kon (Piš) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 17 12 29 
 
VIII. A  Pal (Kuč) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 16 12 28 
VIII. B  Klu  (Net) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 16 13 29 
 
 
1. C  Šef (Ští) 79-41-K/41 Gymnázium   13 17 30 
1. D  Gaj (Kuč) 79-41-K/41 Gymnázium   12 17 29 
1. E  Vav (Ded) 79-41-K/41 Gymnázium   12 19 31 
 
2. C  Nov (Šef) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné  12 20 32 
2. D  Cze (Vav) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 23   6 29 
2. E  Prů (Such) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   6 25 31 
 
3. C  Měr  (Gaj) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   7 22 29 
3. D  Dav (Šef) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 12   8 20 
 
4. C  Vej (Sta) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   9 20 29 
4. D  Krch  (Cze) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 20   9 29 
 
Celkem         321 329 650 
 
Všechny údaje jsou k 1. 7. 2010 (vč. absolventů). 
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3 Přehled pracovníků školy 
K 30. červnu 2010 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 77 zaměstnanců (z toho osm žen bylo na 

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

třináct. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  77,  z toho 59 žen a 18 mužů. 

Počet pedagogických zaměstnanců: 64,  z toho 48 žen a 16 mužů. 

Počet provozních zaměstnanců: 13,  z toho 11 žen a 2 muži. 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 65,414 (53,726 připadalo na pedagogické 

zaměstnance, 4,000 na technicko hospodářské pracovníky, 7,688 na údržbu).  

 

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

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

psycholožka.  

 

 

 

Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením schválila 30 pedagogických pracovníků, 

kterým dne 25. března 2010 na Slezskoostravském hradě v Ostravě u příležitosti Dne učitelů 

bylo slavnostně předáno ocenění. Mezi oceněnými byl v kategorii Výrazná pedagogická 

osobnost roku i Mgr. Pavel Měrka.  
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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 2009/2010 vykonalo vedení školy 21 celohodinových hospitací, ze kterých byly 

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

delší dobu nevyučovali (ač jsou aprobovaní) atd. 

Další inspekce provedli pracovníci ČŠI při své inspekci na podzim roku 2009. 
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4 Údaje o přijímacím řízení 
Pro školní rok 2010/2011 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 ve čtvrtek 22. dubna 2010 (1. termín) 

a v pátek 23. dubna 2010 (2. termín). Všichni uchazeči o studium 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: 101 

termín zkoušek: první – čtvrtek 22. 4. 2010 

 druhý – pátek 23. 4. 2010 

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

22. dubna 2010. V zákonném termínu se do něj přihlásilo 60 uchazečů. Druhý termín  prvního 

kola se uskutečnil v pátek 23. dubna 2010 a přihlášeni byli 41 uchazeči. Uchazeči byli hodnoceni 

podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 18. prosince 2009. Tato kritéria byla přiložena ke 

každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 6. 4. 2010. 

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 zúčastnilo všech 60 uchazečů. U přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni 

do čtyř skupin.  

2. termín: 
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Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 39 uchazečů. Dva uchazeči se bez omluvy nedostavili, proto nebyl 

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

 

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

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

devatenáct přijatých. Rozhodnutí byla vydána 24. dubna 2010 a zaslána 27. dubna 2010.  

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo celkem dvacet pět zákonných zástupců uchazečů, ředitel 

školy postupně vyhověl třinácti 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. 2010 je 30. 

Žádný zákonný zástupce nepožádal o nahlédnutí do spisu, ani jinak nevyjádřil 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: 153 

termín: první – čtvrtek 22. 4. 2010 

 druhý – pátek 23. 4. 2010 

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

22. dubna 2010. V zákonném termínu se do něj přihlásilo 70 uchazečů. Druhý termín prvního 

kola PZ se uskutečnil v pátek 23. dubna 2010 a přihlášeno bylo 83 uchazečů. Uchazeči byli 

hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 18. prosince 2010. Tato kritéria byla 

přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány pro první termín 6. 4. 

2010. 

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 zúčastnilo 67 uchazečů. Tři uchazeči se bez omluvy nedostavili, proto nebyli 

vyzváni k účasti v náhradním termínu. U přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni do pěti skupin.  

2. termín:  
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Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 82 uchazečů. Jeden uchazeč se bez omluvy nedostavil, proto nebyl 

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

 

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

s největším bodovým ziskem, ze kterých odevzdalo a ponechalo zápisový lístek 61. Rozhodnutí byla 

vydána 24. dubna 2010 a nevyzvednutá osobně byla zaslána 27. dubna 2010. Proti rozhodnutí o 

nepřijetí se odvolalo celkem 39 zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy postupně vyhověl 38 

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

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 30. 6. 2010 je 87. 

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, 

krajských a okresních kolech. Nejvíce nás těší úspěchy v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných 

MŠMT: první místo v Soutěži v programování a druhé místo v Soutěži v jazyce anglickém. 

 

Ocenění – Statutární město Ostrava 

Den dětí 2010   žákovská osobnost     Jan Špaček, 3. A 

 

Anglický jazyk 

Soutěž v jazyce anglickém celostátní kolo  2. místo  Petr Paleček, 3. C 

Soutěž v jazyce anglickém krajské kolo, kat. III 1. místo  Petr Paleček, 3. C 

Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. II 3. místo  Kateřina Šuchmová, 4. A 

Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. I 1. místo  Albert Bašniar, 2. A 

 

Biologie 

Biologická olympiáda krajské kolo, kat. A 3. místo  Jan Bajus, 4. C 

Biologická olympiáda okresní kolo, kat. A 1. místo  Jan Bajus, 4. C 

Biologická olympiáda okresní kolo, kat. A 2. místo  Andrea Bálková, 4. C 

Biologické olympiáda okresní kolo, kat. D 6. místo  Jana Kyšková, 2. A 

SOČ, obor 04 biologie okresní kolo  1. místo  Jan Bajus, 4. C   

SOČ, obor 06 zdravotnictví okresní kolo  1. místo  družstvo dívek 

 

Český jazyk a literatura 

Olympiáda v českém jazyce okresní kolo, kat. SŠ 3. místo  Karel Střelec, 8. A 

Cena Bronislavy Müllerové vyhlásila Vzdělávací nadace Jana Husa Tereza Návratová, 4. C 

Literárna súťaž Jána Kollára Slovenský lit. klub 1. místo  Kateřina Lišaníková, 7. A 

Veršujeme jako o život Wichterlovo gymnázium, 1. místo  Šimon Kracík, 5. B 
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Dějepis 

Šumná Ostrava  kat. ZŠ   3. místo  Vojtěch Onderka, 3. B 

Šumná Ostrava  kat. SŠ   2. místo  Jaromír Bönish, 3. C 

Šumná Ostrava  kat. SŠ   3. místo  Štěpán Jílka, 7. A 

 

Francouzský jazyk 

Soutěž v konverzaci z FJ krajské kolo, kat. B1 4. místo  Leona Karasová, 6. A 

Soutěž v konverzaci z FJ krajské kolo, kat. A1 5.-6. místo  Lukáš Pala, 4. B 

Interaktivní soutěž ve FJ krajská soutěž  3. místo  Gabriela Pitříková, 6. B 

 

Fyzika 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. D 5. místo  Adam Pokluda, 1. D 

 

Chemie 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. C 1. místo  Adam Pokluda 1. D 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. C 8. místo   Jan Figala 6. A 

 

Informatika a výpočetní technika 

Soutěž v programování celostátní kolo, žáci 1. místo  Jan Špaček, 3. A 

Soutěž v programování krajské kolo, žáci 1. místo  Jan Špaček, 3. A 

Soutěž v programování okresní kolo, žáci 1. místo  Jan Špaček, 3. A 

Soutěž v programování okresní kolo, žáci 2. místo  Tomáš Jančar, 3. A 

Soutěž v programování okresní kolo, mládež 2. místo  Lenka Šloufová, 8. B 

Soutěž v programování okresní kolo, mládež 5. místo  Tomáš Widlák, 2. D 

 

Matematika 

Matematická olympiáda krajské kolo, kat. A 6. místo  Miroslav Raška, 8. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. A  2. místo  Ines Arencibiová, 7. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. A  3. místo  Vítězslav Mařák, 3. D  

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. A  4.-5. místo  Marek Vavrečka, 8. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. A  4.-5. místo  Ondřej Vejpustek, 7. A 

Matematická olympiáda krajské kolo, kat. Z9 5. místo  Vendula Kotyzová 4. A  

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z9 1. místo  Vendula Kotyzová 4. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z9 5. místo  Šimon Greško 4. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z8 1. místo  Tomáš Jančar, 3. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z8 3. místo  Jan Špaček, 3. A 
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Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z8 5. místo  Vojtěch Král, 3. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z7 1. místo  Eliška Chrástecká, 2. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z7 2. místo  Pavel Gajdušek, 2. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z7 5. místo  Hoang Doan, 2. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z6 4. místo  Anna Matějová, 1. A 

 

Pythagoriáda   okresní kolo, 7. třída 2. místo  Eliška Chrástecká, 2. A 

Pythagoriáda   okresní kolo, 6. třída 2. místo  Petr Šindlář, 1. A 

Pythagoriáda   okresní kolo, 6. třída 4. místo  Adam Neuwirth, 1. A 

 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 1. místo  Lenka Šloufová, 8. B 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 3.-4. místo  Miroslav Raška, 8. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 3.-4 místo  Ondřej Vejpustek, 7. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 5.-6 místo  Ines Arencibiová, 7. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 5.-6 místo  Radka Luňáčková, 4. D 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Junior 3. místo  Jakub Dedek, 2. D 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Kadet 2. místo  Jan Špaček, 3. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Kadet 4.-5. místo  Tomáš Jančar, 3. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Benjamín5.-8.. místo  Lucie Marková, 2. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Benjamín5.-8.. místo  Markéta Solichová, 2. A 

 

Internetová MO  celostátní,   5. místo  družstvo - 6 žáků třídy 7. A  

 

Náboj 2010   celostátní, SU Opava,  9. místo  družstvo žáků 3. D a 7. A 

 

Německý jazyk 

Soutěž v konverzaci z NJ okresní kolo  4. místo  Kateřina Magnusková, 4. B 

 

Španělský jazyk 

Soutěž v konverzaci z ŠJ krajské kolo, kat. II 5. místo  Martin Kolek, 4. B 

 

Základy společenských věd 

Logická olympiáda  krajské kolo   10 místo  Ondřej Celárek, 3. D 

Logická olympiáda  krajské kolo   15 místo  Ondřej Vejpustek, 7. A 

 

Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále 1. místo, kat. 3. SŠ Petr Paleček, 3. C 
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Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále 7. místo, kat. 3 SŠ Tomáš Čech, 8. B 

Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále 6. místo, kat. 4. SŠ Matěj Stehlík, 8. A 

Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále 10. místo, kat. 4 SŠ Tomáš Čech, 8. B 

 

Finanční gramotnost  okresní kolo, kat. SŠ 2. místo  družstvo žáků  

Finanční gramotnost  okresní kolo, kat. ZŠ 2. místo  družstvo žáků 

 

Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda krajské kolo, kat. D 11. místo  Martin Kříž, 7. A 

Zeměpisná olympiáda krajské kolo, kat. D 5. místo  Michal Kolář, 2. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. D 2. místo  Martin Kříž, 7. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. B 1. místo  Michal Kolář, 2. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. A 3. místo  Jakub Kožušník, 1. A 

 

Euroscola   celostátní  1. místo  Tereza Frydrychová, 2. E 

 

Eurorébus celostátní, kat. ZŠ 01 5. místo     družstvo 3.A 

Eurorébus celostátní, kat. ZŠ 01 8. místo     družstvo 7.A 
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Statistika tříd 

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

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

Výsledky vzdělávání – 1. pololetí 2009/2010 

třída absence na žáka 

celkem (neomluvené) 

neprospěli / 

nehodnoceni / 

stupeň z chování 

žáci 

s vyznamenáním 

průměr třídy 

1.A 26,53 - / - / - 21 1,32 

2.A 48,28 - / - / - 14 1,47 

3.A 51,74 - / - / - 6 1,74 

3.B 42,75 1 / - / - 9 1,70 

4.A 61,39 - / - / - 11 1,62 

4.B 51,79 (2,68) - / - / 1 11 1,65 

1.C 52,20 1 / - / - 2 2,07 

1.D 59,10 1 / 1 / - 4 1,82 

1.E 30,97 - / - / - 5 1,78 

5.A 50,36 2 / - / - 5 2,09 

5.B 55,58 - / 1 / - 3 2,05 

2.C 50,58 - / - / - 4 1,86 

2.D 51,10 1 / - / - 3 2,17 

2. E 67,53 - / - / - 3 2,09 

6.A 68,08 - / - / - 3 2,20 

6. B 39,42 - / - / - 4 2,05 

3.C 87,52 - /- / - 4 1,99 

3.D 66,70 - / - / - 2 2,15 

7.A 37,03 - / - / - 13 1,68 

4.C 90,10  - / - / - 6 1,89 

4.D 57,17 (0,69) 2 / - / - 5 2,12 

8.A 74,64 1 / - / - 8 1,73 

8.B 63,10 1 / - / - 6 1,78 
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Výsledky vzdělávání – 2. pololetí 2009/2010 

 
třída absence na žáka 

celkem (neomluvené) 

neprospěli / 

neklasifikováni / 

snížený stupeň z 

chování 

žáci 

s vyznamenáním 

průměr třídy 

1.A 44,53 - / - / - 20 1,39 

2.A 49,72 - / - / - 20 1,44 

3.A 46,89 - / - / - 6 1,75 

3.B 40,57 - / - / - 10 1,65 

4.A 69,37 - / - / - 15 1,53 

4.B 80,39 - / - / - 13 1,58 

1.C 67,03 - / - / - 2 2,20 

1.D 59,41 - / - / - 5 1,91 

1.E 62,19 - / - / - 5 1,77 

5.A 64,96 (0,074) 3 / - / - 5 2,21 

5.B 67,53 - / - / - 4 2,07 

2.C 66,07 1 / - / - 3 1,83 

2.D 65,00 - / - / - 4 2,11 

2. E 88,34 1 / - / - 3 2,04 

6.A 53,49 2 / - / - 2 2,18 

6. B 51,50 - / - / - 4 2,11 

3.C 86,41 1 / - / - 4 2,12 

3.D 68,10 1 / - / - 3 2,28 

7.A 49,76 - / - / - 12 1,71 

4.C 70,24 - / - / - 3 2,05 

4.D 48,93 - / - / - 4 2,27 

8.A 70,71 1 / - / - 5 1,89 

8.B 53,10 - / - / - 5 1,86 
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Maturitní zkoušky 
Písemná část maturitních zkoušek z českého jazyka proběhla 12. dubna 2010. Žáci měli na výběr 

z těchto témat: 

1) Když jsem otevřel (a) dveře, oněměl (a) jsem úžasem (vypravování); 

2) (Ne)nechte si ujít (recenze); 

3) Já učitel(fejeton); 

4) „Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidské hloupost. I když s tím vesmírem si 

nejsem tak úplně jist.“ Albert Einstein. (úvaha). 

Písemná část maturitní zkoušky z matematiky (pro obor 79-41-K/41 Gymnázium – matematika) 

proběhla 14. dubna 2010.  

Ústní část maturitních zkoušek proběhla od 17. května 2009 do 20. května 2010 (třídy 8. A a 8. B) 

a od 24. května 2009 do 27. května 2010 (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 Mikoláše Koperníka v Bílovci. Protože se spolupráce 

osvědčila, počítáme i s jejím pokračováním v letech následujících.  

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.  

 

Maturitní zkoušky květen 2010 

Třída     8. A  8. B  4. C  4. D (matematická) 

Počet žáků    28  29  29  29 

- prospěl s vyznamenáním  16  14  7  11 

- prospěl    11  14  21  16 

- neprospěl    0  1*  1*  2* 

- nematuroval    1  0  0  0 

- průměrný prospěch   1,639  1,810  1,888  2,147  

+ dva studenti distanční formy (prospěli) 

* žáci neprospěli z jednoho předmětu 

 

Počet maturujících 

Předmět    8.A 8.B 4. C 4.D  Průměrná známka 

Český jazyk    27  29 29 29  2,027   

Anglický jazyk   25  27  23 28  1,903 

Německý jazyk   4  1 2 0   1,714 

Francouzský jazyk   2 5 4 0  1,545 
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Ruský jazyk    0 0 5 2  1,857 

Základy spol. věd   8 5 1 0  1,929 

Dějepis    7 7 11 1  2,192 

Zeměpis    4 7 2 3  2,000 

Matematika    9 7 6 29  2,078 

Deskriptivní g.   3 2 1 9  1,933 

Fyzika     2 0 1 4  2,000 

Chemie    8 9 8 0  1,560 

Biologie    5 9 12 8  1,824 

Programování / IVT   - 4 - 3  1,288 

Pedagogika a psych.   3 1 6 0  1,100 

Hudební výchova   1 1 1 0  1,333 

Výtvarná výchova   0 2 4 0  1,833 

   

Ve školním roce 2009/2010 proběhly 1. září 2009 opravné maturitní zkoušky pro žáky, kteří 

v řádném termínu v květnu 2009 byli z jednoho předmětu klasifikováni stupněm nedostatečný (což se 

týkalo osmi žáků). Všichni žáci byli úspěšní a tak prospěli. 

 

Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách 

V roce 2010 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu sto deset studentů. Sto pět z nich se následně 

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

na kvalitní vysoké školy s vynikající reputací a jejich prestižní obory. 

S nadsázkou se dá říct, že se naše škola specializuje na přípravu budoucích zdravotníků: 17 (!) 

absolventů nastoupilo na obor všeobecné lékařství na lékařských  fakultách v Praze, Brně, 

Olomouci i Ostravě, 2 studují zubní lékařství a zdravotní záchranářství, další pak obory zdravotní 

laborant, biomedicínský technik a jeden absolvent veterinární lékařství. To je v součtu necelých 22% 

všech absolventů naší školy v tomto roce. 

Další velké skupiny tvoří tradičně budoucí architekti (5 absolventů), právníci (7 absolventů), 

ekonomové (10 absolventů), informatici (9 absolventů) a stavební inženýři (7 absolventů). 

Mezi zajímavé obory patří i studium politologie (4x), mezinárodních vztahů a obchodu (3x) a 

překladatelství a tlumočnictví z anglického jazyka (3x). 
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Nejzajímavěší obory jsou však asi sinologie, japanistika, baltistika, počítačová podpora archeologie 

a studium neželezných slitin a zbraní a munice (VŠ obrany).  

Dva studenti pokračují stejně jako v loňském roce v zahraničí - jeden na Slovensku a jeden ve Velké 

Británii. 

město škola fakulta 
VIII. 

A 
VIII. 

B 4. C 4. D celkem 

Praha Karlova univerzita Filosofická   1     1 

    Sociálních věd   1 1   2 

    Lékařská 1 1 4   6 

    Matematicko-fyzikální       1 1 

    Právnická 2 1     3 

  VŠ ekonomická Mezinárodních vztahů     1 1 2 

  ČVUT Architektury   1 2 1 4 

  Caledonian school         1 1 

Olomouc Univerzita Palackého Filosofická 1       1 

    Přírodovědecká       2 2 

    Lékařská 1 1 1 1 4 

Brno Masarykova univerzita Právnická 2   1 1 4 

    Filosofická 2 1     3 

    FSS 1 2     3 

    Lékařská 1 4     5 

    Přírodovědecká       2 2 

    Pedagogická     1   1 

  Vysoké učení technické Strojní       3 3 

    Podnikatelská       1 1 

    Architektury       1 1 

    Stavební 3 1 1 1 6 

    Inform. technologií 1 1   1 3 

  Veterinární Veterinární lék.     1   1 

  Mendelova univerzita Reg. rozvoje       2 2 

  
 

Ekonomická 1       1 

Ostrava VŠB - TU Metalurgie a mat. inžen. 1 1     2 

    Hornickogeologická 1   1   2 

    Elektrotech. a informatiky 3 1   3 7 

    Ekonomická 1 1 2 2 6 

    Stavební       2 2 

    Bezp. inženýrství   1     1 

  Ostravská univerzita Sociálních studií 1 1     2 

    Filosofická 3   2   5 

    Lékařská   1 4   5 

    Pedagogická     2 

 

  
 

2 

    Přírodovědecká   2 1   3 
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Opava Slezská univerzita Veřejných politik   1   1 2 

    Fil.-přírodovědecká   1     1 

Hrad. 
Král. 

