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Úvod 

Školní rok 2017/2018 se nesl v duchu oslav pátého výročí společné existence a činnosti 
sloučených škol.  

Za pět let škola prošla náročným obdobím, které bylo spojeno především s úsilím o 
stabilizaci žákovské základny, pedagogického sboru, vytvořením jednotných pravidel pro 
činnost sloučené školy a její ekonomickou stabilitu.  

Za pětileté období škola dosáhla vynikajících výsledků v oblasti výchovně vzdělávací práce.  
Žáci se svými pedagogy úspěšně reprezentovali školu v soutěžích a olympiádách na okresní, 
krajské celostátní a mezinárodní úrovni. Stali se nositeli významných ocenění. Absolvovali 
velké množství různých aktivit a projektů. 

Úspěšně pokračovala spolupráce s partnerskými školami v Polsku a na Slovensku a 
s partnerskými školami v rámci projektů Erasmus + pro jazyk německý a jazyk anglický. 

Nejzajímavější a podstatné aktivity školy za školní rok 2017/2018 jsou uvedeny dále v této 
zprávě. 

Dovolte mně poděkovat za skvěle odvedenou práci nejen svým kolegům pedagogům, ale 
také všem správním zaměstnancům, kteří přispívají k pozitivnímu klimatu školy. 

Mgr. Blanka Váňová  
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1 Základní údaje o škole 

 

Název školy:  Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace  

Sídlo:  Komenského 754, 749 01 Vítkov 

Identifikátor právnické osoby:  600143074 

IZO:  102 432 791 - základní škola 

IZO:  000 601 900 - střední škola 

IZO:  120 003 872 - školní družina 

IZO:  150 044 445 - školní klub 

IZO:  120 004 909 - školní jídelna  

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ/DIČ:  69987181/CZ69987181 

Telefon:  556 300 779, 556  300 777 

E-mail:  reditel@zsgvitkov.cz 

Web: www:zsgvitkov.cz 

Zřizovatel školy:  Město Vítkov 

Právní forma:  obec 

IČ/DIČ:  00300870/CZ00300870 

Sídlo:  náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

 

Údaje o vedení školy 

Ředitel/ka školy:  Mgr. Blanka Váňová do 31. 7. 2018 

Mgr. Miroslav Bučánek od 1. 8. 2018 

Zástupkyně pro 1. stupeň:  Mgr. Dáša Kalužová  

Zástupkyně pro 2. stupeň:  Mgr. Romana Fajmonová (zástupce statutárního 

orgánu) 

Zástupkyně pro gymnázium:  Mgr. Lenka Zychová 

Vedoucí školní družiny a školního klubu:  Karína Kopecká 

Vedoucí školní jídelny:  Dana Brožová 

Výchovně-kariérový poradce:  Mgr. Eva Janštová  

Metodici prevence:  Mgr. Jana Špoková - 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Romana Fajmonová - 2. stupeň ZŠ 

Mgr. Miroslav Bučánek - gymnázium  
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Metodici EVVO: Mgr. Sylva Doleželová - základní škola 

Mgr. Milena Mačáková - gymnázium 

Koordinátor ICT:  Mgr. Martin Šrubař  

Koordinátor ŠVP:  Mgr. Jana Hanušová - základní škola 

Mgr. Dana Kajzarová - gymnázium 

 

Charakteristika školy 

Škola poskytuje základní a střední vzdělání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je 
školou bez speciálního zaměření. Cílem školy je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke 
vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení, rozvíjet jeho osobnost a individualitu 
s cílem rozvíjet klíčové kompetence jako soubor dovedností, vědomostí, schopností, 
postojů a hodnot, které škola utváří a rozvíjí v průběhu základního a středního vzdělávání. 
Velikost školy umožňuje osobní poznání každého žáka a blízký vztah mezi vyučujícími a 
žáky, respektování individuálních vlastností a osobní přístup k žákům. K výuce jsou 
využívány odborné a poloodborné učebny, laboratoře, multimediální učebny, učebny 
výpočetní techniky, sportovní hala, gymnastický sál a tělocvična. Škola je otevřená žákům 
se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, žákům 
talentovaným i žákům mimořádně nadaným. Škola rozvíjí zájmové vzdělávání ve školní 
družině a školním klubu a poskytuje školní stravování žákům i zaměstnancům škol. Součástí 
školy je Školní poradenské pracoviště Houpačka. Škola má částečně zbudován bezbariérový 
přístup. 

 

Školská rada 

Školská rada se řídí při své činnosti § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

 

Členové školské rady za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky: 

- Petra Kyzková - předsedkyně 

- Ing. Květoslava Smolková do 31. 10. 2017  

- Ladislava Sobolová od 1. 11. 2017 

- Pavel Vašátko 

 

Členové školské rady za zřizovatele: 

- Mgr. Miluše Špoková 

- Mgr. Oldřich Huška 

- Zdeněk Hegar do 31. 10. 2017 

- Miroslav Snášel od 1. 11. 2017 
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Členové školské rady za pedagogické pracovníky: 

- Mgr. Romana Fajmonová do 31. 10. 2017 

- Mgr. Miroslav Bučánek od 1. 11. 2017 do 31. 7. 2018 

- Mgr. Michaela Škrabalová od 31. 8. 2018 

- Mgr. Dana Kajzarová, do 31. 10. 2017  

- Mgr. Petra Beková od 1. 11. 2017 

- Mgr. Lenka Schleiderová  

 

Členové školské rady se sešli v průběhu školního roku třikrát. V říjnu 2017 projednali 
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017 a byli informováni o organizaci 
školního roku 2017/2018. V listopadu se sešla nová školská rada, vzešlá z voleb pro období 
2017-2020. V březnu 2018 projednala školská rada Výroční zprávu o hospodaření školy za 
rok 2017 a aktivity školy do konce školního roku.  

 

Zapsaný spolek Klub rodičů 

Zapsaný spolek Klub rodičů je složený ze zákonných zástupců žáků všech tříd. Klub rodičů se 
finančně podílí na oceňování nejúspěšnějších žáků školy. Dále hradí náklady spojené 
s účastí žáků na soutěžích, olympiádách a dalších akcích školy. Spolupodílí se na organizaci 
Společenského plesu s maturitním šerpováním, Dětského maškarního plesu a Mikulášské 
nadílky.  
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2 Přehled oborů vzdělání 

 

 obor vzdělávání/IZO kapacita 

Základní škola1. – 9. ročník 79-01-C/01 800 žáků 

Základní škola speciální 79-01-B/01 20 žáků 

Gymnázium 4leté 79-41-K/41 235 žáků 

Gymnázium večerní forma 79-41-K/41 120 žáků 

Gymnázium 8leté 79-41-K/81 240 žáků 
Školní družina IZO 120 003 872 360 žáků 

Školní klub IZO 150 044 445 195 žáků 

Školní jídelna IZO 120 004 909 1 200 stravovaných 
 

Školní vzdělávací programy 

 Úspěšný žák - úspěšná 
škola 

Školní vzdělávací program pro základní školu, 1. - 9. ročník 

Škola pro všechny 
Školní vzdělávací program pro základní školu - upravující 
vzdělávání žáků s LMP, 7. ročník, 9. ročník 

Ze školy do života Školní vzdělávací program pro základní školu speciální, 8. ročník 

Vidět a vědět 
Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého 
gymnázia, prima - kvarta 

Vidět a vědět 
Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší 
stupeň osmiletého gymnázia, kvinta - oktáva, 1. - 4. ročník  

Cesta objevů Školní vzdělávací program pro školní družinu a školní klub 
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3 Rámcový popis personálního zabezpečení školy (stav k 30. 6. 2018) 

 

Celkem bylo zaměstnáno v organizaci 103 zaměstnanců, z toho 7 na mateřské a rodičovské 
dovolené. Ve školním roce 2017/2018 tedy pracovalo v organizaci 96 zaměstnanců, z toho 
68 pedagogických a 28 nepedagogických. Z tohoto počtu 91 žen a 12 mužů. Pedagogičtí 
pracovníci školy splňují kvalifikační předpoklady podle zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

Učitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný s věkovým průměrem 48 let.  

 

a) Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci základní školy a gymnázia 

Ve školním roce 2017/2018 pracovalo ve škole 64 pedagogických pracovníků s úvazkem 
56,92, z toho učitelů 51 s úvazkem 47,42, 13 asistentů pedagoga s úvazkem 9,5, 
nepedagogických pracovníků pracovalo ve škole 13 s úvazkem 12,5. 

 

b) Pedagogičtí pracovníci ve školní družině a školním klubu  

Ve školní družině a školním klubu pracovalo 13 vychovatelů s úvazkem 10,35.  

 

c) Nepedagogičtí pracovníci ve školní jídelně  

Ve školní jídelně zabezpečovalo provoz 13 nepedagogických pracovníků s úvazkem 13. 
Z toho v hlavní činnosti 12 pracovníků s úvazkem 12. Doplňkovou činnost zajišťovali dva 
pracovníci s úvazkem 1.    

 

d) Pracovníci hrazení z projektu Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji 

1 školní asistent - nepedagogický pracovník - úvazek 1,0  

1 speciální pedagog s úvazkem 1,0 a 1 školní psycholog s úvazkem 0,5 - pedagogičtí 
pracovníci. 

 

Průměrný přepočtený stav je 93,79 zaměstnanců, z toho 68,09 pedagogických a 25,7 
nepedagogických. 

Limit počtu pracovníků stanovený krajskými normativy byl překročen z důvodu zástupů za 
dočasnou pracovní neschopnost.  
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4 Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce 

 

V tomto školním roce proběhl zápis do 1. tříd v pátek 6. dubna 2018. Rodiče podali celkem 
48 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, všem bylo kladně vyhověno, 48 žáků bylo 
přijato. O přijetí se rodiče dověděli Rozhodnutím, které bylo umístěno na webových 
stránkách školy www.zsgvitkov.cz a zveřejněním na úřední desce školy. Dalším dvěma 
Žádostem o přijetí bylo vyhověno v měsíci květnu (v jednom případě muselo být řízení 
přerušeno z důvodu dodání potřebných zpráv pro přijetí dítěte, které v den nástupu do 
školy nedovrší 6 let). 6. dubna také 16 zákonných zástupců podalo Žádost o odklad povinné 
školní docházky, kterou doložili doporučením lékaře a doporučením školského 
poradenského zařízení. Protože byly splněny všechny podmínky, rozhodla ředitelka školy 
v těchto 16 případech o Odkladu povinné školní docházky, Rozhodnutí o přijetí 
k základnímu vzdělávání v těchto 16 případech nebylo zahájeno. Další 3 Žádosti o odklad 
byly podány z řad již přijatých žáků zákonnými zástupci do 31. května 2018, také tyto byly 
doloženy potřebnými dokumenty, a proto opět ředitelka školy vyhověla všem žádostem 
vydáním Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Dne 30. 8. byla podána Žádost o 
zrušení odkladu povinné školní docházky na základě doporučujícího stanoviska, Žádosti 
bylo vyhověno. Školní rok 2017/2018 zahájí 46 zapsaných dětí.  