Univerzita HK Filosofická       1 1 

Obrany Vojenské technologie       1 1 

  Vojenského zdravotnictví 1   1   2 

Zlín Univerzita T. Bati Multimediálních kom.   1     1 

Cardiff University of Wales Art and Design     1   1 

Košice Technické univerzita Elektrotech. a informatiky   1     1 

Přijato     27 27 27 29 110 

Nestudují - nehlásili se na VŠ (2x studium Aj) 0 2 3 0 5 

Studují 2 VŠ 0 1 1 0 2 

Procento absolventů hlásících se na VŠ 100% 96% 93% 100% 97% 

Úspěšnost přijetí na VŠ 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Umístění absolventů podle studijních oborů 2010/11 
 Humanitní   

Angličtina / španělština 1 Přírodovědecké   

Sinologie 1 Systematická biologie a ekologie 1 

Japanistika 1 Matematická biologie 1 

Baltistika 1 Enviromentální inženýrství 1 

Český jazyk/výtvarná výchova 1 Geologické inženýrství 1 

Angličtina / francouština 1 Všeobecné lékařství 17 

Jazyk český / francouzština 1 Zdravotní laborant 1 

Angličtina-překlad a tlumočení 3 Zubní lékařství 2 

Ruština ve sféře podnikání 1 Veterinární lékařství 1 

Právo a právní věda 7 Zdravotní záchranář 2 

Mezinárodní  obchod 1 Biomedicínský technik 1 

Mezinárodní studia 2 Geog.kartografie a geoinformatika 1 

Mezinár. vztahy a politologie 4 Geodézie a kartografie 1 

Ekonomika a management 10 Chemie 1 

Sociální patologie a prevence 1 Výpočetní matematika 3 

Žurnalistika a psychologie 1 Mat. metody inf.bezpečnosti 1 

Design 1 Kybernetika 1 

Kulturní antropologie 1 Optometrie 1 

Religionistika 1 Informační technologie 9 

Speciální pedagogika 1 

Sociální práce 1 Technické   

Filosofie 1 Stavební inženýrství 7 

Marketing a mediální komunikace 1 Architektura  5 

Investiční poradenství 1 Bezpečnostní inženýrství 1 

Tělesná výchova 1 Technické materiály 1 

Lázeňství a turismus 1 Neželezné kovy a slitiny 1 

Archeologie-počítačová podpora 1 Zbraně a munice 1 
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6 Školní poradenské pracoviště a prevence sociálně 

patologických jevů 
Ve školním roce 2009/10 začalo na Wichterlově gymnáziu pracovat školní poradenské pracoviště ve 

složení výchovná poradkyně, metodik prevence a psycholožka. Zřízení funkce školního psychologa 

finančně podporuje zřizovatel školy – Moravskoslezský kraj. 

Hlavní přínos tohoto pracoviště pro školu je možno shrnout do následujících bodů: 

• prevence sociálně patologických jevů 

• integrace žáků se zdravotním postižením 

• depistáž poruch učení a prevence školního neúspěchu 

• kariérové poradenství 

• řešení výukových problémů a případná krizová intervence 

Pracovníci ŠPP pro kvalitní výkon své profese absolvovali v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků Doplňkové studium výchovného poradenství pro žáky zdravotně tělesně 

postižené a pro žáky se specifickými poruchami učení, odbornou stáž na Pedagogicko- 

psychologické poradně a odborný výcvik na téma Kyberšikana. 

Stejně jako v předchozích letech, připravilo ŠPP celkem čtyři výjezdní adaptační kurzy - pro žáky 

1.ročníků a nově také pro žáky primy. Nadále, v rámci prevence sociálně patologických jevů, 

pokračovala osvědčená spolupráce s Dramacentrem (prima a sekunda) a Renarkonem (vyšší 

gymnázium). Žáci 1. ročníků a kvint absolvovali exkurzi do Krizového centra, spojenou s besedou o 

tom, co je krize a jak ji řešit. 

Integrace žáků se zdravotním postižením byla v květnu zdárně prověřena prvním úspěšným 

maturantem se zdravotním handicapem. 

V rámci kariérového poradenství byla pro žáky 3.ročníků a septim realizována Konzultace profesní 

orientace, která jim má umožnit odpovědný a informovaný výběr dalšího studia na vysoké škole. 

 

6.1 Zhodnocení EVVO za rok 2009/2010 

Ve školním roce 2009/10 bylo naším cílem vést environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu tak, aby žáci 

chápali základní obecné ekologické souvislosti, principy a environmentální  problémy, respektovali 

požadavky na kvalitní životní prostředí, a rozhodovali se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale 
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udržitelného rozvoje společnosti. Aby bylo cíle dosaženo, byla výuka doprovázena řadou besed, exkurzí, 

přednášek, soutěží. Příležitostně bylo vyučování  v budově doplňováno výukou venku (zahrada, 

les…).Současně s tímto byli žáci účastníky projektů zaměřených na třídění odpadů. I v letošním roce 

docházelo k DVPP v oblasti ekologické výchovy. 

Zde je přehled našich aktivit: 

Projekt M.R.K.E.V.  

Projekt je  na celostátní úrovni koordinován SSEV Pavučina (Sdružení středisek ekologické 

výchovy), koordinátorem pro Moravskoslezský kraj je Vita.  Díky tomuto projektu jsme lépe 

informováni o tom, jak začlenit průřezové téma Enviromentální výchova do výuky. Pravidelně 

dostáváme časopis Bedrník, materiály zaměřené na EVVO, informační materiály o akcích a 

 finančních zdrojích pro EVVO, účastníme se konferencí k problematice EVVO. Ale hlavně jde o 

další možnost, jak se setkávat s lidmi, kteří umějí poradit, se kterými si člověk s chutí vyměňuje 

zkušenosti, od kterých čerpá nápady, konfrontuje a posouvá sebe a tím i EVVO na škole směrem, 

který si jako koordinátor vytyčil. 

 

Projekt EKOexil 

Od 1.12.2002 se všichni žáci a zaměstnanci podílejí na projektu EKO exil, což je systém separace 

odpadu ve spolupráci s firmou OZO Ostrava. Do zvláštních nádob na chodbách se ukládá spalitelný 

odpad pro výrobu náhradního paliva pro cementárny tzv. PALOZO. Od školního roku 2008/2009 je 

systém třídění odpadu rozšířen na separaci papíru, plastů a ostatního odpadu. 

 

„PAPÍROVÁ ŠKOLA“  

Městská soutěž ve sběru papíru  pořádaná společností OZO Ostrava 

 

Sběr vršků od PET lahví  

Pořádají neziskové organizace SKAKs Dakota a TOM Čmoudík. 

 

Sběr hliníku 

Od října 2009 naši žáci, zaměstnanci, a často také rodiče, sbírají drobný hliníkový odpad.K jeho 

shromažďování studenti vyrobili nádoby, tzv. alužrouty. Podařilo se nám navázat spolupráci s Eko 

metalrecycling  v Rýmařově. Firma z hliníku vyrábí hliníkové odlitky a střešní krytiny. Protože jsme 

zjistili, že v Ostravě je problém, kam s vytříděným drobným hliníkem, přemýšlíme, že bychom 

umožnili nosit hliníkový odpad k nám do školy, i lidem z okolí.  
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Projekt „RECYKLOHRANÍ“ 

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

elektrospotřebiče a  použité baterie. Součástí projektu jsou také různé úkoly zaměřené na separaci a 

recyklaci odpadu.  

 

Jednorázové akce: 

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

zoologů pořádaná ZOO Ostrava a další 

• Výchovně vzdělávací program „Odpady zbavené otazníků“ pořádaný Centrem odpadové 

výchovy společnosti OZO   v Ostravě – Kunčicích (studenti tercií a prvních ročníků) 

• Žáci sponzorují chov rodinky nosála červeného v ZOO Ostrava 

• Studenti se účastní cyklu přednášek Věda kontra iracionalita pořádaného Českým klubem 

skeptiků Sisyfos. (přednáška Globální oteplování – mýtus nebo skutečnost?) 

• Jednotlivé třídy, semináře z biologie se zúčastní Ozvěn Ekofilmu v Ostravě.  

• Účast v soutěži o nejhezčí a zároveň funkční výrobek z PET lahví v rámci projektu Evoluce, 

do kterého jsme zapojeni (2.místo) 

• Zdobení vánočního stromečku v lese (prosinec 2009), výroba lojových krmítek  

• Přednáška zástupců společnosti ČEZ  (Jaderná energetika - je třeba se  jí bát?) 

• Přírodovědný Klokan, olympiády z Bi, Che, Fy, Z.. soutěž mladým zoologů (ZOO), 

• Zapojili jsme se do soutěže pořádán Hnutím Duha o nejtrefnější komiks na téma – Moderní 

zelené technologie. 

• Hnutí brontosaurus nám zapůjčilo výstavu Ekofór. Vtipy s ekologickou tématikou měly u 

studentů i pracovníků velký úspěch 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Ve školním roce 2009/2010 jsme se při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřili 

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

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

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

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

 

1) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a. Studium pro výchovné poradce – PhDr. Hana Nováčková ukončila program pro 

kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP (KVIC 

Nový Jičín, duben 2010).  

b. Tvorba a následná koordinace ŠVP – Mgr. Vladimír Dedek od února 2009 studuje 

studium k výkonu specializovaných činností. Předpokládaný termín ukončení do 

konce roku 2010 (NIDV).  

2) Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

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

kompetencí. Množství bylo bohužel výrazně ovlivněno finančními možnostmi školy. 

Většina pedagogů Wichterlova gymnázia se ve školním roce 2009/10 zapojila do školení ke 

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

K 31. srpnu 2010 má 30 pedagogů celkem 50 osvědčení.  

 

Přehled podle školitelů: 

Organizace zřízené kraji a MŠMT; počet absolventů: 

1) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum 

Nový Jičín – „Angličtina pro školáky I“; „ Angličtina pro školáky II“ – 1 účastník.  

 

Školy a univerzity, počet absolventů:  

1) Ostravská univerzita, MEC – „Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech“ 

– 3 účastníci; 

2) Ostravská univerzita, PřF -  „Seminář matematiky a informatiky pro SŠ profesory a učitele 

ZŠ“ – 2 účastníci; 

3) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, JČMF – „Užití PC ve výuce matematiky“ – 

2 účastníci; 

4) VŠB-TU Ostrava – „Databázový systém MS Acces“ – 2 účastníci; 
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5) VŠB-TU Ostrava – „MS Power point – tvorba prezentací“ – 3 účastníci; 

6) Gymnázium Makovského, Nové Město na Moravě – „PC ve škole“ – 1 účastník; 

 

Profesní organizace; počet absolventů: 2 

1) Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň, Srní 

 

Ostatní vzdělávací zařízení; počet absolventů: 13 

2) Fakta s.r.o., - „Jak pomoci dětem s ADHD a ADD“ – 1 účastník; 

3) Fakta s.r.o., - „Trestní odpovědnost pedagogů v praxi“ – 1 účastník; 

4) Akademie moderního vzdělávání – „Pokusy do každé hodiny“ – 1 účastník; 

5) RESK education – „Školské zákony v praxi škol a školských zařízení. Zákon o ped. 

pracovnících a platové předpisy“ – 1 účastník; 
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8 Prezentace gymnázia na veřejnosti 
Wichterlovo gymnázium se na veřejnosti snažíme propagovat jako moderní a kvalitní školu se 

silným zázemím a tradicí.  

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

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

strategických a dlouhodobých smluv o spolupráci, jsme ve školním roce 2009/10 navázali spoluprací 

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

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

Školám nabízíme k možnému využití naše odborné učebny, pořádáme pro ně speciální náslechy a 

dny otevřených dveří a soutěže. Tradiční je Moravskoslezský matematický šampionát, Šumná 

Ostrava a Dny první pomoci.  

V prosinci se na Wichterlově gymnáziu uskutečnila vernisáž výstavy Poruba v proměnách času. 