Samotnému zápisu předcházela také informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích 
prvňáčků 11. ledna 2018 v budově Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková 
organizace. Zde byly přítomným podány podrobné informace o kritériích pro přijetí pro 
školní rok 2018/2019 a informace o tom, jaké dokumenty je potřeba k zápisu doložit a 
v případě Žádostí o odklad informace o tom, jak postupovat v souladu se školským 
zákonem. 5. června 2018 proběhla další informativní schůzka o rozdělení žáků do tříd, 
používání učebnic a pomůcek, provozu školní družiny a školní jídelny, příměstských 
táborech a dalších organizačních záležitostech. 

Do čtyřletého studia gymnázia se k 30. 6. 2018 přihlásilo celkem 25 žáků, 25 bylo přijato, 
zápisový lístek odevzdalo pět žáků. Žáci byli přijati v 1. kole na základě povinných centrálně 
zadávaných testů z jazyka českého a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky a 
výsledků ze základní školy, ve 2. kole byli přijímáni na základě výchovně vzdělávacích 
výsledků ze základní školy. Průměrný prospěch přijatých s odevzdaným zápisovým lístkem 
je 1,18. 

Do osmiletého studia se k 30. 6. přihlásilo 27 žáků, 27 bylo přijato. Zápisový lístek 
odevzdalo 25 žáků. Žáci byli přijati v 1. kole na základě povinných centrálně zadávaných 
jednotných testů z jazyka českého a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky a 
výsledků ze základní školy, ve 2. kole byli přijímáni na základě výsledků ze základní školy. 
Průměrný prospěch přijatých s odevzdaným zápisovým lístkem činí 1,18. 
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Celkové umístění žáků základní školy po přijímacím řízení na střední školy  

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace 

79-41-K/81 Gymnázium všeobecné, 19 žáků 

 

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

79-41-K/41 Gymnázium, 1 žákyně 

 

Střední škola, Odry, příspěvková organizace 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 1 žák 

69-51-H/01 Kadeřník, 2 žákyně 

 

Masarykova střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková 
organizace 

41-51-H//01 Zemědělec - farmář, 2 žáci  

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum, 2 žákyně 

41-41-M/01 Agropodnikání, 2 žákyně 

 

SŠ hotelnictví a služeb, Opava, Tyršova34, příspěvková organizace 

66-51-H/01 Prodavač, 1 žák 

65.51-H/01 Kuchař - číšník, 1 žák 

69-51-H/01 Kadeřník, 1 žákyně 

 

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace 

23-56-H/01 Obráběč kovů, 1 žák 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač, 3 žáci 

23-52-H/01 Nástrojař, 1 žák 

 

Střední průmyslová škola a obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace 

18-20-M/01 Informační technologie, 1 žák 

 

Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2, Opava, příspěvková organizace 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent, 2 žákyně 

53-41-H/01 Ošetřovatel, 2 žákyně 
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Střední odborné učiliště stavební Opava, příspěvková organizace  

26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud, 1 žák 

 

Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava, příspěvková organizace 

18-20-M/01 Informační technologie, 2 žáci 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby, 2 žáci 

 

SŠ průmyslová a umělecká, Praskova 8, Opava, příspěvková organizace 

23-41-M/01 Strojírenství, 1 žák 

82-41-M/05 Grafický design, 1 žák 

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, Odry 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, 1 žákyně 

53-41-H/01 Ošetřovatel, 1 žákyně 

75-41-m/01 Sociální činnost, 1 žák 

 

Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, 2 žákyně 

 

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace 

41-41-M/01 Agropodnikání, 1 žákyně 

 

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín 

23-51-E/01 Strojírenské práce, 1 žák 

 

Střední průmyslová škola stavební, Mírová 630/3, Opava, příspěvková organizace 

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, 1 žák 

 

Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258 

26-41-M/01 Elektrotechnika, 1 žák 

 

Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., Opava 

63-41-N/01 Ekonomika a podnikání - cestovní ruch, 1 žákyně 
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SOU autoopravárenské s. r. o., Zengrova 473/38, Ostrava-Vítkovice 

23-55-H/02 Karosář, 1 žák 

 

Volba povolání u vycházejících žáků 

V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 40 žáků z devátých ročníků a 1 
žák z osmého ročníku. 

Abychom žákům a jejich zákonným zástupcům co nejvíce usnadnili výběr vhodné střední 
školy, snažíme se jim zprostředkovat maximum informací. Žáci získávají přehledy o 
studijních a učebních oborech v brožurách Informačních a poradenských středisek pro 
volbu povolání při Úřadu práce Atlas školství Moravskoslezský kraj. Některé střední školy se 
prezentovaly ve dnech 6. - 16. 11. 2017 na škole formou besed se žáky (Střední škola 
zemědělská a technická Nový Jičín, Soukromá střední škola podnikatelská Opava, Střední 
škola poštovních a logistických služeb Opava, Základní škola a gymnázium Vítkov, Střední 
průmyslová škola a obchodní akademie Bruntál, SPŠ Krnov, Soukromá obchodní akademie 
Opava, SPŠ stavební Opava, SŠP a U Opava). Žáci se zákonnými zástupci navštívili některé 
střední školy ve Dnech otevřených dveří. V opavském okrese se uskutečnila již tradiční 
dvoudenní výstava k volbě povolání INFORMA. V letošním školním roce využilo této 
prezentace 17 žáků. Informace žáci také čerpají na internetu. Škola umožnila zákonným 
zástupcům setkání se zástupci Střední školy poštovních a logistických služeb Opava, 
Masarykovy SŠ zemědělské a VOŠ zemědělské Opava, Střední školy zemědělské a technické 
Nový Jičín, Střední průmyslové školy a obchodní akademie Bruntál a Střední školy Odry na 
třídních schůzkách s rodiči vycházejících žáků konané dne 24. října 2017. Této schůzky se 
zúčastnilo 38 zákonných zástupců z  celkového počtu 41 vycházejících žáků devátých 
ročníků. Žáci o své volbě povolání diskutují v předmětu Volba povolání v rámci předmětu 
Člověk a svět práce. Zákonní zástupci využili pomoc PPP a ÚP ČR v profesní orientaci svých 
dětí a individuálních pohovorů s výchovnou poradkyní.  

 

Pomaturitní studium 

Stěžejní náplní práce výchovného poradce na gymnáziu je zajištění a předávání informací 
k zodpovědnému výběru vysoké školy. Výchovný poradce zjišťuje předběžný zájem o další 
studium nejen v maturitním ročníku, ale i v nižších třídách gymnázia. Většina maturantů 
byla úspěšná při přijímacím řízení na vysoké školy. Žáci započali studium na těchto 
vysokých školách: Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova, Ostravská 
univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení 
technické v Brně, někteří absolventi odcestovali do zahraničí, jiní se úspěšně uplatnili na 
trhu práce. 

Žáci 8. G se již tradičně zúčastnili besedy společnosti Sokrates, která již řadu let působí 
v oblasti poradenství a přípravy žáků středních škol. Zájemcům o studium na vysokých 
školách byly poskytnuty informace o aktuálních studijních programech, oborech a 
přijímacím řízení. Součástí besedy byly informace o zákonných možnostech podání 
„odvolání“ či dalších alternativách v případě nepřijetí. 
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Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídním učitelem průběžně předává informace o 
vysokých školách. Tyto informace jsou vyvěšovány na nástěnky v kmenové třídě, popř. 
přímo předávány konkrétnímu žákovi. Ti jsou také průběžně informováni o možnostech 
přípravy na přijímací zkoušky - jedná se o přípravné kurzy, e-learningové kurzy, sledujeme a 
informujeme o termínech přihlášek na Národní srovnávací zkoušky, spolupracujeme se 
společností Scio. Žáci oktávy se zúčastnili podzimního Maturitního tréninku Scio. 

V říjnu 2017 se uskutečnila informativní schůzka pro rodiče a žáky oktávy, na které byli 
účastníci informováni o prospěchu, absenci, detailním harmonogramu maturitních zkoušek 
a termínech podávání přihlášek na vysoké školy.  

 

Prezentace gymnázia 

K povinnostem výchovného poradce patří rovněž prezentace školy. 12. 10. 2017 se konal 
Veletrh vzdělávání, jenž se uskutečnil v prostorách opavského Obchodního centra 
Breda&Weinstein. Ve dnech 8. a 9. 11. 2017 jsme se zúčastnili také Veletrhu středních škol 
v Opavě - Informa 2017. O možnostech studia na Základní škole a gymnáziu ve Vítkově jsme 
informovali na semináři s názvem Prezentace středních škol pro výchovné poradce. Oslovili 
jsme rovněž žáky 5. a 9. tříd a jejich zákonné zástupce na informativních schůzkách na ZŠ 
Komenského v Odrách, ZŠ Pohořská v Odrách, ZŠ ve Spálově, ZŠ Šrámkova v Opavě, na ZŠ 
Otická v Opavě, ZŠ v Březové, ZŠ v Budišově nad Budišovkou a na ZŠ v Melči.  

Pro žáky 9. tříd se již třetím rokem konala vědomostní soutěž Vítkovský Boyard, a pro žáky 
5. tříd proběhla soutěž Šifra Jana Ámose. Dny otevřených dveří proběhly 14. 11. 2017, 5. 
12. 2017 a 11. 1. 2018. Škola pořádala přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka pro 
zájemce o studium na gymnáziu z řad žáků 5. a 9. tříd v době od ledna do dubna 2018. 

 

Přehled podaných přihlášek ke studiu na vysokých školách žáků oktávy 

Vysoké učení technické Brno - Fakulta strojního inženýrství  

Univerzita Palackého - Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury 

Masarykova univerzita Brno - Lékařská fakulta 

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta 

Univerzita Karlova - Filozofická fakulta 

Slezská univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Fakulta veřejných politik 

Akademie výtvarných umění v Praze 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
- ročník 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 54 53 1 0 

2. 69 56 12 1 

3. 65 40 24 1 

4. 79 38 37 4 

5. 90 48 38 4 
Celkem za 1. stupeň 357 235 112 10 

6. 56 17 39 0 

7. 48 11 37 0 

8. 60 16 43 1 
9. 40 7 33 0 

Celkem za 2. stupeň 204 51 152 1 

Celkem za základní školu 561 286 264 11 
 

GYMNÁZIUM 
- ročník 

Počet žáků 
Prospělo  

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Prima 16 13 3 0 

Sekunda 26 14 12 0 

Tercie 14 5 9 0 
Kvarta 17 7 10 0 

Kvinta 22 3 19 0 

Sexta 10 2 8 0 

Septima 16 3 12 1 
Oktáva 22 3 19 0 

Celkem za gymnázium 143 50 92 1 
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Výsledky maturitních zkoušek 

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák 
uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Ve školním roce 
2017/2018 konalo maturitní zkoušku 22 žáků oktávy. 