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

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

 

O akcích Wichterlova gymnázia referovaly v minulém školním roce: 

25. květen a 19. duben 2010: Moravskoslezský deník - Euroscola Evropský parlament Štrasburk 

15. duben 2010: Právo - Euroscola Evropský parlament Štrasburk 

30. březen 2010: Moravskoslezský deník - Veršujeme jako o život 

březen 2010: Ostravská radnice - 2nd English Conference 

Zpravodaj Masarykovy univerzity 2009: Partnerství ve vzdělávání 

16. únor 2010: Moravskoslezský deník - 2nd English Conference 

únor 2010: Porubská radnice informuje občany - English Drama Club 

únor 2010: Porubská radnice informuje občany- Sněhové sochy - Sfinga a pyramida 

19. leden 2010: Moravskoslezský deník - Sněhové sochy - Sfinga a pyramida 

19. leden 2010: MF Dnes - Přijímací řízení na SŠ 

15. leden 2010: MF Dnes - English Drama Club 

leden 2010: Porubská radnice informuje občany - Black & White maraton 

22. prosinec 2009: Moravskoslezský deník - vernisáž výstavy Poruba v proměnách času 

15. prosinec 2009: Moravskoslezský deník - výstava Poruba v proměnách času 

prosinec 2009: Porubská radnice informuje občany - výstava Poruba v proměnách času 

prosinec 2009:  Porubská radnice informuje občany - Black & White maraton 

prosinec 2009:  Porubská radnice informuje občany - oslavy 17. listopadu (foto) 

3. prosinec 2009: MF Dnes - Black & White maraton 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 32 - 

26. listopad 2009: Sedmička - oslavy 17. listopadu 1989 

20. listopad 2009: Moravskoslezský deník - oslavy 17. listopadu 1989 

14. listopad 2009: Moravskoslezský deník - oslavy 17. listopadu 1939 a 1989 

listopad 2009: Porubská radnice informuje občany - oslavy 17. listopadu 1939 a 1989 

listopad 2009: Noviny Ostravská radnice - výstava Poruba v proměnách času 

26. říjen 2009: Moravskoslezský deník - studenti WG 

23. říjen 2009: server Ostrava2015 - Šumná Ostrava 2009 

23. říjen 2009: Moravskoslezský deník - Moravskoslezský matematický šampionát 2009 

12. říjen 2009: server Česká škola - Moravskoslezský matematický šampionát 2009 

říjen 2009: Klimkovický zpravodaj  - Moravskoslezský matematický šampionát a Šumná Ostrava 

 

Dále jsme uspořádali den otevřených dveří (leden 2010), které jsme spolu s přípravnými kurzy 

inzerovali v MHD a Ostravském Programu. 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  

Česká školní inspekce 
Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, provedl inspekci 8. – 10. prosince 2009. 

Předmětem kontroly bylo: 

1. zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle realizovaných vzdělávacích 

programů; 

2. zhodnotit naplňování ŠVP a jejich soulad s RVP G a RVP ZV a s právními předpisy; 

3. zjistit a analyzovat informace o vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví; 

4. zjistit a analyzovat informace o vzdělávání ve vzdělávací oblasti EVVO. 

Závěry: 

Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do rejstříku škol a 

školských zařízení. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů, které jsou v souladu 

s příslušnými právními předpisy. ŠVP jsou v souladu s RVP G a RVP ZV. 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků, podporuje jejich zdravý psychický i fyzický 

vývoj, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. 

Vypracovaná preventivní strategie školy umožňuje předcházet sociálně patologickým jevům včetně 

šikany.  

Škola využívá finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Má odpovídající množství materiálních a finančních zdrojů a při realizaci ŠVP je využívá v souladu 

s účelem, na který byly přiděleny.  

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli uvedenými v ustanoveních zákona č. 

561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci ŠVP respektuje zásady rovného přístupu.  

Škola dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, úroveň výsledků 

vzdělávání odpovídá požadavkům RVP.  

Státní energetická inspekce, oblastní inspektorát práce pro 
Moravskoslezský kraj  
Oblastní inspektorát práce provedl kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních předpisů 

uvedených v zákoně č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, dne 30. září 2009.  

Ve svém usnesení ukládá: 

1) Poskytnout Mgr. Czernekovi ochranné pracovní rukavice; 

2) zajistit školnímu údržbáři katalogové listy chemikálií, se kterými pracuje; 

3) zpracovat Místní řád skladu nebezpečných chemických látek; 

4) zajistit informaci o nosnosti podlahy školní spisovny; 
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5) označit výstražnými tabulkami sklad chemikálií; 

6) vybavit laboratoř chemie přenosnou svítilnou. 

Všechny uvedené nedostatky byly v předepsaných termínech odstraněny. 
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10 Vyřizování stížností 
 
 

Ve školním roce 2009/2010 nebyly řešeny žádné stížnosti.  
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2009- 

 

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 4. 1. 2010    PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

č.j.: GYM669/4/2010       ředitel gymnázia 
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 
 
 

Příjmy 

1. celkové příjmy                 32 073 657 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců                  0 Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti                    155 540 Kč 

4. ostatní příjmy                      0 Kč 

 

Výdaje 

1. investiční výdaje celkem                                          0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem,              32 166 406 Kč 

z toho: 

- náklady na platy pracovníků školy             19 420 141 Kč 

- ostatní osobní náklady                     28 000 Kč  

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění            6 474 711 Kč 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky               237 025 Kč 

- stipendia                     0 Kč 

- ostatní provozní náklady                6 006 529 Kč 

3. výdaje z doplňkové činnosti                   118 203 Kč 

 

Hospodářský výsledek za celou organizaci byl zisk ve výši 62 791 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2009, byly uvedeny ve 

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

26. 2. 2010. 
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Doplňková činnost 

V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2009 žákům pátých a devátých tříd základních škol nabídli 

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

Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech, a to na jaře od 4. 2. do 15. 4. 2009 a na podzim od 6. 

10. do 8. 12. 2009. 

 

Kurzů se zúčastnilo 62 dětí z 9. tříd a 60 dětí z 5. tříd, celkem 122 dětí. 

 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl ve výši 25 455 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 nadále spolupracovali jako partneři na jednom 

mezinárodním projektu, dvou projektů rozvojového programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

a jednoho projektu Evropského sociálního fondu.  

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  

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0355  
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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 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky 
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
Wichterlovo gymnázium má v rámci DVPP akreditované MŠMT ČR čtyři kurzy: 

• Práce s talentovanými žáky v matematice 

• Výuka geometrie na základní škole 

• Úprava textu s využitím volně šiřitelných programů  

•  Správa webu pomocí redakčního sytému 

 

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

formou. Ve školním roce 2009/2010 jsme měli celkem dva studenty, kteří odmaturovali v řádném 

termínu.  

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. PORUBA V PROMĚNÁCH ČASU 

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

snažení je stálá výstava v prostorách hlavní budovy Wichterlova gymnázia, která je od května 2008 

prohlášena kulturní památkou. Při příležitosti vernisáže výstavy byl vydán sborník.  

Nadace OKD - Program Pro zdraví    65 000 Kč (nadační příspěvek) 
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2. MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT, 7. ro čník 

je po několika letech existence vyhledávanou prestižní mezinárodní matematickou soutěží. 7. ročník 

proběhnul pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a osobně ho obohatil i Prof. 

Václav Pačes, který přednášel žákům.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: 30 000 Kč (účelová dotace) 

Magistrát města Ostravy: 40 000 Kč (grant) 

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

                            

 

3. ŠUMNÁ OSTRAVA – KULTURNĚHISTORICKÉ TOULKY OSTRAVOU, 2. 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. 
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Přílohy: 

 

1) Učební plány  

2) Nabídka seminářů 

3) maturitní předměty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Ostravě-Porubě dne 1. 10. 2010   PaedDr. Antonín Balnar, PhD., v.r. 

 č. j.: GYM669 / 902 / 2010    ředitel gymnázia 
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Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání 
dne 29. 9. 2010. 
 
 
 
 

PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

         ředitel gymnázia 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 byla schválena školskou radou na zasedání 

dne 18. 10. 2010.  

 

 

Ing. Dana Kaniová, CSc. 

     předsedkyně Školské rady WG 
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Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

školní rok 2009/2010 

 

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

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

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů 

 

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

Název:   Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

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

 

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

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

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

ke dni 1. dubna 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

č. j. 14 690/2001 ze dne 30. března 2001. 

 

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

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

 

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

2001; 

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

13. prosince 2001; 

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

28. března 2002; 

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

29. září 2005; 

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

8. června 2006; 

6. dodatek D6/ZL/023/2001 - Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/465 ze dne 

14. října 2009; 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, 

Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. srpna 

1994 pod č.j. 29 365/94-61. 
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Adresy pro dálkový přístup: www.wigym.cz 

     reditel@wigym.cz 

     sekretariat@wigym.cz 

     (prijmeni@wigym.cz) 

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

přístupu k informacím: podatelna@wigym.cz 

 

Identifikátor za řízení: 600 017 648 

IČO:    00 842 702 

IZO :    000 842 702 

Údaje o vedení 

ředitel:       PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

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

zástupce ředitele:     Mgr. Jan Netolička 

Charakteristika školy  

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

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

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

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

slušní, pracovití a úspěšní mladí lidé. 

Ve školním roce 2009/2010 mělo Wichterlovo gymnázium 23 tříd: 

 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 6 

osm let – dobíhající gymnázium – všeobecné 79-41-K/801 7 

čtyři roky - dobíhající gymnázium – všeobecné 79-41-K/401* 4 

čtyři roky - dobíhající gymnázium matematika 79-41-K/402 3 

čtyři roky gymnázium 79-41-K/41 3 

 

*Zároveň naposled probíhala výuka i v distanční formě vzdělávání (studium při zaměstnání; 

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

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

pravidelně konzultovalo nejrůznější témata. 

Údaje o školské radě:  

Složení Školské rady Wichterlova gymnázia: 

1) za pedagogické zaměstnance gymnázia: Mgr. Hana Sikorová   

PhDr. Petr Smolák 

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

      

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. (místopředseda) 

 

Ve školním roce 2009/2010 se školská rada sešla dvakrát (9. 10. 2009, 16. 3. 2010). 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.  
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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 2009/2010 
 

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

vybavení. Největší realizovanou akcí je oprava sociálního zařízení obou pater Domečku (WC dívky, 

WC chlapci, WC pedagog, místnost pro úklid). Celkový výše opravy činí asi 750 000 Kč a zahrnuje 

nejen obklady a dlažby, ale i zařizovací předměty a nové rozvody teplé a studené vody. Na 

fotografiích je stav před a po realizaci. 
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Druhou velkou akcí byla oprava hydroizolace hlavní budovy, která dlouhodobě propouštěla vlhkost. 

Stav již byl neúnosný a proto jsme museli zajistit odbornou opravu. Na fotografiích je stav 

v postiženém suterénu před opravou a dále je dokumentován průběh prací. Hodnota provedeného 

díla je asi 150 000 Kč. 

   

    

 

Dále jsme ve školním roce 2009/10 investovali do vybavení literární učebny , šaten tělesné výchovy 

(lavičky, skříně), školní jídelny (nové stoly) a zakoupili jsme do asi deseti učeben nové lavice a 

židle. Tyto položky představují v součtu částku asi 500 000 Kč a velkou měrou se na nich podílely 

dary rodičů našich žáků.  
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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 je a v distanční 

formě studia bylo čtyřleté. 