 

Přehled výsledků MZ v jarním termínu 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet 
Úspěšně 
vykonalo 

Prům. 
prospěch 

přihlášení maturující DT PP ÚZ 

Společná 

ČJ a L G8 - 10 10 10 10 9 2,40 

ČJ a L G4 - 12 12 12 12 12 1,92 

AJ G8 - 8 8 8 8 8 1,38 

AJ G4 - 9 9 9 9 9 1,33 

RJ G4 - 1 1 0 1 1 5,00 

Ma G8 - 2 2 2 x x 3,50 

Ma G4 - 2 2 1 x x 4,00 

Profilová 

ČJ a L G4 ÚZ 3 3 x x 2 3,00 

AJ G8 ÚZ 8 8 x x 7 2,38 

AJ G4 ÚZ 7 7 x x 7 2,00 

RJ G4 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

FJ (nep.) G8 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

F G8 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

F G4 ÚZ 1 1 x x 1 4,00 

Ch G8 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

Ma G8 ÚZ 2 2 x x 2 2,50 

Ma G4 ÚZ 1 1 x x 1 4,00 

Bi G8 ÚZ 7 7 x x 5 3,57 

Bi G4 ÚZ 3 3 x x 2 2,67 

Z G4 ÚZ 1 1 x x 1 2,00 

ZSV G8 ÚZ 1 1 x x 1 1,00 

ZSV G4 ÚZ 5 5 x x 5 3,00 

 D G4 ÚZ 2 2 x x 2 3,50 

 

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet 
Úspěšně 
vykonalo 

Prům. 
prospěch 

přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Spol. 

ČJ a L G8 - 1 1  x x 0 5,00 

RJ G4 - 1 0 (omluvena) 0 x x x 

Ma G4 - 1 1  1 x x 4,00 

Prof. 

ČJ a L G4 ÚZ 1 1 x x 1 3,00 

AJ G8 ÚZ 1 1 x x 1 3,00 

Bi G8 ÚZ 2 2 x x 0 5,00 

Bi G4 ÚZ 1 0 (omluvena) x x 0 x 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2017/2018 

 

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

  

A) Společná část maturitní zkoušky 

Jazyk český a literatura 

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny maturující a skládá 
se ze tří částí - didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Z 22 žáků konajících tuto 
zkoušku neuspěla v jarním termínu jedna žákyně, a to v ústní části zkoušky, ostatní žáci 
uspěli. Průměrný prospěch je 2,14. V podzimním termínu u opravné zkoušky žákyně opět 
neuspěla. 

 

Cizí jazyky 

Ke společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků se přihlásilo 18 žáků, z toho 17 z jazyka 
anglického a jedna z jazyka ruského. Všichni žáci maturující z anglického jazyka zkoušku 
složili úspěšně s průměrným prospěchem 1,35, nebyly výjimkou ani výkony s téměř 
stoprocentní úspěšností. Žákyně maturující z jazyka ruského neuspěla v jarním termínu 
v didaktickém testu. V podzimním termínu byla žákyně ze zdravotních důvodů omluvena. 

 

Matematika 

Didaktický test z matematiky konali v jarním termínu celkem 4 žáci s průměrným 
prospěchem 3,75. Jeden z nich test v jarním termínu nezvládl. V podzimním termínu žák 
opravnou zkoušku vykonal úspěšně. 

  

B) Profilová část maturitní zkoušky 

V profilové části si žáci volili dva předměty podle své budoucí profesní orientace, 
požadavků k přijímacím zkouškám na vysoké školy a dlouhodobého zájmu. Většina žáků 
absolvovala příslušné volitelné předměty, tedy výsledky byly velmi dobré. Volba zahrnovala 
celé spektrum vyučovaných předmětů, nejvíce žáků si letos volilo jazyk anglický a biologii. 
Jedna žákyně vykonala úspěšně nepovinnou profilovou zkoušku z jazyka francouzského. 
Jedna žákyně byla v jarním termínu neúspěšná ve zkoušce z anglického jazyka a tři žákyně 
ve zkoušce z biologie. V opravném termínu na podzim zkouška z anglického jazyka byla 
úspěšně vykonána, ale dvě zkoušky z biologie byly opět neúspěšné. Jedna žákyně byla ze 
zkoušky pro nemoc omluvena. 

  
Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

G8 
řádný 6 2 2 2,35 x x x x 
opravný x x x x 0 0 2 4,50 

G4 
řádný 8 2 2 2,33 x x x x 
opravný x x x x 1 0 0 3,50 
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 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům gymnázia 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení včetně Europassu se konalo v reprezentačním 
sále Městského úřadu ve Vítkově 22. 5. 2018 za účasti představitelů města, vedení školy, 
pedagogů a rodičovské veřejnosti. Slavnostní ráz akce umocnilo vystoupení absolventa 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, zapsání absolventů do pamětní knihy Města Vítkova, 
proslov představitelů města, třídního učitele Tomáše Kaluži, ředitelky školy Mgr. Blanky 
Váňové a závěrečný projev zástupce třídy oktávy.   

 

Počet žáků se sníženou známkou z chování 

 Stupeň z chování Počet Procento 

Základní škola 
2 2  0,17 

3 1 0,35 

Gymnázium 
2 0 0 

3 0 0 

 

Celkový počet omluvených a neomluvených hodin 

 Základní škola Gymnázium 

Počet omluvených hodin 58.961 19.440 

Průměr na 1 žáka 104,2 136,0 

Počet neomluvených hodin 135 2 

Průměr na 1 žáka 0,230 0,014 

Všechny neomluvené hodiny byly projednány se zákonnými zástupci žáků. 

 

Výchovná opatření 

Škola se kromě opatření k posílení kázně velmi usilovně věnuje i ocenění žáků za jejich 
mimořádné aktivity a úspěchy v soutěžích a olympiádách.  

V tomto školním roce byla udělena tato výchovná opatření: 97 napomenutí třídního učitele, 
41 důtek třídního učitele, 12 důtek ředitelky školy, 284 pochval třídního učitele, 64 pochval 
ředitelky školy a 75 věcných odměn, podmínečné vyloučení 0.  

 

Metodické sdružení 1. stupně 

V průběhu školního roku se žáci zapojili do následujících projektů: Mléko do škol, Ovoce a 
zelenina do škol, Vitamínový den, Den zdraví, Recyklohraní, sběr PET vršků, sběr kaštanů, 
sběr papíru, Les ve škole - škola v lese, ODIS bus, Tonda obal, Velikonoce v zemích EU, Den 
činu, Veselé zoubky a Hasík. 

Dále se zapojili do matematických soutěží - Matematická olympiáda, Pangea,  Sudoku, 
Matematický Klokan, Pythagoriáda, Bobřík informatiky a Bajtík. 

Z literárních soutěží stojí za zmínku - Recitační soutěž a soutěž Živá voda, z výtvarných 
soutěží - Ilustrace do školního kalendáře - Ze života naší školy, Příroda kolem nás, Hledá se 



17 
 

paní krokodýlová k projektu Ovoce a zelenina do škol, Skřítek Poťouchlíček, Mezinárodní 
výtvarná soutěž Lidice, Kontury českého eura, Svět očima dětí, Malovaná písnička, 
Propagujeme turistiku v regionech Čech, Moravy a Slezska, soutěž o nejhezčí logo Ekotýmu, 
soutěž o výtvarné zpracování maskota Žákovského parlamentu a Pravěk, ze sportovních 
soutěží - okresní finále ve florbalu chlapci, okrskové kolo ve vybíjené, okresní finále v 
přespolním běhu okolo Stříbrného jezera v Opavě, Sportovní závody v Kaletách, okresní 
kolo Poháru základních škol ve florbalu, okrskové kolo ve vybíjené, šplh, Odznak 
všestrannosti 5. tříd, okrskové kolo v minikopané Mc Donalds Cup - 1. - 3. ročník, okresní 
kolo atletického čtyřboje, z přírodovědných soutěží - Hravě, žij zdravě, ze zeměpisných 
soutěží - Eurorebus Junior. 

Na veřejnosti se žáci prvního stupně základní školy prezentovali vystoupením žáků na vítání 
nových občánků, vánočním  pásmem pro Svaz postižených civilizačními chorobami, 
maškarním plesem pro širokou vítkovskou veřejnost a vystoupeními na školní akademii.  

Žáci 2. - 4. roč. absolvovali v měsících září až prosinec plavecký výcvik v Městských lázních v 
Opavě.  

Pro žáky 1. - 5. ročníků jsme zorganizovali ve dnech 22. - 26. 1. 2018 lyžařskou školičku v 
lyžařském areálu Vaňkův kopec. Pro žáky, kteří se z důvodu nemoci nemohli zúčastnit 
lyžařské školičky v daném termínu, proběhl od 26. 2. – 2. 3. 2018 náhradní termín 
lyžařského výcviku včetně možnosti zapůjčení lyžařského vybavení. 

V rámci dopravní výchovy si čtvrťáci a páťáci ověřili své teoretické i praktické dovednosti na 
dopravním hřišti v Odrách a mnozí získali průkaz cyklisty.  

S žáky jsme se zúčastnili knihovnických lekcí v Městské knihovně ve Vítkově. Žáci druhých 
tříd se zapojili do projektu pro nadané čtenáře ve sbírání perel za každou přečtenou knihu a 
v měsíci červnu byli prvňáčci pasováni na čtenáře knihovny.  

Stalo se již tradicí, že pro děti a jejich paní učitelky pořádáme ekologické aktivity pod 
názvem Den činu. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme zorganizovali Den otevřených 
dveří, setkání rodičů s třídními učitelkami budoucích 1. tříd. Děti se také byly podívat ve 
škole na výuku v 1. třídách. 

V průběhu školního roku jsme s žáky navštívili výchovné koncerty v Základní umělecké škole 
ve Vítkově, zhlédli vystoupení žáků tanečního oboru v kulturním domě. 

Žáci vycestovali na divadelní přestavení do Slezského divadla v Opavě a Loutkového divadla 
v Ostravě, aby shlédli pohádky Sůl nad zlato, Hodina Komenského a Královna Koloběžka. 

  

Jazyk český 

Ve školním roce 2017/2018 vyučovalo český jazyk a literaturu sedm pedagogů. Podle 
celoročního plánu se konala čtyři jednání předmětové komise, na kterých byly postupně 
řešeny stanovené úkoly, hlavně se zaměřením na plnění osnov ŠVP, přípravu ke státním 
maturitním zkouškám, psaní diktátů, slohových a čtvrtletních prací, inventarizaci, stav 
učebnic, literární soutěže, recitaci, návštěvy divadelních představení atd. 

Tematické plány jsou zpracovány v souladu se školním vzdělávacím programem školy.  
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Vyučujeme podle učebnic SPN - žáci základní školy a Fraus - žáci víceletého gymnázia, děti 
mají k dispozici i pracovní sešity. V rámci předmětové komise byla provedena kontrola 
doložek MŠMT u všech používaných učebnic. K výuce jsou využívány také multimediální 
učebny, výukové programy na PC, žákovská a učitelská knihovna.  

Prioritním úkolem výuky českého jazyka a literatury byla příprava studentů na maturitní 
zkoušku z českého jazyka. Ta se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústního 
zkoušení, jehož předmětem je analýza uměleckého a neuměleckého textu. V profilové části 
maturovali z českého jazyka tři studenti. 

V rámci minimaturit, které jsou symbolickým zakončením nižšího stupně gymnázia, psali 
žáci kvarty písemnou práci z jazyka českého. Měli možnost výběru z několika slohových 
útvarů na různá témata. 

Dne 28. 11. 2017 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Ve dvou kategoriích 
zasedlo do lavic 53 žáků. Výsledky školního kola byly vyhlášeny dne 7. 12. 2017. Velikou 
radost nám v okresním kole udělala pak žákyně kvarty, jež se v obrovské konkurenci 
umístila na krásném třetím místě a postoupila do kola krajského, kde obsadila sedmou 
příčku. 

V rámci projektu „Marketing a propagace Slezské univerzity“ probíhala v době od 5. 9. do 
30. 11. 2017 na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné soutěž pro studenty středních 
škol. Zájemci měli možnost vybrat si některé z pěti vyhlášených témat z oblasti informatiky, 
cestovního ruchu, financí, marketingu a ekonomiky. Odborná porota složená ze zástupců 
odborníků v dané oblasti vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Velmi nás potěšilo zjištění, 
že ze čtyř zaslaných esejí se na vítězných příčkách umístily hned tři práce žáků sexty. 

Tři žákyně 2. stupně se v literární soutěži Svět slova umístily na stupních vítězů a byly 
pozvány na slavnostní předávání cen do Městského kulturního centra ve Fulneku. 

Velmi nás potěšil rovněž žák oktávy, který se se svou esejí na téma „Je náboženská víra 
protikladem vědy?“ umístil na prvním místě v soutěži o nejlepší středoškolskou práci, 
kterou vyhlásilo Oddělení religionistiky KSA FF Univerzity Palackého v Olomouci. Odborná 
porota hodnotila celkem 58 literárních prací, které dle slov garanta soutěže byly 
nadprůměrné a měly velmi dobrou obsahovou a stylistickou úroveň. Nemalou motivací pro 
účastníky byla kromě knihy rovněž finanční odměna, a to krásných 5 000 Kč. 

Dále jsme poslali příspěvky do následujících literárních soutěží: KEV, Požární ochrana očima 
dětí, Sněhurka na ledě, Artbotič, Představ si, že jsi dopis cestující časem, Rosteme s knihou. 

Již tradičně proběhla v měsíci únoru recitační soutěž, jíž se zúčastnili žáci šestých až 
devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.  

Čtvrtým rokem probíhaly po dobu dvanácti týdnů od ledna do dubna přípravné kurzy jazyka 
českého, které měly být žákům devátých ročníků nápomocny k tomu, aby úspěšně zdolali 
přijímací zkoušky z jazyka českého. Obdobné kurzy byly připraveny také pro žáky 5. tříd, 
kteří se hlásili na víceleté gymnázium. 

Žáci sedmých a devátých ročníků psali Kalibro testy, výsledky byly následně analyzovány 
s jednotlivými vyučujícími jazyka českého. 

Klasickou výuku jsme si zpestřili několika divadelními představeními. Žáci tercie až septimy 
navštívili komorní scénu Aréna, aby zde zhlédli drama Divoká kachna významného 
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norského dramatika a básníka Henrika Ibsena, které relativizuje protiklad životní lži a 
pravdy a nastoluje otázku, zda je nutné za každou cenu nepříjemné pravdy odhalovat. Žáci 
7. ročníku a sekundy odjeli do Slezského divadla v Opavě na muzikál Limonádový Joe, 
předlohou mu byl kultovní film Jiřího Brdečky a Oldřicha Lipského o proslulém pistolníkovi s 
kolty proklatě nízko a s lahví kolaloky v ruce. Toto představení, jež v opavském kulturním 
stánku rozdmýchalo atmosféru divokého Západu, se setkalo u žáků s velkým ohlasem. 8. 
ročník a tercie zhlédly prvotinu autorky Gabriely Preissové, Gazdina roba, žáci 9. tříd a 
kvarty pak originální scénické zpracování magických lidových balad, jak je ve své sbírce 
Kytice zachytil Karel Jaromír Erben. Poslední červnový týden se do divadla dostaly rovněž 
šesté třídy a prima, a to na úspěšný muzikál Noc na Karlštejně. 

Žáci šestých a osmých tříd a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia absolvovali 
knihovnickou lekci v Městské knihovně ve Vítkově, pod vedením zkušených knihovnic se 
naučili vyhledávat informace v knihách a pracovat s knihovnickým systémem. 

 

Cizí jazyky 

Ve škole vyučujeme jako povinný cizí jazyk od první třídy základní školy jazyk anglický, jako 
povinně volitelný druhý cizí jazyk nabízíme němčinu, ruštinu a francouzštinu. V nabídce 
máme rovněž jazyk italský a latinu. V rámci povinně volitelných předmětů vyučujeme 
rovněž konverzaci z jazyka anglického.  

Maturitní zkoušky z cizích jazyků složili úspěšně téměř všichni přihlášení studenti, a to jak 
část státní (angličtina), tak profilovou (angličtina, ruština a francouzština). Opakovat bude 
třeba jeden didaktický test z ruštiny. Stoprocentní výkony ve státní maturitě byly 
v angličtině, a to jednou u didaktického testu, třikrát v písemných pracích a třikrát v ústní 
části. 

V prosinci byly zorganizovány 2 vánoční zájezdy do Krakova – návštěva centra města, 
vánočních trhů, hradu Wawel a muzea Oscar Schindler´s Factory. 

 

Jazyk anglický 

V listopadu, prosinci a lednu proběhla školní kola olympiád v kategoriích I A, I B, II A, II B a 
III A. Vítězové se zúčastnili okresních kol soutěží s výjimkou kategorií II A a II B, v nichž 
termín okresních kol kolidoval s lyžařským výcvikem školy. Žákyně sekundy obsadila 3. 
místo. 

V říjnu odjelo 10 studentů ze sekundy, tercie a kvarty na mezinárodní projekt OFFyourLine 
do polského Poronina. Ve spolupráci s dalšími účastníky z Litvy a Polska pracovali na 
úkolech týkajících se problematiky závislosti na on-line médiích. Zároveň absolvovali i 
výlety do hor a kulturní akce. Komunikačním jazykem byla angličtina. 

Dvě studentky septimy se ve spolupráci s bývalou americkou lektorkou zúčastnily literární 
soutěže časopisu Bridge. 

Projekt Edison proběhl na přelomu února a března, lektoři přednášející v angličtině přijeli 
z Ruska, Brazílie, Gruzie, Indonésie, Turecka a Ukrajiny. V dubnu navštívilo 40 žáků 8. a 9. 
tříd divadelní představení v angličtině, hrané brněnskými gymnazisty v opavském 
Loutkovém divadle. 
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Byla získána tři stipendia pro studentky kvinty, sexty a septimy na jazykový kurs v Anglii a 
na Maltě z Nadace Livie a Václava Klausových. 

Žáci 7. a 9. tříd a sekundy a kvarty psali srovnávací testy Kalibro, s výjimkou jedné ze šesti 
skupin měly všechny třídy nadprůměrné výsledky. 

 

Jazyk německý 

V lednu byla uskutečněna školní kola olympiád (kategorie II A a III A), následovala účast 
vítězů nižší kategorie v okresním kole (termín kategorie III A kolidoval s lyžařským 
výcvikem). 

Studenti a žáci byli podporováni v četbě knih v originále. 

 

Jazyk ruský 

V únoru proběhla školní kola olympiád v kategoriích ZŠ a SŠ. V březnu v krajském kole 
získala žákyně naší školy v kategorii SŠ 4. místo. 

Kulinářské speciality ruské kuchyně si žáci vzájemně připravili na ochutnání v rámci 
Ruského dne. 

 

Jazyk francouzský 

Francouzskou kuchyni si žáci vyzkoušeli uvařit a ochutnat během akce Francouzský den. 

 

Netradiční jazykové aktivity plnili žáci rovněž při oslavách Evropského dne jazyků a ve 
školních soutěžích Pevnost Boyard a Šifra Jana Ámose.  

 

Matematika a informatika 

Logická olympiáda - Celkem se v kategorii B  do soutěže zapojilo 20.722 řešitelů, z toho v 
našem kraji 2599. Na naší škole se zaregistrovalo 151 žáků a test vyplnilo 109. V kategorii C 
(studenti středních škol – poslední čtyři ročníky studia) do soutěže zapojilo 10825 řešitelů, z 
toho v našem kraji 1336. Na naší škole se zaregistrovalo 20 žáků, test vyplnilo 18. 

Soutěž o Evropském parlamentu - Poslanec Evropského parlamentu Petr Ježek vyhlásil 
soutěž a díky ní by se mohli lépe žáci seznámit s fungováním Evropského parlamentu i 
dalších institucí EU. Naši dva žáci ze sexty vytvořili soutěžní video 
https://www.youtube.com/watch?v=b8Z1mHWvy7s. 

Bobřík Informatiky - V listopadu se naše škola účastnila celostátní soutěže v informační 
gramotnosti - Bobříka informatiky. V online testu, který obsahoval 15 úloh různé obtížnosti, 
se logickými hádankami probojovalo mezi úspěšné řešitele 81 žáků. Z maximálního počtu 
240 bodů se úspěšným řešitelem stal ten, kdo dosáhl alespoň 150.  

HOUR OF CODE - Hodinu kódu jsme uspořádali v týdnu 4. až 10. 12. 2017, kdy slavíme 
Týden informatiky. Hodina kódu je hodinovým úvodem do informatiky, který má za cíl 



21 
 

přiblížit programování a ukázat, že každý se může naučit jeho základy. Pomáhá to 
podporovat dovednost, logiku a tvořivost při řešení problémů.  

Regionální soutěž Office 2017 - Ve čtvrtek 7. 12. 2017 se konala regionální soutěž Office 
2017, která spočívá v prověření dovedností v práci s kancelářskými programy Microsoft 
Office. Na zpracování každé části měli soutěžící 30 minut. Naši školu reprezentoval tým 
našich žáků kvinty. Všichni tři si zároveň zvolili anglickou variantu zadání, takže jejich 
situace byla ještě složitější, než u většiny ostatních soutěžících. Zúčastnilo se 57 žáků ze 
všech koutů Moravskoslezského kraje.  

Mediální gramotnost - Dne 7. 12. 2017 žáky oktávy navštívil v hodinách informatiky 
zástupce ze Slezské univerzity.  Hovořil o mediální gramotnosti, účinku reklam, klamavých 
reklamách a věcích, které se běžně vyskytují na sociálních sítích a internetu obecně. Celá 
prezentace pro žáky byla velice přínosná. Dozvěděli se, že internet není jen přítel, ale někdy 
i záludný protihráč. 

Brloh - V sedmém ročníku mezinárodní internetové týmové soutěže Brloh naši školu 
reprezentoval dva týmy z 8. C. 