 

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

Kapacita oboru: 240 žáků 

Počet žáků oboru: 121 žák 

Počet tříd oboru: 4 

Kapacita distanční formy studia: 20 

Počet studentů distanční formy: 2 

 

79-41-K/41  Gymnázium – všeobecné 

Kapacita oboru: 360 žáků 

Počet žáků oboru: 90 žáků 

Počet tříd oboru: 3 

 

 

79-41-K/801  Gymnázium - všeobecné 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru: 189 žáků 

Počet tříd oboru: 7 

 

79-41-K/81  Gymnázium 

Kapacita oboru: 480 žáků 

Počet žáků oboru:  172 žáci 

Počet tříd oboru: 6 

 

 

79-41-K/402  Gymnázium - matematika 

Kapacita oboru: 120 žáků 

Počet žáků oboru: 88 žáků 

Počet tříd oboru: 3 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 10 - 

 

Počet žáků celkem:   650  (+2 studenti distanční formy vzdělávání) 

Počet tříd celkem:   23 

Počet žáků nižšího gymnázia: 172 

Počet žáků vyššího gymnázia: 478 

 

Statistika tříd  
 
Třída  TU  kód oboru název    hoši dívky celkem 
 
I. A  Dym (KuD) 79-41-K/81 Gymnázium   17 13 30 
 
II. A  KuD  (Pik) 79-41-K/81 Gymnázium   19 13 32 
 
III. A  Gli  (Šim) 79-41-K/81 Gymnázium   13 14 27 
III. B  Kňu (Kuč) 79-41-K/81 Gymnázium   13 15 28 
 
IV. A  Plá (Sok) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 11 16 27 
IV. B  Grö (Sik) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 13 15 28 
 
 
V. A  InJ  (Mez) 79-41-K/81 Gymnázium   15 12 27 
V. B  Buk (Smo) 79-41-K/81 Gymnázium   16 12 28 
 
VI. A  Cvá (Kor) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 14 10 24 
VI. B  Páv (Ští) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 15   9 24 
 
VII. A  Kon (Piš) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 17 12 29 
 
VIII. A  Pal (Kuč) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 16 12 28 
VIII. B  Klu  (Net) 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné 16 13 29 
 
 
1. C  Šef (Ští) 79-41-K/41 Gymnázium   13 17 30 
1. D  Gaj (Kuč) 79-41-K/41 Gymnázium   12 17 29 
1. E  Vav (Ded) 79-41-K/41 Gymnázium   12 19 31 
 
2. C  Nov (Šef) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné  12 20 32 
2. D  Cze (Vav) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 23   6 29 
2. E  Prů (Such) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   6 25 31 
 
3. C  Měr  (Gaj) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   7 22 29 
3. D  Dav (Šef) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 12   8 20 
 
4. C  Vej (Sta) 79-41-K/401 Gymnázium-všeobecné   9 20 29 
4. D  Krch  (Cze) 79-41-K/402 Gymnázium-matematika 20   9 29 
 
Celkem         321 329 650 
 
Všechny údaje jsou k 1. 7. 2010 (vč. absolventů). 
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3 Přehled pracovníků školy 
K 30. červnu 2010 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 77 zaměstnanců (z toho osm žen bylo na 

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

třináct. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  77,  z toho 59 žen a 18 mužů. 

Počet pedagogických zaměstnanců: 64,  z toho 48 žen a 16 mužů. 

Počet provozních zaměstnanců: 13,  z toho 11 žen a 2 muži. 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 65,414 (53,726 připadalo na pedagogické 

zaměstnance, 4,000 na technicko hospodářské pracovníky, 7,688 na údržbu).  

 

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

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

psycholožka.  

 

 

 

Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením schválila 30 pedagogických pracovníků, 

kterým dne 25. března 2010 na Slezskoostravském hradě v Ostravě u příležitosti Dne učitelů 

bylo slavnostně předáno ocenění. Mezi oceněnými byl v kategorii Výrazná pedagogická 

osobnost roku i Mgr. Pavel Měrka.  
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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 2009/2010 vykonalo vedení školy 21 celohodinových hospitací, ze kterých byly 

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

delší dobu nevyučovali (ač jsou aprobovaní) atd. 

Další inspekce provedli pracovníci ČŠI při své inspekci na podzim roku 2009. 
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4 Údaje o přijímacím řízení 
Pro školní rok 2010/2011 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 ve čtvrtek 22. dubna 2010 (1. termín) 

a v pátek 23. dubna 2010 (2. termín). Všichni uchazeči o studium 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: 101 

termín zkoušek: první – čtvrtek 22. 4. 2010 

 druhý – pátek 23. 4. 2010 

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

22. dubna 2010. V zákonném termínu se do něj přihlásilo 60 uchazečů. Druhý termín  prvního 

kola se uskutečnil v pátek 23. dubna 2010 a přihlášeni byli 41 uchazeči. Uchazeči byli hodnoceni 

podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 18. prosince 2009. Tato kritéria byla přiložena ke 

každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 6. 4. 2010. 

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 zúčastnilo všech 60 uchazečů. U přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni 

do čtyř skupin.  

2. termín: 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 14 - 

Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 39 uchazečů. Dva uchazeči se bez omluvy nedostavili, proto nebyl 

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

 

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

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

devatenáct přijatých. Rozhodnutí byla vydána 24. dubna 2010 a zaslána 27. dubna 2010.  

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo celkem dvacet pět zákonných zástupců uchazečů, ředitel 

školy postupně vyhověl třinácti 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. 2010 je 30. 

Žádný zákonný zástupce nepožádal o nahlédnutí do spisu, ani jinak nevyjádřil 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: 153 

termín: první – čtvrtek 22. 4. 2010 

 druhý – pátek 23. 4. 2010 

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

22. dubna 2010. V zákonném termínu se do něj přihlásilo 70 uchazečů. Druhý termín prvního 

kola PZ se uskutečnil v pátek 23. dubna 2010 a přihlášeno bylo 83 uchazečů. Uchazeči byli 

hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 18. prosince 2010. Tato kritéria byla 

přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány pro první termín 6. 4. 

2010. 

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 zúčastnilo 67 uchazečů. Tři uchazeči se bez omluvy nedostavili, proto nebyli 

vyzváni k účasti v náhradním termínu. U přijímacích zkoušek byli přítomní rozděleni do pěti skupin.  

2. termín:  
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Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 82 uchazečů. Jeden uchazeč se bez omluvy nedostavil, proto nebyl 

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

 

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

s největším bodovým ziskem, ze kterých odevzdalo a ponechalo zápisový lístek 61. Rozhodnutí byla 

vydána 24. dubna 2010 a nevyzvednutá osobně byla zaslána 27. dubna 2010. Proti rozhodnutí o 

nepřijetí se odvolalo celkem 39 zákonných zástupců uchazečů, ředitel školy postupně vyhověl 38 

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

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 30. 6. 2010 je 87. 

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, 

krajských a okresních kolech. Nejvíce nás těší úspěchy v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných 

MŠMT: první místo v Soutěži v programování a druhé místo v Soutěži v jazyce anglickém. 

 

Ocenění – Statutární město Ostrava 

Den dětí 2010   žákovská osobnost     Jan Špaček, 3. A 

 

Anglický jazyk 

Soutěž v jazyce anglickém celostátní kolo  2. místo  Petr Paleček, 3. C 

Soutěž v jazyce anglickém krajské kolo, kat. III 1. místo  Petr Paleček, 3. C 

Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. II 3. místo  Kateřina Šuchmová, 4. A 

Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo, kat. I 1. místo  Albert Bašniar, 2. A 

 

Biologie 

Biologická olympiáda krajské kolo, kat. A 3. místo  Jan Bajus, 4. C 

Biologická olympiáda okresní kolo, kat. A 1. místo  Jan Bajus, 4. C 

Biologická olympiáda okresní kolo, kat. A 2. místo  Andrea Bálková, 4. C 

Biologické olympiáda okresní kolo, kat. D 6. místo  Jana Kyšková, 2. A 

SOČ, obor 04 biologie okresní kolo  1. místo  Jan Bajus, 4. C   

SOČ, obor 06 zdravotnictví okresní kolo  1. místo  družstvo dívek 

 

Český jazyk a literatura 

Olympiáda v českém jazyce okresní kolo, kat. SŠ 3. místo  Karel Střelec, 8. A 

Cena Bronislavy Müllerové vyhlásila Vzdělávací nadace Jana Husa Tereza Návratová, 4. C 

Literárna súťaž Jána Kollára Slovenský lit. klub 1. místo  Kateřina Lišaníková, 7. A 

Veršujeme jako o život Wichterlovo gymnázium, 1. místo  Šimon Kracík, 5. B 
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Dějepis 

Šumná Ostrava  kat. ZŠ   3. místo  Vojtěch Onderka, 3. B 

Šumná Ostrava  kat. SŠ   2. místo  Jaromír Bönish, 3. C 

Šumná Ostrava  kat. SŠ   3. místo  Štěpán Jílka, 7. A 

 

Francouzský jazyk 

Soutěž v konverzaci z FJ krajské kolo, kat. B1 4. místo  Leona Karasová, 6. A 

Soutěž v konverzaci z FJ krajské kolo, kat. A1 5.-6. místo  Lukáš Pala, 4. B 

Interaktivní soutěž ve FJ krajská soutěž  3. místo  Gabriela Pitříková, 6. B 

 

Fyzika 

Fyzikální olympiáda  krajské kolo, kat. D 5. místo  Adam Pokluda, 1. D 

 

Chemie 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. C 1. místo  Adam Pokluda 1. D 

Chemická olympiáda  krajské kolo, kat. C 8. místo   Jan Figala 6. A 

 

Informatika a výpočetní technika 

Soutěž v programování celostátní kolo, žáci 1. místo  Jan Špaček, 3. A 

Soutěž v programování krajské kolo, žáci 1. místo  Jan Špaček, 3. A 

Soutěž v programování okresní kolo, žáci 1. místo  Jan Špaček, 3. A 

Soutěž v programování okresní kolo, žáci 2. místo  Tomáš Jančar, 3. A 

Soutěž v programování okresní kolo, mládež 2. místo  Lenka Šloufová, 8. B 

Soutěž v programování okresní kolo, mládež 5. místo  Tomáš Widlák, 2. D 

 

Matematika 

Matematická olympiáda krajské kolo, kat. A 6. místo  Miroslav Raška, 8. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. A  2. místo  Ines Arencibiová, 7. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. A  3. místo  Vítězslav Mařák, 3. D  

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. A  4.-5. místo  Marek Vavrečka, 8. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. A  4.-5. místo  Ondřej Vejpustek, 7. A 

Matematická olympiáda krajské kolo, kat. Z9 5. místo  Vendula Kotyzová 4. A  

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z9 1. místo  Vendula Kotyzová 4. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z9 5. místo  Šimon Greško 4. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z8 1. místo  Tomáš Jančar, 3. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z8 3. místo  Jan Špaček, 3. A 
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Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z8 5. místo  Vojtěch Král, 3. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z7 1. místo  Eliška Chrástecká, 2. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z7 2. místo  Pavel Gajdušek, 2. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z7 5. místo  Hoang Doan, 2. A 

Matematická olympiáda okresní kolo, kat. Z6 4. místo  Anna Matějová, 1. A 

 

Pythagoriáda   okresní kolo, 7. třída 2. místo  Eliška Chrástecká, 2. A 

Pythagoriáda   okresní kolo, 6. třída 2. místo  Petr Šindlář, 1. A 

Pythagoriáda   okresní kolo, 6. třída 4. místo  Adam Neuwirth, 1. A 

 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 1. místo  Lenka Šloufová, 8. B 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 3.-4. místo  Miroslav Raška, 8. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 3.-4 místo  Ondřej Vejpustek, 7. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 5.-6 místo  Ines Arencibiová, 7. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Student 5.-6 místo  Radka Luňáčková, 4. D 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Junior 3. místo  Jakub Dedek, 2. D 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Kadet 2. místo  Jan Špaček, 3. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Kadet 4.-5. místo  Tomáš Jančar, 3. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Benjamín5.-8.. místo  Lucie Marková, 2. A 

Matematický klokan  SŠ Ostrava, Benjamín5.-8.. místo  Markéta Solichová, 2. A 

 

Internetová MO  celostátní,   5. místo  družstvo - 6 žáků třídy 7. A  

 

Náboj 2010   celostátní, SU Opava,  9. místo  družstvo žáků 3. D a 7. A 

 

Německý jazyk 

Soutěž v konverzaci z NJ okresní kolo  4. místo  Kateřina Magnusková, 4. B 

 

Španělský jazyk 

Soutěž v konverzaci z ŠJ krajské kolo, kat. II 5. místo  Martin Kolek, 4. B 

 

Základy společenských věd 

Logická olympiáda  krajské kolo   10 místo  Ondřej Celárek, 3. D 

Logická olympiáda  krajské kolo   15 místo  Ondřej Vejpustek, 7. A 

 

Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále 1. místo, kat. 3. SŠ Petr Paleček, 3. C 
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Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále 7. místo, kat. 3 SŠ Tomáš Čech, 8. B 

Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále 6. místo, kat. 4. SŠ Matěj Stehlík, 8. A 

Ekonomicko-manažerská olympiáda  finále 10. místo, kat. 4 SŠ Tomáš Čech, 8. B 

 

Finanční gramotnost  okresní kolo, kat. SŠ 2. místo  družstvo žáků  

Finanční gramotnost  okresní kolo, kat. ZŠ 2. místo  družstvo žáků 

 

Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda krajské kolo, kat. D 11. místo  Martin Kříž, 7. A 

Zeměpisná olympiáda krajské kolo, kat. D 5. místo  Michal Kolář, 2. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. D 2. místo  Martin Kříž, 7. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. B 1. místo  Michal Kolář, 2. A 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo, kat. A 3. místo  Jakub Kožušník, 1. A 

 

Euroscola   celostátní  1. místo  Tereza Frydrychová, 2. E 

 

Eurorébus celostátní, kat. ZŠ 01 5. místo     družstvo 3.A 

Eurorébus celostátní, kat. ZŠ 01 8. místo     družstvo 7.A 
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Statistika tříd 

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

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

Výsledky vzdělávání – 1. pololetí 2009/2010 

třída absence na žáka 

celkem (neomluvené) 

neprospěli / 

nehodnoceni / 

stupeň z chování 

žáci 

s vyznamenáním 

průměr třídy 

1.A 26,53 - / - / - 21 1,32 

2.A 48,28 - / - / - 14 1,47 

3.A 51,74 - / - / - 6 1,74 

3.B 42,75 1 / - / - 9 1,70 

4.A 61,39 - / - / - 11 1,62 

4.B 51,79 (2,68) - / - / 1 11 1,65 

1.C 52,20 1 / - / - 2 2,07 

1.D 59,10 1 / 1 / - 4 1,82 

1.E 30,97 - / - / - 5 1,78 

5.A 50,36 2 / - / - 5 2,09 

5.B 55,58 - / 1 / - 3 2,05 

2.C 50,58 - / - / - 4 1,86 

2.D 51,10 1 / - / - 3 2,17 

2. E 67,53 - / - / - 3 2,09 

6.A 68,08 - / - / - 3 2,20 

6. B 39,42 - / - / - 4 2,05 

3.C 87,52 - /- / - 4 1,99 

3.D 66,70 - / - / - 2 2,15 

7.A 37,03 - / - / - 13 1,68 

4.C 90,10  - / - / - 6 1,89 

4.D 57,17 (0,69) 2 / - / - 5 2,12 

8.A 74,64 1 / - / - 8 1,73 

8.B 63,10 1 / - / - 6 1,78 
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Výsledky vzdělávání – 2. pololetí 2009/2010 

 
třída absence na žáka 

celkem (neomluvené) 

neprospěli / 

neklasifikováni / 

snížený stupeň z 

chování 

žáci 

s vyznamenáním 

průměr třídy 

1.A 44,53 - / - / - 20 1,39 

2.A 49,72 - / - / - 20 1,44 

3.A 46,89 - / - / - 6 1,75 

3.B 40,57 - / - / - 10 1,65 

4.A 69,37 - / - / - 15 1,53 

4.B 80,39 - / - / - 13 1,58 

1.C 67,03 - / - / - 2 2,20 

1.D 59,41 - / - / - 5 1,91 

1.E 62,19 - / - / - 5 1,77 

5.A 64,96 (0,074) 3 / - / - 5 2,21 

5.B 67,53 - / - / - 4 2,07 

2.C 66,07 1 / - / - 3 1,83 

2.D 65,00 - / - / - 4 2,11 

2. E 88,34 1 / - / - 3 2,04 

6.A 53,49 2 / - / - 2 2,18 

6. B 51,50 - / - / - 4 2,11 

3.C 86,41 1 / - / - 4 2,12 

3.D 68,10 1 / - / - 3 2,28 

7.A 49,76 - / - / - 12 1,71 

4.C 70,24 - / - / - 3 2,05 

4.D 48,93 - / - / - 4 2,27 

8.A 70,71 1 / - / - 5 1,89 

8.B 53,10 - / - / - 5 1,86 
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Maturitní zkoušky 
Písemná část maturitních zkoušek z českého jazyka proběhla 12. dubna 2010. Žáci měli na výběr 

z těchto témat: 

1) Když jsem otevřel (a) dveře, oněměl (a) jsem úžasem (vypravování); 

2) (Ne)nechte si ujít (recenze); 

3) Já učitel(fejeton); 

4) „Dvě věci na světě jsou nekonečné: vesmír a lidské hloupost. I když s tím vesmírem si 

nejsem tak úplně jist.“ Albert Einstein. (úvaha). 

Písemná část maturitní zkoušky z matematiky (pro obor 79-41-K/41 Gymnázium – matematika) 

proběhla 14. dubna 2010.  

Ústní část maturitních zkoušek proběhla od 17. května 2009 do 20. května 2010 (třídy 8. A a 8. B) 

a od 24. května 2009 do 27. května 2010 (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 Mikoláše Koperníka v Bílovci. Protože se spolupráce 

osvědčila, počítáme i s jejím pokračováním v letech následujících.  

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.  

 

Maturitní zkoušky květen 2010 

Třída     8. A  8. B  4. C  4. D (matematická) 

Počet žáků    28  29  29  29 

- prospěl s vyznamenáním  16  14  7  11 

- prospěl    11  14  21  16 

- neprospěl    0  1*  1*  2* 

- nematuroval    1  0  0  0 

- průměrný prospěch   1,639  1,810  1,888  2,147  

+ dva studenti distanční formy (prospěli) 

* žáci neprospěli z jednoho předmětu 

 

Počet maturujících 

Předmět    8.A 8.B 4. C 4.D  Průměrná známka 

Český jazyk    27  29 29 29  2,027   

Anglický jazyk   25  27  23 28  1,903 

Německý jazyk   4  1 2 0   1,714 

Francouzský jazyk   2 5 4 0  1,545 
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Ruský jazyk    0 0 5 2  1,857 

Základy spol. věd   8 5 1 0  1,929 

Dějepis    7 7 11 1  2,192 

Zeměpis    4 7 2 3  2,000 

Matematika    9 7 6 29  2,078 

Deskriptivní g.   3 2 1 9  1,933 

Fyzika     2 0 1 4  2,000 

Chemie    8 9 8 0  1,560 

Biologie    5 9 12 8  1,824 

Programování / IVT   - 4 - 3  1,288 

Pedagogika a psych.   3 1 6 0  1,100 

Hudební výchova   1 1 1 0  1,333 

Výtvarná výchova   0 2 4 0  1,833 

   

Ve školním roce 2009/2010 proběhly 1. září 2009 opravné maturitní zkoušky pro žáky, kteří 

v řádném termínu v květnu 2009 byli z jednoho předmětu klasifikováni stupněm nedostatečný (což se 

týkalo osmi žáků). Všichni žáci byli úspěšní a tak prospěli. 

 

Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách 

V roce 2010 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu sto deset studentů. Sto pět z nich se následně 

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

na kvalitní vysoké školy s vynikající reputací a jejich prestižní obory. 

S nadsázkou se dá říct, že se naše škola specializuje na přípravu budoucích zdravotníků: 17 (!) 

absolventů nastoupilo na obor všeobecné lékařství na lékařských  fakultách v Praze, Brně, 

Olomouci i Ostravě, 2 studují zubní lékařství a zdravotní záchranářství, další pak obory zdravotní 

laborant, biomedicínský technik a jeden absolvent veterinární lékařství. To je v součtu necelých 22% 

všech absolventů naší školy v tomto roce. 

Další velké skupiny tvoří tradičně budoucí architekti (5 absolventů), právníci (7 absolventů), 

ekonomové (10 absolventů), informatici (9 absolventů) a stavební inženýři (7 absolventů). 

Mezi zajímavé obory patří i studium politologie (4x), mezinárodních vztahů a obchodu (3x) a 

překladatelství a tlumočnictví z anglického jazyka (3x). 
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Nejzajímavěší obory jsou však asi sinologie, japanistika, baltistika, počítačová podpora archeologie 

a studium neželezných slitin a zbraní a munice (VŠ obrany).  

Dva studenti pokračují stejně jako v loňském roce v zahraničí - jeden na Slovensku a jeden ve Velké 

Británii. 

město škola fakulta 
VIII. 

A 
VIII. 