Kalibro testy v 7. a 9. ročnících a v sekundě a kvartě - V týdnu od 22. do 26. 1. 2018 
proběhlo evaluační testování v 9. ročnících a ve kvartě. Testy jsou zaměřeny na schopnost 
žáků použít základní dovednosti v nových situacích. V matematice jsou slovní úlohy 
postavené na matematizaci reálných situacích, klade se důraz na schopnost jasného úsudku 
a logického myšlení. Každý zúčastněný žák získá detailní přehled svých výsledků - 
procentuální úspěšnost v jednotlivých otázkách i celkovou úspěšnost v jednotlivých 
testech. 

Okresní kolo Matematické olympiády Z9 - V úterý 24. 1. 2017 se dva žáci z kvarty a jeden 
žák z 9. A zúčastnili v kategorii Z9 okresního kola Matematické olympiády v Opavě. Do 
krajského kola nikdo nepostoupil.  

Rozvíjíme u žáků informatické myšlení tvorbou výukové hry (Kodu Game Lab) - Dva 
učitelé informatiky se seznámili s metodikou výuky základů programování formou tvorby 
počítačové hry. Online kurz tvoří 7 webinářů a k tomu několik e-learningových úkolů v 
prostředí Kodu Game Lab.  

Nultý ročník celorepublikové amatérské filmové soutěže Antifetfest - Dva žáci ze sexty 
připravili filmový snímek s námětem rizikového chování do nultého ročníku celorepublikové 
amatérské filmové soutěže Antifetfest. 

Matematický klokan - Dne 16. 3. 2018 žáci naší školy se zúčastnili mezinárodní soutěže 
Matematický klokan. 

Prezentiáda 2018 - Prezentiáda je jedním z projektů spolku Student Cyber Games, který se 
už od roku 2003 snaží spojit školu se zábavou za pomoci studentských soutěží. Mottem 
spolku je proto „Hra školou“. Dva žáci sexty prací Droga dnešní doby postoupili do 
krajského kola soutěže, které se konalo 6. 4. 2018 v Ostravě, obsadili 1. místo, 
v celostátním kole 18. místo. 

Okresní kolo pro Aplikační software – tvorba webu - Okresní kolo tradiční programátorské 
soutěže letos proběhlo 21. 3. 2018 na Mendelově gymnáziu v Opavě. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích - Programovací jazyky a Aplikační Software Tvorba webu. V kategorii Tvorba 
webu byl žák z 9. A na 6. místě. 
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Matematická olympiáda - Ze školního kola matematické olympiády v kategorii Z6 - Z8 
postoupilo 8 úspěšných řešitelů do okresního kola. Tito žáci reprezentovali školu v 
okresním kole, kde jeden žák se stal úspěšným řešitelem.  

Pangea 2018 - Už počtvrté se žáci čtvrtých až devátých ročníků a odpovídajících ročníků 
gymnázia naší školy zúčastnili matematické soutěže Pangea, která má na praktických 
úlohách ukázat žákům využití matematiky v běžném životě. Stejně jako v předchozích 
letech museli žáci vyplnit test a ti, kteří dosáhli na stanovenou hranici úspěšnosti (která 
byla pro každou kategorii jiná), postoupili do celostátního finále. Tentokrát se podařilo 
postoupit do finále žákyni primy, která se 11. 5. 2018 v Národním muzeu v Praze zúčastnila 
celostátního kola. V náročné konkurenci nejlepších žáků z celé republiky nedosáhla sice na 
nejvyšší příčky, ale i tak to pro ni jistě byla velká zkušenost. 

Pythagoriáda - Patří mezi oblíbené matematické soutěže. Cílem Pythagoriády je zvýšit 
zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Ve školním kole jsme měli 8 úspěšných 
řešitelů, z toho čtyři získali postup do vyššího kola. Ve velké konkurenci mladých 
matematiků z celého okresu se zařadili k těm, kteří získali titul úspěšný řešitel okresního 
kola.  

Svět očima dětí 2018 - Celostátní soutěže Svět očima dětí se zúčastnil žák z 8. B se svou 
prací na téma Ochrana osobních údajů. Soutěž je zahrnuta do projektu, jehož cílem je 
prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí 
prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. 

Mandala dětem - Mandala dětem je soutěžní projekt, kterého se zúčastnily dvě žákyně 
sexty. Nejlepší mandaly budou zařazeny do kalendáře pro rok 2019, mezi vybranými je 
práce i naší žákyně. Výtěžek ze soutěže putuje na dobrou věc, podporu dětských domovů. 

 

Biologie / Přírodopis 

Ve školním roce 2017/2018 měli žáci v oblasti přírodních věd možnost zúčastnit se 
nepřeberného množství zajímavých a poutavých vzdělávacích aktivit - odborných 
přednášek, přírodovědných soutěží, projektů, stáží a exkurzí.  

Olympiáda mladých chovatelů - Velkého úspěchu dosáhla ještě o prázdninách žákyně 
septimy, která získala v  mezinárodním kole Olympiády mladých chovatelů za rok 2017 v 
kategorii Psi krásné 6. místo. V roce 2018 gymnázium úspěšně reprezentovaly v soutěži 
žákyně kvarty v odbornosti Králíci a žákyně septimy v odbornosti Psi. Obě dívky získaly 
1. místo a postoupily do kola mezinárodního, které se konalo v srpnu v Praze. Za základní 
školu se soutěže účastnila žákyně z 6. B, která v odbornosti Psi získala rovněž 1. místo bez 
postupu.  

Envofilm - Již podruhé jsme se zúčastnili  mezinárodní soutěže Envofilm  2017 aneb 
nebuďte lhostejní k ochraně životního prostředí, konané pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.  Přehlídka žákovských a 
studentských filmů probíhala v prostorách kulturního domu Střelnice v Českém Těšíně. 
Týmy základních, středních a vysokých škol měly za úkol natočit v minulém školním roce 
zajímavý film s environmentální problematikou. Odborná porota hodnotila především 
nápad, kreativitu, technické provedení, potenciál filmu a jeho přínos pro udržitelný rozvoj. 
Tři týmy se ve svých filmech zaměřily na problematiku třídění a recyklace odpadů, jeden 
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tým si vybral zdravé stravování a původ potravin. Do slavnostního finále se 
probojovaly  filmy o recyklaci. V široké mezinárodní konkurenci (do soutěže zaslali své filmy 
i žáci Slovenska a Polska) dokázal tým sexty s filmem Lightbulb obstát a získal nejvyšší 
ocenění Absolutní vítězný film.  

Středoškolská odborná činnost - V únoru se konalo školní kolo SOČ. Práce z přírodních věd 
měly tradičně bohaté zastoupení. Do okresního kola postoupila v oboru 4. Biologie z 
1. místa práce Etologie a chov rhodéského ridgebacka, v oboru 6. Zdravotnictví z 1. místa 
práce Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou kazivost zubů a z 2. místa práce 
Maligní melanom jako nejzhoubnější nádor kůže a práce Očkování aneb hazard se zdravím 
dítěte. V květnu proběhlo v Ostravě krajské kolo SOČ. Žákyně ze septimy se umístila na 4. 
místě v oboru 4 Biologie s prací Etologie a chov Rhodéského ridgebacka. 7. místo v oboru 6 
Zdravotnictví s prací Problematika dentální hygieny aneb jak na zvýšenou kazivost zubů 
obsadila rovněž žákyně ze septimy.  

Ekologická olympiáda - Dne 19. a 20. 4. 2018 proběhlo v Hukvaldech krajské kolo 
Ekologické olympiády. Do krajského kola byl nominován smíšený tým septimy a oktávy. 
Hlavní téma letošního ročníku bylo Dřeviny rostoucí mimo les. Soutěžící porovnávali své 
znalosti v náročném teoretickém testu z dendrologie, terénní poznávačce rostlin i živočichů 
a v několika praktických úkolech. Vypracovaly návrh informačního panelu pro Hukvaldské 
buky, obhájily prezentaci Památný strom (zvolily si Vítkovskou lípu), sehrály scénku na téma 
Dutý jako strom a diskutovaly s odbornou porotou o ochraně, rozvoji a hodnotách krajiny. 
V doplňkovém programu viděly ukázky stromolezectví a seznámily se s novinkami v oboru 
arboristiky, rovněž vyslechly zajímavou přednášku Památné stromy Moravskoslezského 
kraje. Děvčata získala pěkné 7. místo a stala se úspěšnými řešitelkami ekologické 
olympiády. 

Biologická olympiáda - Ve školním kole Biologické olympiády kategorie C uspěli žáci z 8. A, 
8. C a 9. A. V kategorii D obsadila 1. místo žákyně ze 7. B, 2. místo žák z 6. A a 3. místo 
žákyně ze sekundy. Ve školním kole Biologické olympiády kategorie A a B pro kvintu – 
oktávu postoupily žákyně z oktávy a septimy za kategorii A a žák ze sexty za kategorii B. 
Žákyně z oktávy skončila v kraji na pěkném 13. místě.  

Přírodovědný klokan - Zúčastnili jsme se tradiční soutěže Přírodovědný klokan, která je 
určena pro žáky 3. až 6. ročníku osmiletého gymnázia, 1. a 2. ročníků čtyřletého gymnázia  a 
8. a 9. ročníků ZŠ. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: Kadet (pro mladší žáky) a Junior (pro starší 
žáky). V každé kategorii řešili žáci jednorázový test, který obsahoval 24 úloh nejen 
z biologie, ale i matematiky, fyziky, zeměpisu a logiky. V kategorii Kadet se na 1. místě 
umístil žák z kvarty, na 2. a 3. místě žáci z tercie. V kategorii Junior se na 1. místě umístil žák 
ze sexty, na 2. místě žák z kvinty a na 3. místě žák rovněž z kvinty. Body soutěžících byly 
statisticky vyhodnoceny v rámci okresu Opava. Žáci naší školy slavili úspěch. Žák ze 
třídy kvarty získal v kategorii Kadet 2. místo s počtem 100 bodů, přičemž 1. místo mu uniklo 
o pouhý 1 bod. V kategorii Junior získal 2. místo s počtem 83 bodů žák ze třídy sexty a 3. 
místo žák ze třídy kvinty s počtem 81 bodů.  

Exkurze Mumie světa - V květnu se výběr padesáti žáků školy se zájmem o přírodní vědy a 
historii vydal do Prahy na unikátní výstavu Mumie světa.  Nahlédli jsme do života lidí z 
různých epoch a oblastí světa včetně Evropy, Jižní Ameriky a starověkého Egypta.  
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Ekologická konference v Praze - Žáci naší školy se zúčastnili 14. ročníku Středoškolské 
ekologické konference a poprvé i 12. ročníku Žákovské ekologické konference. 
Celorepublikové setkání se konalo v prostorách konferenčního sálu MŠMT v Praze. Po 
slavnostním zahájení a uvítání hostů následovaly prezentace s badatelsky orientovanou 
činností celé řady škol České republiky. Naše škola měla dvě zastoupení. Jako první 
vystoupili se svou prací Račí S. O. S. žáci z 8. B a 8. C. Prezentace o záchraně raka říčního 
slavila úspěch již na loňských Globe Games. Gymnázium reprezentoval žák kvinty s prací 
Klokočov v proměnách času. Ve své práci se zaměřil na historii své obce, demografický 
vývoj, turistické a přírodní zajímavosti. Obě prezentace shledala odborná porota na velmi 
vysoké úrovni. Žáci si vyzkoušeli průběh konference v praxi včetně bohaté diskuse po 
každém příspěvku.  