B 4. C 4. D celkem 

Praha Karlova univerzita Filosofická   1     1 

    Sociálních věd   1 1   2 

    Lékařská 1 1 4   6 

    Matematicko-fyzikální       1 1 

    Právnická 2 1     3 

  VŠ ekonomická Mezinárodních vztahů     1 1 2 

  ČVUT Architektury   1 2 1 4 

  Caledonian school         1 1 

Olomouc Univerzita Palackého Filosofická 1       1 

    Přírodovědecká       2 2 

    Lékařská 1 1 1 1 4 

Brno Masarykova univerzita Právnická 2   1 1 4 

    Filosofická 2 1     3 

    FSS 1 2     3 

    Lékařská 1 4     5 

    Přírodovědecká       2 2 

    Pedagogická     1   1 

  Vysoké učení technické Strojní       3 3 

    Podnikatelská       1 1 

    Architektury       1 1 

    Stavební 3 1 1 1 6 

    Inform. technologií 1 1   1 3 

  Veterinární Veterinární lék.     1   1 

  Mendelova univerzita Reg. rozvoje       2 2 

  
 

Ekonomická 1       1 

Ostrava VŠB - TU Metalurgie a mat. inžen. 1 1     2 

    Hornickogeologická 1   1   2 

    Elektrotech. a informatiky 3 1   3 7 

    Ekonomická 1 1 2 2 6 

    Stavební       2 2 

    Bezp. inženýrství   1     1 

  Ostravská univerzita Sociálních studií 1 1     2 

    Filosofická 3   2   5 

    Lékařská   1 4   5 

    Pedagogická     2 

 

  
 

2 

    Přírodovědecká   2 1   3 
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Opava Slezská univerzita Veřejných politik   1   1 2 

    Fil.-přírodovědecká   1     1 

Hrad. 
Král. 

Univerzita HK Filosofická       1 1 

Obrany Vojenské technologie       1 1 

  Vojenského zdravotnictví 1   1   2 

Zlín Univerzita T. Bati Multimediálních kom.   1     1 

Cardiff University of Wales Art and Design     1   1 

Košice Technické univerzita Elektrotech. a informatiky   1     1 

Přijato     27 27 27 29 110 

Nestudují - nehlásili se na VŠ (2x studium Aj) 0 2 3 0 5 

Studují 2 VŠ 0 1 1 0 2 

Procento absolventů hlásících se na VŠ 100% 96% 93% 100% 97% 

Úspěšnost přijetí na VŠ 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Umístění absolventů podle studijních oborů 2010/11 
 Humanitní   

Angličtina / španělština 1 Přírodovědecké   

Sinologie 1 Systematická biologie a ekologie 1 

Japanistika 1 Matematická biologie 1 

Baltistika 1 Enviromentální inženýrství 1 

Český jazyk/výtvarná výchova 1 Geologické inženýrství 1 

Angličtina / francouština 1 Všeobecné lékařství 17 

Jazyk český / francouzština 1 Zdravotní laborant 1 

Angličtina-překlad a tlumočení 3 Zubní lékařství 2 

Ruština ve sféře podnikání 1 Veterinární lékařství 1 

Právo a právní věda 7 Zdravotní záchranář 2 

Mezinárodní  obchod 1 Biomedicínský technik 1 

Mezinárodní studia 2 Geog.kartografie a geoinformatika 1 

Mezinár. vztahy a politologie 4 Geodézie a kartografie 1 

Ekonomika a management 10 Chemie 1 

Sociální patologie a prevence 1 Výpočetní matematika 3 

Žurnalistika a psychologie 1 Mat. metody inf.bezpečnosti 1 

Design 1 Kybernetika 1 

Kulturní antropologie 1 Optometrie 1 

Religionistika 1 Informační technologie 9 

Speciální pedagogika 1 

Sociální práce 1 Technické   

Filosofie 1 Stavební inženýrství 7 

Marketing a mediální komunikace 1 Architektura  5 

Investiční poradenství 1 Bezpečnostní inženýrství 1 

Tělesná výchova 1 Technické materiály 1 

Lázeňství a turismus 1 Neželezné kovy a slitiny 1 

Archeologie-počítačová podpora 1 Zbraně a munice 1 
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6 Školní poradenské pracoviště a prevence sociálně 

patologických jevů 
Ve školním roce 2009/10 začalo na Wichterlově gymnáziu pracovat školní poradenské pracoviště ve 

složení výchovná poradkyně, metodik prevence a psycholožka. Zřízení funkce školního psychologa 

finančně podporuje zřizovatel školy – Moravskoslezský kraj. 

Hlavní přínos tohoto pracoviště pro školu je možno shrnout do následujících bodů: 

• prevence sociálně patologických jevů 

• integrace žáků se zdravotním postižením 

• depistáž poruch učení a prevence školního neúspěchu 

• kariérové poradenství 

• řešení výukových problémů a případná krizová intervence 

Pracovníci ŠPP pro kvalitní výkon své profese absolvovali v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků Doplňkové studium výchovného poradenství pro žáky zdravotně tělesně 

postižené a pro žáky se specifickými poruchami učení, odbornou stáž na Pedagogicko- 

psychologické poradně a odborný výcvik na téma Kyberšikana. 

Stejně jako v předchozích letech, připravilo ŠPP celkem čtyři výjezdní adaptační kurzy - pro žáky 

1.ročníků a nově také pro žáky primy. Nadále, v rámci prevence sociálně patologických jevů, 

pokračovala osvědčená spolupráce s Dramacentrem (prima a sekunda) a Renarkonem (vyšší 

gymnázium). Žáci 1. ročníků a kvint absolvovali exkurzi do Krizového centra, spojenou s besedou o 

tom, co je krize a jak ji řešit. 

Integrace žáků se zdravotním postižením byla v květnu zdárně prověřena prvním úspěšným 

maturantem se zdravotním handicapem. 

V rámci kariérového poradenství byla pro žáky 3.ročníků a septim realizována Konzultace profesní 

orientace, která jim má umožnit odpovědný a informovaný výběr dalšího studia na vysoké škole. 

 

6.1 Zhodnocení EVVO za rok 2009/2010 

Ve školním roce 2009/10 bylo naším cílem vést environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu tak, aby žáci 

chápali základní obecné ekologické souvislosti, principy a environmentální  problémy, respektovali 

požadavky na kvalitní životní prostředí, a rozhodovali se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale 
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udržitelného rozvoje společnosti. Aby bylo cíle dosaženo, byla výuka doprovázena řadou besed, exkurzí, 

přednášek, soutěží. Příležitostně bylo vyučování  v budově doplňováno výukou venku (zahrada, 

les…).Současně s tímto byli žáci účastníky projektů zaměřených na třídění odpadů. I v letošním roce 

docházelo k DVPP v oblasti ekologické výchovy. 

Zde je přehled našich aktivit: 

Projekt M.R.K.E.V.  

Projekt je  na celostátní úrovni koordinován SSEV Pavučina (Sdružení středisek ekologické 

výchovy), koordinátorem pro Moravskoslezský kraj je Vita.  Díky tomuto projektu jsme lépe 

informováni o tom, jak začlenit průřezové téma Enviromentální výchova do výuky. Pravidelně 

dostáváme časopis Bedrník, materiály zaměřené na EVVO, informační materiály o akcích a 

 finančních zdrojích pro EVVO, účastníme se konferencí k problematice EVVO. Ale hlavně jde o 

další možnost, jak se setkávat s lidmi, kteří umějí poradit, se kterými si člověk s chutí vyměňuje 

zkušenosti, od kterých čerpá nápady, konfrontuje a posouvá sebe a tím i EVVO na škole směrem, 

který si jako koordinátor vytyčil. 

 

Projekt EKOexil 

Od 1.12.2002 se všichni žáci a zaměstnanci podílejí na projektu EKO exil, což je systém separace 

odpadu ve spolupráci s firmou OZO Ostrava. Do zvláštních nádob na chodbách se ukládá spalitelný 

odpad pro výrobu náhradního paliva pro cementárny tzv. PALOZO. Od školního roku 2008/2009 je 

systém třídění odpadu rozšířen na separaci papíru, plastů a ostatního odpadu. 

 

„PAPÍROVÁ ŠKOLA“  

Městská soutěž ve sběru papíru  pořádaná společností OZO Ostrava 

 

Sběr vršků od PET lahví  

Pořádají neziskové organizace SKAKs Dakota a TOM Čmoudík. 

 

Sběr hliníku 

Od října 2009 naši žáci, zaměstnanci, a často také rodiče, sbírají drobný hliníkový odpad.K jeho 

shromažďování studenti vyrobili nádoby, tzv. alužrouty. Podařilo se nám navázat spolupráci s Eko 

metalrecycling  v Rýmařově. Firma z hliníku vyrábí hliníkové odlitky a střešní krytiny. Protože jsme 

zjistili, že v Ostravě je problém, kam s vytříděným drobným hliníkem, přemýšlíme, že bychom 

umožnili nosit hliníkový odpad k nám do školy, i lidem z okolí.  
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Projekt „RECYKLOHRANÍ“ 

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

elektrospotřebiče a  použité baterie. Součástí projektu jsou také různé úkoly zaměřené na separaci a 

recyklaci odpadu.  

 

Jednorázové akce: 

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

zoologů pořádaná ZOO Ostrava a další 

• Výchovně vzdělávací program „Odpady zbavené otazníků“ pořádaný Centrem odpadové 

výchovy společnosti OZO   v Ostravě – Kunčicích (studenti tercií a prvních ročníků) 

• Žáci sponzorují chov rodinky nosála červeného v ZOO Ostrava 

• Studenti se účastní cyklu přednášek Věda kontra iracionalita pořádaného Českým klubem 

skeptiků Sisyfos. (přednáška Globální oteplování – mýtus nebo skutečnost?) 

• Jednotlivé třídy, semináře z biologie se zúčastní Ozvěn Ekofilmu v Ostravě.  

• Účast v soutěži o nejhezčí a zároveň funkční výrobek z PET lahví v rámci projektu Evoluce, 

do kterého jsme zapojeni (2.místo) 

• Zdobení vánočního stromečku v lese (prosinec 2009), výroba lojových krmítek  

• Přednáška zástupců společnosti ČEZ  (Jaderná energetika - je třeba se  jí bát?) 

• Přírodovědný Klokan, olympiády z Bi, Che, Fy, Z.. soutěž mladým zoologů (ZOO), 

• Zapojili jsme se do soutěže pořádán Hnutím Duha o nejtrefnější komiks na téma – Moderní 

zelené technologie. 

• Hnutí brontosaurus nám zapůjčilo výstavu Ekofór. Vtipy s ekologickou tématikou měly u 

studentů i pracovníků velký úspěch 
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Ve školním roce 2009/2010 jsme se při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřili 

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

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

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

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

 

1) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a. Studium pro výchovné poradce – PhDr. Hana Nováčková ukončila program pro 

kvalifikované výchovné poradce k rozšíření jejich kompetencí v rámci DVPP (KVIC 

Nový Jičín, duben 2010).  

b. Tvorba a následná koordinace ŠVP – Mgr. Vladimír Dedek od února 2009 studuje 

studium k výkonu specializovaných činností. Předpokládaný termín ukončení do 

konce roku 2010 (NIDV).  

2) Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

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

kompetencí. Množství bylo bohužel výrazně ovlivněno finančními možnostmi školy. 

Většina pedagogů Wichterlova gymnázia se ve školním roce 2009/10 zapojila do školení ke 

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

K 31. srpnu 2010 má 30 pedagogů celkem 50 osvědčení.  

 

Přehled podle školitelů: 

Organizace zřízené kraji a MŠMT; počet absolventů: 

1) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum 

Nový Jičín – „Angličtina pro školáky I“; „ Angličtina pro školáky II“ – 1 účastník.  

 

Školy a univerzity, počet absolventů:  

1) Ostravská univerzita, MEC – „Počítačem podporovaná výuka v přírodovědných předmětech“ 

– 3 účastníci; 

2) Ostravská univerzita, PřF -  „Seminář matematiky a informatiky pro SŠ profesory a učitele 

ZŠ“ – 2 účastníci; 

3) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, JČMF – „Užití PC ve výuce matematiky“ – 

2 účastníci; 

4) VŠB-TU Ostrava – „Databázový systém MS Acces“ – 2 účastníci; 
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5) VŠB-TU Ostrava – „MS Power point – tvorba prezentací“ – 3 účastníci; 

6) Gymnázium Makovského, Nové Město na Moravě – „PC ve škole“ – 1 účastník; 

 

Profesní organizace; počet absolventů: 2 

1) Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Plzeň, Srní 

 

Ostatní vzdělávací zařízení; počet absolventů: 13 

2) Fakta s.r.o., - „Jak pomoci dětem s ADHD a ADD“ – 1 účastník; 

3) Fakta s.r.o., - „Trestní odpovědnost pedagogů v praxi“ – 1 účastník; 

4) Akademie moderního vzdělávání – „Pokusy do každé hodiny“ – 1 účastník; 

5) RESK education – „Školské zákony v praxi škol a školských zařízení. Zákon o ped. 

pracovnících a platové předpisy“ – 1 účastník; 
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8 Prezentace gymnázia na veřejnosti 
Wichterlovo gymnázium se na veřejnosti snažíme propagovat jako moderní a kvalitní školu se 

silným zázemím a tradicí.  

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

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

strategických a dlouhodobých smluv o spolupráci, jsme ve školním roce 2009/10 navázali spoluprací 

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

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

Školám nabízíme k možnému využití naše odborné učebny, pořádáme pro ně speciální náslechy a 

dny otevřených dveří a soutěže. Tradiční je Moravskoslezský matematický šampionát, Šumná 

Ostrava a Dny první pomoci.  

V prosinci se na Wichterlově gymnáziu uskutečnila vernisáž výstavy Poruba v proměnách času. 

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

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

 

O akcích Wichterlova gymnázia referovaly v minulém školním roce: 

25. květen a 19. duben 2010: Moravskoslezský deník - Euroscola Evropský parlament Štrasburk 

15. duben 2010: Právo - Euroscola Evropský parlament Štrasburk 

30. březen 2010: Moravskoslezský deník - Veršujeme jako o život 

březen 2010: Ostravská radnice - 2nd English Conference 

Zpravodaj Masarykovy univerzity 2009: Partnerství ve vzdělávání 

16. únor 2010: Moravskoslezský deník - 2nd English Conference 

únor 2010: Porubská radnice informuje občany - English Drama Club 

únor 2010: Porubská radnice informuje občany- Sněhové sochy - Sfinga a pyramida 

19. leden 2010: Moravskoslezský deník - Sněhové sochy - Sfinga a pyramida 

19. leden 2010: MF Dnes - Přijímací řízení na SŠ 

15. leden 2010: MF Dnes - English Drama Club 

leden 2010: Porubská radnice informuje občany - Black & White maraton 

22. prosinec 2009: Moravskoslezský deník - vernisáž výstavy Poruba v proměnách času 

15. prosinec 2009: Moravskoslezský deník - výstava Poruba v proměnách času 

prosinec 2009: Porubská radnice informuje občany - výstava Poruba v proměnách času 

prosinec 2009:  Porubská radnice informuje občany - Black & White maraton 

prosinec 2009:  Porubská radnice informuje občany - oslavy 17. listopadu (foto) 

3. prosinec 2009: MF Dnes - Black & White maraton 
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26. listopad 2009: Sedmička - oslavy 17. listopadu 1989 

20. listopad 2009: Moravskoslezský deník - oslavy 17. listopadu 1989 

14. listopad 2009: Moravskoslezský deník - oslavy 17. listopadu 1939 a 1989 

listopad 2009: Porubská radnice informuje občany - oslavy 17. listopadu 1939 a 1989 

listopad 2009: Noviny Ostravská radnice - výstava Poruba v proměnách času 

26. říjen 2009: Moravskoslezský deník - studenti WG 

23. říjen 2009: server Ostrava2015 - Šumná Ostrava 2009 

23. říjen 2009: Moravskoslezský deník - Moravskoslezský matematický šampionát 2009 

12. říjen 2009: server Česká škola - Moravskoslezský matematický šampionát 2009 

říjen 2009: Klimkovický zpravodaj  - Moravskoslezský matematický šampionát a Šumná Ostrava 

 

Dále jsme uspořádali den otevřených dveří (leden 2010), které jsme spolu s přípravnými kurzy 

inzerovali v MHD a Ostravském Programu. 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  

Česká školní inspekce 
Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, provedl inspekci 8. – 10. prosince 2009. 

Předmětem kontroly bylo: 

1. zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle realizovaných vzdělávacích 

programů; 

2. zhodnotit naplňování ŠVP a jejich soulad s RVP G a RVP ZV a s právními předpisy; 

3. zjistit a analyzovat informace o vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví; 

4. zjistit a analyzovat informace o vzdělávání ve vzdělávací oblasti EVVO. 

Závěry: 

Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám, za kterých byla zařazena do rejstříku škol a 

školských zařízení. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů, které jsou v souladu 

s příslušnými právními předpisy. ŠVP jsou v souladu s RVP G a RVP ZV. 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků, podporuje jejich zdravý psychický i fyzický 

vývoj, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. 

Vypracovaná preventivní strategie školy umožňuje předcházet sociálně patologickým jevům včetně 

šikany.  

Škola využívá finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Má odpovídající množství materiálních a finančních zdrojů a při realizaci ŠVP je využívá v souladu 

s účelem, na který byly přiděleny.  

Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zásadami a cíli uvedenými v ustanoveních zákona č. 

561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci ŠVP respektuje zásady rovného přístupu.  

Škola dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, úroveň výsledků 

vzdělávání odpovídá požadavkům RVP.  

Státní energetická inspekce, oblastní inspektorát práce pro 
Moravskoslezský kraj  
Oblastní inspektorát práce provedl kontrolu plnění povinností vyplývajících z právních předpisů 

uvedených v zákoně č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, dne 30. září 2009.  

Ve svém usnesení ukládá: 

1) Poskytnout Mgr. Czernekovi ochranné pracovní rukavice; 

2) zajistit školnímu údržbáři katalogové listy chemikálií, se kterými pracuje; 

3) zpracovat Místní řád skladu nebezpečných chemických látek; 

4) zajistit informaci o nosnosti podlahy školní spisovny; 
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5) označit výstražnými tabulkami sklad chemikálií; 

6) vybavit laboratoř chemie přenosnou svítilnou. 

Všechny uvedené nedostatky byly v předepsaných termínech odstraněny. 
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10 Vyřizování stížností 
 
 

Ve školním roce 2009/2010 nebyly řešeny žádné stížnosti.  
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2009- 

 

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 4. 1. 2010    PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

č.j.: GYM669/4/2010       ředitel gymnázia 
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 
 
 

Příjmy 

1. celkové příjmy                 32 073 657 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců                  0 Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti                    155 540 Kč 

4. ostatní příjmy                      0 Kč 

 

Výdaje 

1. investiční výdaje celkem                                          0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem,              32 166 406 Kč 

z toho: 

- náklady na platy pracovníků školy             19 420 141 Kč 

- ostatní osobní náklady                     28 000 Kč  

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění            6 474 711 Kč 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky               237 025 Kč 

- stipendia                     0 Kč 

- ostatní provozní náklady                6 006 529 Kč 

3. výdaje z doplňkové činnosti                   118 203 Kč 

 

Hospodářský výsledek za celou organizaci byl zisk ve výši 62 791 Kč. 

 

 

 

 

 

 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2009, byly uvedeny ve 

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

26. 2. 2010. 
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Doplňková činnost 

V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2009 žákům pátých a devátých tříd základních škol nabídli 

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

Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech, a to na jaře od 4. 2. do 15. 4. 2009 a na podzim od 6. 

10. do 8. 12. 2009. 

 

Kurzů se zúčastnilo 62 dětí z 9. tříd a 60 dětí z 5. tříd, celkem 122 dětí. 

 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl ve výši 25 455 Kč. 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 39 - 

 

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

s vysokými školami. Ve školním roce jsme nadále spolupracovali jako partneři na jednom 

mezinárodním projektu, dvou projektů rozvojového programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

a jednoho projektu Evropského sociálního fondu.  

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  

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0355  
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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 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky 
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 
Wichterlovo gymnázium má v rámci DVPP akreditované MŠMT ČR čtyři kurzy: 

• Práce s talentovanými žáky v matematice 

• Výuka geometrie na základní škole 

• Úprava textu s využitím volně šiřitelných programů  

•  Správa webu pomocí redakčního sytému 

 

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

formou. Ve školním roce 2009/2010 jsme měli celkem dva studenty, kteří odmaturovali v řádném 

termínu.  

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. PORUBA V PROMĚNÁCH ČASU 

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

snažení je stálá výstava v prostorách hlavní budovy Wichterlova gymnázia, která je od května 2008 

prohlášena kulturní památkou. Při příležitosti vernisáže výstavy byl vydán sborník.  

Nadace OKD - Program Pro zdraví    65 000 Kč (nadační příspěvek) 
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2. MORAVSKOSLEZSKÝ MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT, 7. ro čník 

je po několika letech existence vyhledávanou prestižní mezinárodní matematickou soutěží. 7. ročník 

proběhnul pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK Mgr. Věry Palkové a osobně ho obohatil i Prof. 

Václav Pačes, který přednášel žákům.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: 30 000 Kč (účelová dotace) 

Magistrát města Ostravy: 40 000 Kč (grant) 

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

                            

 

3. ŠUMNÁ OSTRAVA – KULTURNĚHISTORICKÉ TOULKY OSTRAVOU, 2. 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. 



Výroční zpráva o činnosti školy 
Wichterlovo gymnázium 

 - 46 - 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1) Učební plány  

2) Nabídka seminářů 

3) maturitní předměty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Ostravě-Porubě dne 1. 10. 2010   PaedDr. Antonín Balnar, PhD., v.r. 

 č. j.: GYM669 / 902 / 2010    ředitel gymnázia 
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Výroční zprávu vzala na vědomí a schválila pedagogická rada gymnázia na svém zasedání 
dne 29. 9. 2010. 
 
 
 
 

PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

         ředitel gymnázia 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 byla schválena školskou radou na zasedání 

dne 18. 10. 2010.  

 

 

Ing. Dana Kaniová, CSc. 

     předsedkyně Školské rady WG 
 