Konference Menu pro změnu - Na podzim se v Praze konala závěrečná konference v rámci 
projektu Menu pro změnu, do kterého jsme vstoupili minulý školní rok jako jedna 
z pilotních škol. Zástupci všech přítomných škol vzájemně sdíleli výsledky své celoroční 
práce a dojmy ze závěrečného projektového dne. Naši školu na konferenci reprezentovala 
žákyně z oktávy a žák z 8. C. Společně vytvořili prezentaci o práci ekotýmu za celý školní 
rok, která zahrnovala tvorbu nástěnek o vybraných potravinách, pečení cukroví z lokálních 
potravin, vytvoření pravidel zodpovědného strávníka, vytvoření dotazníků a jejich 
vyhodnocení, vyhledání bio farem v našem okolí a zajištění exkurze na jednu z nich, 
vytvoření naší Vítkovské kuchařky z rodinných receptů žáků školy a seznámení spolužáků a 
veřejnosti s pojmy fair trade a bio. 

Přednášky - Dne 28. 5. 2018 se třídy vyššího gymnázia vydaly na zajímavou cestu do 
geologického období prvohor. Do školy se svou přednáškou z molekulární paleontologie 
zavítal zapálený biolog - bývalý žák školy, student 1. ročníku Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy, který úspěšně reprezentoval školu v řadě prestižních soutěží. Pravidelně 
se účastnil celostátních kol Biologické olympiády, kam postupoval z 1. místa v 
Moravskoslezském kraji a celostátních kol SOČ. Cena Učené společnosti České republiky mu 
byla udělena za dvě studie vypracované v rámci Středoškolské odborné činnosti - „Život 
v karbonském moři na Vítkovsku v období lokálních goniatitových zón falcatus a gracilis“ 
a „Jak rostliny vnímají zvuk“. Za oblast Přírodní vědy, péče o krajinu a zemědělství získal 
ocenění Nejúspěšnější žák střední školy v Moravskoslezském kraji. Přednáška byla velmi 
zajímavá, rozšířila naše znalosti z biochemie, ukázala, jakým směrem se věda ubírá 
a v neposlední řadě motivovala ke studiu přírodních věd.  Přednáška pro nižší gymnázium 
na téma Ze života masožravých rostlin proběhla v pátek 15. 6. 2018. Pronikli jsme do 
fascinujícího světa těchto krásných organismů a odhalili jejich důmyslné strategie např. 
lepkavé listy a samouzavíratelné pasti. Obdivovali jsme donesené vzorky rosnatek, 
mucholapek a láčkovek. Na závěr měl přednášející přichystanou soutěž, jejíž vítěz získal jak 
jinak než masožravku. 

 

Chemie 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR - Velkým úspěchem z oblasti chemie bylo 8. 
místo žáka z 9. A v regionálním kole soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Byly 
prověřovány nejen teoretické znalosti v oblasti anorganické i organické chemie, ale také 
jeho praktické dovednosti při laboratorních pokusech.  
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Projekt CO2 liga - Do celoročního projektu CO2 liga se pro tento školní rok zapojil tým sexty 
Ekokomisaři. 1. etapa projektu Klimatická změna začala v polovině října. Proběhla on-line 
konference, která představila projekt CO2 liga, konkretizovala jednotlivé etapy, 
zodpověděla otázky žáků a do hloubky vysvětlila význam projektu pro environmentální 
vzdělávání. Ekokomisaři si připravili poutavou přednášku na téma Klimatická změna pro 
žáky nižších ročníků gymnázia. Hlavním cílem přednášky bylo podat spolužákům 
alternativní nápady, jak změnit svět k lepšímu, informovat je o globálních problémech a 
možnostech jejich řešení. Žáci podávali návrhy, jak snížit produkci CO2, například omezením 
dopravy či kontrolou jídla, zjišťovali, v jaké míře se projevuje klimatická změna v České 
republice a jaký na nás má vliv. Přednáška zahrnovala také krátká videa o dopadech 
globálního oteplování. Na závěr si Ekokomisaři připravili pro mladší spolužáky pracovní list, 
ve kterém si hravou formou ověřili získané znalosti. Začátkem prosince probíhala intenzivní 
práce na 2. etapě CO2 ligy Zmírnění a dopady klimatické změny. Žáci vytvořili v rámci 
soutěže naučné video Jak snížit uhlíkovou stopu, zjišťovali, kolik uhlíku vyprodukují naše 
rodiny a škola. O svých poznatcích poté informoval ostatní spolužáky vytvořením nástěnky. 
Ve 3. etapě se věnovali Analýze zranitelnosti, seznámili se s výrazem „resilience“, který se v 
souvislosti s dopady klimatické změny a způsobem, jak na ně obce reagují, stále častěji 
používá. Oslovili starší generaci a porovnali spotřebitelské zvyklosti v minulosti a 
současnosti. Plnili předsevzetí snižování uhlíkové stopy, údaje porovnali v tabulkách pro 
jednotlivce, rodinu a třídu. Ve 4. etapě CO2 ligy na téma Rizika obce a možnosti nápravy 
vytvářeli pocitové mapy a kampaň na podporu celosvětové ekologické akce Hodina Země. 
V poslední etapě celoročního projektu oslovili zastupitele města Vítkov s návrhy opatření 
vedoucí ke snížení uhlíkové stopy, vyrobili letáčky s pravidly úspor energií a informovali tak 
širokou veřejnost. 

Výstava „Svět, energie a mobilita“ - Škola hostila zajímavou výstavu Svět, energie a 
mobilita, kterou nám v rámci vzájemné spolupráce zapůjčila Místní akční skupina Opavsko. 
Tato výstava byla zrealizována v rámci projektu Opavsko jede čistě. Poutavou formou 
informuje žáky o aktuálních problémech životního prostředí - klimatické změně, suchu, 
znečištění vodních zdrojů, nedostatku pitné vody v rozvojových zemích a energetických 
možnostech v budoucnosti. Součástí výstavy byly pracovní listy k upevnění získaných 
poznatků.  

Putovní výstava fyzikálních a chemických pokusů - Pro žáky byla objednána atraktivní 
show s názvem Putovní výstava fyzikálních a chemických pokusů. Tento edukativní  projekt 
je založen na přímé interakci žáků s účinkujícími. V průběhu jedné vyučovací hodiny jsme 
měli možnost nahlédnout do tajemství přírodních dějů, odhalit krásu experimentů a 
pochopit souvislost teoretických poznatků s praxí.   

 

Fyzika 

Kroužky - Celý rok pracovali žáci ve Fyzikálním a Robotickém kroužku. V prvním řešili 
fyzikální problémy a ve druhém pracovali se stavebnicemi Lego, Merkur a Triangl.  V červnu 
se tři žáci zúčastnili soutěže ve stavění se stavebnicí Merkur v Opavě. 

Televizní soutěž - V lednu se pětice kvartánů zúčastnila televizní soutěže Úžasný svět 
techniky, která probíhala v Dolní oblasti Vítkovice. Žáci předvedli nejen vědomostní a 
dovednostní znalosti, ale i tělesnou zdatnost. 
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Fyzikální náboj - Na podzim dvě školní družstva ve dvou kategoriích se zúčastnila soutěže 
Fyzikální náboj. Soutěž spočívá v řešení fyzikálních problémů na čas. 

Olympiády - Také letos jsme zúčastnili Fyzikální a Astronomické olympiády. Fyzikální 
olympiády se zúčastnilo celkem sedm žáků. V kategorii E a F z okresního kola ze tří 
postoupil jeden žák do krajského kola. Po jednom postoupili ze školního kola do krajského 
kola dva žáci v kategoriích C a D. Úspěšnější jsme byli v Astronomické olympiádě, kde se 
školního kola zúčastnilo 54 žáků a do krajského kola postoupilo celkem 26 olympioniků.  
V krajském kole se jeden žák v kategorii C a D umístil na 13. místě z 54, v kategorii G a H na 
19. místě ze 184 a v kategorii E a F 36. místo ze 48. Úspěšná účast v olympiádách 
předpokládá hlubší zájem o problematiku a celoroční práci. 

Exkurze - Na závěr školního roku jsme pořádali pro zájemce o kosmonautiku zájezd na 
výstavu COSMOS DISCOVERY do Brna. 

 

Dějepis / Výchova k občanství / Základy společenských věd 

Exkurze Po stopách Jana Kubiše - Exkurze pro žáky kvinty, sexty a vybrané studenty oktávy 
se uskutečnila 15. 9. 2017 ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. Cílem bylo 
především seznámit žáky s vojenskou historií Opavy a okolí (Milostovice, Sádek, 
Litultovice), budováním pohraničního opevnění za první republiky, odbojovou činností 
během 2. světové války a osobnostmi Jana Kubiše a Štěpána Vajdy. 

Mezinárodní Dějepisná soutěž gymnázií - 16. 10. 2017 se uskutečnilo školní kolo 
mezinárodní Dějepisné soutěže gymnázií, která byla tematicky zaměřena na 
Československo v letech 1968 - 1977. Zúčastnilo se 5 žáků. Tříčlenný tým, který nás 
reprezentoval v krajském kole 5. 4. 2018, se umístil na 13. místě. 

Dějepisná soutěž gymnázií MSK - 30. 10. 2017 se konalo školní kolo XII. ročníku Dějepisné 
soutěže gymnázií MSK, kterou pořádá Mendelovo a Slezské gymnázium ve spolupráci 
s Ústavem historických věd Slezské univerzity v Opavě. Téma letošního ročníku znělo 
„Zásadní změny se nedějí bez souvislostí. Léta 1918, 1948 a 1968 v českých dějinách.“ 
Zúčastnilo se 5 žáků. Krajského kola, které se konalo na Slezské univerzitě v Opavě 26. 1. 
2018, se zúčastnili 2 zástupci naší školy, kteří se umístili na 11. a 20. místě. 

Nejúspěšnější žák středních škol MSK - 9. 11. 2017 převzala v multifunkční hale Gong 
v Dolních Vítkovicích v Ostravě ocenění žákyně septimy za své úspěchy v dějepisných a 
historicko-esejistických soutěžích. 

Soutěž Vítkovský Boyard -14. 11. 2017 se členové předmětové komise zapojili do pátého 
ročníku soutěže Vítkovský Boyard pro žáky 9. ročníků ZŠ a příslušné ročníky víceletých 
gymnázií, kde zajistili celkovou organizaci, stanoviště dějepisu i místo pro občerstvení žáků 
a jejich pedagogického doprovodu. 

Dějepisná olympiáda - 15. 11. 2017 se uskutečnilo školní kolo 47. ročníku Dějepisné 
olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Téma znělo 
„To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938“. Zúčastnilo se 64 žáků. 
V okresním kole, které se uskutečnilo 16. 1. 2018 v Opavě, naši školu reprezentoval 
zástupce kvarty, který se mezi čtyřiceti soutěžícími umístil na 22. místě. 
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Šifra Jana Ámose - 11. 1. 2018 se členové předmětové komise zapojili do soutěže Šifra Jana 
Ámose pro žáky 5. ročníků. Opět bylo vytvořeno stanoviště dějepisu, kde se hrálo historické 
pexeso s postavami českých panovníků. 

Středoškolská odborná činnost - 16. 2. 2018 proběhlo školní kolo, ve kterém odborná 
porota posuzovala 11 prací v 5 soutěžních oborech. V oboru 16. Historie získala 1. místo 
práce žákyně septimy Život v internačním táboře Vítkov. Odsun německé rodiny Klatt v 
roce 1946 a postoupila tak do okresního kola. Žákovská porota, složená ze zástupců žáků 9. 
ročníků základní školy, tuto práci ve svém hodnocení umístila na 2. místo. V okresním kole 
10. 4. 2018 se práce umístila na 2. místě. V krajském kole 9. 5. 2018 pak obsadila 3. místo. 

Maturitní zkoušky - 17. 5. 2018 odmaturovali z dějepisu úspěšně dva studenti oktáv. 
Vybrali si téma 15 - Francouzská revoluce a napoleonské války a 25 - Československo v 
letech 1946 - 2004. 

Studentské parlamentní volby - 3. 10. 2017 proběhly na naší škole Studentské volby, 
pořádané v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. 
Cílem bylo rozvíjet demokratické principy a zásady u žáků středních škol starších patnácti 
let a vštěpovat jim důležitost voleb. V naší škole přišlo volit 109 žáků, kteří odevzdali před 
tříčlennou volební komisí 104 platné hlasy dvaceti politickým subjektům. Šest stran, které 
šlo volit v Moravskoslezském kraji, nezískalo žádný hlas. S výrazným náskokem se na 
prvním místě umístila strana ANO (25,68 %), následovaná Českou pirátskou stranou (11 %), 
která ztrácela o více než polovinu hlasů. Třetí v pořadí by byla strana SPORTOVCI (8,25 %). 

Přednášky Matěje Ruckého z psychologie - 11. 10. 2017 se uskutečnila pro kvintu až 
oktávu přednáška našeho absolventa Matěje Ruckého, studenta psychologie na Friedrich-
Alexander Universität v Erlangen-Nürnberg. Týkala se afektivních poruch, poruch příjmu 
potravy a úzkostných poruch. 26. 3. 2018 na ni navázala další přednáška k danému tématu, 
během níž si mohli žáci kvinty až oktávy a zájemci (např. z řad sekundy) udělat menší test 
svých nepatologických sklonů a následně se seznámili s některými dalšími poruchami 
osobnosti.  

Staň se diplomatem - 31. 10. 2017 se tři žáci kvarty zúčastnili na Krajském úřadě MSK v 
Ostravě celodenního projektu, který měl za úkol rozšířit vědomosti o fungování a roli 
mezinárodních organizací. Během simulace jednání Rady bezpečnosti pak účastníci řešili 
bezpečnostní situaci v Sýrii. Naši žáci zde reprezentovali Maďarsko, Rusko a Rwandu. 

Exkurze na Městský úřad ve Vítkově - 6. 11. 2017 se žáci 6. B a 7. 11. 2017 žáci 6. A 
zúčastnili pod vedením své vyučující výchovy k občanství, exkurze na Městský úřad ve 
Vítkově, kde jim paní tajemnice přiblížila chod městského úřadu, i jak funguje 
Zastupitelstvo a Rada města. 

Exkurze k Okresnímu soudu v Opavě - 24. 11. 2017 se uskutečnila exkurze oktávy k 
Okresnímu soudu v Opavě. Studenti během dvou hodin u soudu mohli vidět projednávání 
dvou podmínečných propuštění a jedno jednání ve věci trestní. Vzhledem k závažnosti bylo 
jedno z podmínečných propuštění projednáváno v tzv. soudním senátu, ostatní případy 
byly lehčího charakteru, tudíž je řešil tzv. samosoudce. 

Miniprojekt Mezinárodní studentská konference - V úvodu prosince žáci septimy 
vypracovali miniprojekt Mezinárodní studentská konference a podali žádost v rámci 
dotačního programu Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže, 
celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže 
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pro rok 2018. Tento miniprojekt 14. 3. 2018 zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 
schválilo. Mezinárodní studentská konference se uskuteční ve spolupráci s Žákovským 
parlamentem gymnázia v říjnu 2018. Jejím cílem bude podpořit vzdělávání mladých lidí 
prostřednictvím jejich vzájemného dialogu. Studenti a učitelé jednotlivých škol tak budou 
mít opět možnost prezentovat své práce z nejrůznějších soutěží a vést vzájemnou diskuzi 
nad jednotlivými tématy a rozšířit si zkušenosti, dovednosti a vědomosti o studiu i kvalitách 
studentských prací z mezinárodního hlediska. Součástí konference by měly být i tématicky 
zaměřené výstavy. Vše bude přístupné veřejnosti, která se může taktéž zúčastnit a 
případně i zapojit do průběhu konference. 

Seminář k problematice Středoškolské odborné činnosti - 5. 12. 2017 se pět studentek 
kvinty zúčastnilo Semináře k problematice SOČ na VŠB-TU v Ostravě. Vyslechly si řadu 
odborných přednášek. Byly seznámeny s nejúspěšnějšími pracemi z minulých let, ale také 
obeznámeny se složkami vědeckého výzkumu, s právem duševního vlastnictví, autorským 
právem a problematikou plagiátorství. Nejpřínosnější však byla jedna z posledních 
přednášek na téma „Jak správně prezentovat“. 

Ekonomická olympiáda - Ekonomická olympiáda je soutěž ve znalostech z ekonomie a 
financí, určená studentům středních škol, pořádaná Institutem ekonomického vzdělávání 
(INEV) a Českou národní bankou (ČNB). Letos se soutěže zúčastnilo přes 10 000 studentů 
z 235 škol. Školního kola 11. 12. 2017 se zúčastnil jeden žáky sexty a dvě žákyně oktávy. V 
krajském kole 13. 2. 2018 nás reprezentovali dva zástupci, z nichž se žákyně oktávy umístila 
na 8. - 10. místě a žák sexty se umístil na 1. místě a postoupil do celostátního kola, které se 
uskutečnilo 21. 6. 2018 v Praze.  

Studentské prezidentské volby - 12. 12. 2017 a 17. 1. 2018 se na naší škole konalo 1. a 2. 
kolo Studentských prezidentských voleb, pořádaných v rámci vzdělávacího programu Jeden 
svět na školách společnosti Člověk v tísni. V naší škole přišlo v obou kolech volit 90 žáků. V 
prvním kole byly všechny odevzdané hlasy platné, ve druhém byly dva hlasy neplatné. V 
prvním kole byli nejúspěšnějšími kandidáty na prezidenta Miloš Zeman (30 hlasů) a Jiří 
Drahoš (21 hlasů). Vítězem druhého kola voleb byl Jiří Drahoš s 52 hlasy. Miloš Zeman 
obdržel 36 hlasů. 

Nebojme se myslet! - 15. 12. 2017 proběhlo na Katedře filosofie Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci první kolo 8. ročníku soutěže Nebojme se myslet!, jejímž 
cílem je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů středních škol. Během soutěže mají 
studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a 
získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují dva členové katedry 
nezávisle na sobě. Naši školu reprezentovalo sedm studentů ze septimy a oktávy. Jedna ze 
studentek oktávy postoupila do druhého kola této soutěže, které se uskutečnilo 9. 2. 2018 
opět v prostorách FF UPOL. Esej zde psala tentokrát v angličtině. 

Přednáška Michaely Konečné o studiu psychologie - 18. 1. 2018 se uskutečnila přednáška 
Michaely Konečné, absolventky našeho gymnázia a současné studentky psychologie na FF 
UPOL, která studenty vyššího gymnázia provedla problematikou příjímacích zkoušek, studia 
psychologie i radostmi a strastmi studentského života. Přítomným předala všechny 
potřebné informace, rady a know-how, jež jim mohou ulehčit cestu k úspěšnému přijetí na 
VŠ. Vysvětlila jim princip kreditů, práci se STAGem atd. Neopomněla přivézt ani odbornou 
literaturu, kterou využívá během studia.  
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Středoškolská odborná činnost - 16. 2. 2018 proběhlo školní kolo, ve kterém odborná 
porota posuzovala 11 prací v 5 soutěžních oborech. Práce spadající do oblasti základů 
společenských věd dopadly takto - v oboru 13. Ekonomika a řízení získala 1. místo práce 
žáka sexty Problematika státních bailoutů; v oboru 14. Pedagogika, psychologie, sociologie 
a problematika volného času 1. místo získala práce sextánky Koloidním zlatem k vyšší 
inteligenci, 2. místa práce septimánky Exprese o táborové hře s aspekty Stanfordského 
vězeňského experimentu, a sextánek Vliv pobytu v nemocnici na psychiku dětí a 
mladistvých a Alkoholismus a jeho příčiny, průběh a následky. 3. místo získala práce 
septimánky Strach, úzkost, fobie a jak nás determinují v běžném životě. Žákovská porota, 
složená ze zástupců žáků 9. ročníků základní školy, udělila 1. místo práci o alkoholismu a 3. 
místo práci o problematice bailoutů. V okresním kole 10. 4. 2018 1. místo získala práce 
Problematika státních bailoutů, 2. místo Koloidním zlatem k vyšší inteligenci a 3. místo 
práce Exprese o táborové hře. V krajském kole 9. 5. 2018 získala 6. místo práce Koloidním 
zlatem k vyšší inteligenci a 1. místo práce Problematika státních bailoutů, která se v 
celostátním kole ve dnech 15. - 17. 6. 2018 umístila na 2. místě.  

Přednáška Víta Mužíka o právu - 19. 2. 2018 se uskutečnila přednáška našeho absolventa 
Víta Mužíka, studenta práv na Karlově Univerzitě, který se žáky od kvinty po oktávu snažil 
uvést do právní problematky s důrazem na ústavní právo. Posluchači se seznámili s tím, jak 
lze právo vnímat, udělali si krátký historický exkurz ke kořenům českého práva, ale 
především se obeznámili s praktickými dopady aplikace některých pasáží Ústavy a Listiny 
základních práv a svobod na náš život. Řešili také, zda by jako soudci po 2. světové válce 
odsoudili soudce Třetí říše, kteří soudili dle tehdy platných zákonů, nebo zda se může 
například skupina žáků během školního výletu sejít v blízkosti budov Parlamentu ČR, aniž by 
to bylo považováno za nedovolené shromažďování. 

Přednáška Kateřiny Kubesové o studiu politologie a čínské filologie - 21. 2. 2018 proběhla 
přednáška naší absolventky Kateřiny Kubesové, studentky politologie a čínské filologie na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, která se žáky od kvarty po oktávu snažila seznámit s 
úskalími, ale také příležitostmi, které nabízí studium těchto oborů. Posluchače seznámila 
jak s problematikou studia, tak se svou stáží v Evropském parlamentu u europoslance Jana 
Kellera, s působením v Konfuciovu institutu, ale také s tříměsíčním pobytem v Číně, který ji 
ukázal, jak rozdílná je čínská společnost a její vnímání okolního světa. Přednáška všechny 
posluchače zajala, nejvíce asi při popisech jídelníčku, denního režimu a výchovy dětí v Číně. 
Úsměvy pak vyvolal popis dopravní situace v čínské metropoli, kde se Kateřina stávala 
středem pozornosti jakožto představitelka Západu, kdy zájem Číňanů velice často opadal, 
když prohlásila, že není Američkanka, ale je z Evropy.  

Beseda Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji - 19. 3. 2018 
proběhly v naší škole v rámci projektu „Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče 
v Moravskoslezském kraji“ dvě besedy k tomuto tématu, kterých se zúčastnili žáci kvarty, 
kvinty, sexty a septimy. Přednášející přítomné seznámily s typy náhradní rodinné péče, ale 
také řadou konkrétních situací a zážitků ze života pěstounů, přijatých i biologických dětí 
žijících v pěstounské rodině, s průběhem osvojování, s hostitelskou péčí atd.  

Navrhni projekt - 22. 3. 2018 se v prostorách Magistrátu města Olomouce konalo 
regionální kolo soutěže Navrhni projekt, kterou vyhlašuje Oddělení publicity EU 
Ministerstva pro místní rozvoj. Soutěž umožňuje studentům středních škol vyzkoušet si, jak 
se píše projektová žádost a zjistit, co všechno je s ní spojené. Naši školu reprezentoval 
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tříčlenný tým, který získal 1. místo s prací nazvanou Kurz finanční gramotnosti. 19. 4. 2018 
se v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj v Praze konalo celostátní kolo této soutěže, 
kde tým získal 4. místo. 

EuropaSecura - 27. 3. 2018 se naši žáci zúčastnili školního kola celostátní soutěže 
EuropaSecura, který se týká priorit bezpečností politiky České republiky, Evropské unie a 
Severoatlantické aliance. Do vyššího kola nepostoupili. 

Kryptoměny a finanční gramotnost - V průběhu února až dubna 2018 probíhala soutěž 
Kryptoměny a finanční gramotnost: Jak to jde dohromady, kterou pořádala katedra financí 
a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě ve 
spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná. Do soutěže bylo 
zasláno 104 esejí, které splňovaly předepsané náležitosti. Naše škola poslala 3 práce. 
Nejúspěšnější práce se umístila na 10. místě. 

Moje nejlepší investice - Nakladatelství odborné ekonomické literatury CEED ve Zlíně 
vyhlásilo pro školní rok 2017/2018 esejistickou soutěž na téma Moje nejlepší investice. 
Uzávěrka soutěže byla 31. 1. 2018 a v závěru dubna došlo k předání odměn vítězům. Naše 
škola do soutěže zaslala práci septimánky s názvem Jak najít investici, díky které budeme 
šťastní? Ta se umístila mezi 22 oceněnými pracemi. 

Maturitní zkoušky - 16. a 17. 5. 2018 úspěšně odmaturovalo ze základů společenských věd 
šest oktavánů. Vybrali si tato témata: 6 - Člověk ve společnosti, 9 - Dějiny logiky, etiky a 
ekonomického myšlení, 15 - Základní právní pojmy, ústavní, správní a občanské právo, 19 - 
Vrcholné a pozdní období řecké filosofie, 24 - Globalizace a globální problémy lidstva, 25 - 
Mezinárodní vztahy po roce 1945 

Soutěž CEMACH - 16. 5. 2018 se v prostorách židovské radnice v Praze konalo slavnostní 
předávání cen pro vítěze VII. ročníku mezinárodní soutěže CEMACH, která se zaměřuje na 
moderní stát Izrael. Soutěžilo se ve třech kategoriích - literární, výtvarné a multimediální. 
Naši školu zastupoval žák sexty, který vytvořil animované video o moderním Izraeli a skončil 
ve své kategorii na 1. místě a převzal tak ocenění od velvyslance Izraele a prezidenta Česko-
izraelské smíšené obchodní komory. 

Nejlepší student - Soutěž MICRORISC s. r. o. již několik let vyhlašuje soutěž Nejlepší 
student, která má ukázat studentům středních škol České republiky, že stojí za to být 
dobrým studentem. Porota v soutěži hodnotí výjimečnost, schopnosti, mimoškolní aktivity, 
ale i přístup ke studiu a životu kolem nás. Naše škola nominovala v průběhu května 2018 do  
této soutěže žáka sexty, který se v letošním školním roce zapojil do řady soutěží jednotlivců 
i týmů, a to jak společenskovědních, přírodovědných, tak i počítačových. V soutěži Nejlepší 
student skončil v celkovém pořadí na 9. místě z 85 nominovaných studentů. 

Šťastné stáří očima dětí - Ve druhé polovině června jsme zaslali 5 prací žáků 7. A, 7. B a 
tercie do celorepublikové výtvarné soutěže pořádané Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, MŠMT, Svazem města a obcí ČR a 
Radou seniorů ČR. Výsledky budou vyhlášeny v říjnu 2018. 
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Zeměpis 

Eurorebus - Všichni žáci 2. stupně základní školy a gymnázia se zapojili do 
korespondenčních kol této zeměpisné soutěže. Do krajského kola postoupily všechny třídy, 
do celostátního kola dvě třídy.  

Olympiáda ze zeměpisu - Tradičně se zapojujeme do této olympiády ve všech kategoriích. 
V kategorii A jsme obsadili 7. místo, v kategorii D 8. místo.  

 

Tělesná výchova  

Okresní finále přespolního běhu - Opava, Stříbrné jezero (12. 9. 2017) - Již v první 
sportovní soutěži tohoto školního roku naši žáci uspěli. Každý rok se účastníme přespolního 
běhu v Opavě na Stříbrném jezeře. Kategorie starších hochů běží náročných 3000 m. V cíli 
nehraje roli čas, ale jednotlivé pořadí běžců, které se sčítá za každou školu. Za účasti 
patnácti škol a devadesáti běžců si hoši doběhli pro skvělé třetí místo (první dvě pozice 
obsadily sportovní školy – Kylešovice a Englišova Opava).  Výsledky - starší žákyně 11. 
místo; mladší žáci 13. místo; mladší žákyně 8. místo; žáci nižšího stupně 8. místo; žákyně 
nižšího stupně 12. místo.   

Okresní finále atletického čtyřboje staršího žactva - Opava, Tyršův stadion (19. 9. 2017) - 
Také v okresním finále atletického čtyřboje (běh 60 m, 1500 m, skok daleký/vysoký, hod 
míčkem/vrh koulí) se starší hoši neztratili. V konkurenci čtrnácti škol obsadili páté místo. 
Děvčata se umístila na 10. místě. 

Běh o Zlatý Dub v Kaletách - Kalety, Polsko (22. 9. 2017) - V pátek 22. 9. 2017 odjelo 39 
žáků a 4 pedagogové na sportovní závody do polských Kalet. Počasí bylo trochu deštivé a 
chladné, ale to našim závodníkům nevadilo. Největších úspěchů dosáhli žáci ve 
vytrvalostních bězích, kde získali celkem 10 medailí a v každé věkové kategorii to cinklo 
nějakým vzácným kovem. Při slavnostním předávání diplomů a medailí od starosty města 
Kalety jsme celá výprava hrdě tleskala našim hrdinům. Odměnou sportovcům za 
předvedené výkony byl oblíbený aquapark v Tarnowskich Gorach, kde se všichni vyřádili. 
Odjížděli jsme opět spokojení a už nyní se těšíme na příští rok. 

Memoriál Mirko Fišera - Opava, Tyršův stadion (10. 10. 2017) - Letošní ročník MMF se 
konal v Opavě, jelikož tradiční pořadatel Háj ve Slezsku opravuje své sportoviště. Žáci 
šestých a sedmých ročníků soutěžili v pěti disciplínách – běh 60 m, běh 1500 m, hod 
míčkem, skok daleký a šplh. Okresního finále se zúčastnilo 13 škol. Mladší hoši se umístili 
na 12. pozici (díky nezdařenému šplhu). Mladší dívky obsadily pěkné 7. místo. V součtu 
obou kategorií jsme skončili na 10. místě.  

Okresní finále stolního tenisu - Opava, herna TJ Sokol Kateřinky (12. - 13. 10. 2017) - 
Okresní finále stolního tenisu bylo ve dvou dnech rozděleno na mladší a starší kategorii. 
V obou kategoriích startovalo 10 škol. Mladší hoši postoupili ze své skupiny z druhého místa 
a v semifinále podlehli Ludgeřovicím. V boji o třetí těsně nepřehráli ZŠ Englišova a obsadili 
nepopulární čtvrté místo. Starší hoši nebyli tak úspěšní. I přes vyrovnané zápasy ve skupině 
podlehli silným Kylešovicím a těsně se ZŠ B. Němcové. Nepostoupili ze skupiny a umístili se 
celkově na 9. místě. 
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Členská základna AŠSK (30. 10. 2017) - Opět bylo nutné odeslat seznam členů AŠSK. 
V letošním roce evidujeme celkem 70 členů. Za každého člena se hradí poplatek 20 Kč. 
Částku 1400 Kč uhradil klub rodičů. V této hodnotě nám AŠSK proplatila sportovní 
materiální vybavení do TV (rakety na stolní tenis, florbalové míčky, košíčky na badminton).   

Školská futsalová liga, 2. 11. 2017, Bílovec - Letos jsme se opět přihlásili do Školské 
futsalové ligy, kterou zaštiťuje fotbalová asociace ČR v rámci projektu „Fotbal ANO, drogy 
NE“. Pořadatel nás nalosoval do skupiny v Bílovci, kde nám byli soupeři základní školy 
z Bílovce. V první zápase jsme podlehli ZŠ Bílovec, Komenského 3:6, tato škola je zaměřena 
na fotbal a volejbal. Druhý zápas se ZŠ  TGM Bílovec byl vyrovnaný – 4:4. Rozhodovalo tedy 
skóre. Bohužel ZŠ TGM měla o jednu vstřelenou branku lepší skóre, což nás posunulo na 
třetí nepostupové místo.  

Halová kopaná, 8. 11. 2017, Opava - Okrskové kolo halové kopané se opět konalo v nové 
tělocvičně areálu Slezského FC Opava. Naše okrsková skupina měla šest členů (ZŠ B. 
Němcové Opava, MG Opava, TGM Opava, Mařádkova Opava a Melč) a postupoval pouze 
jeden. Obsadili jsme třetí příčku.  

Florbal nižšího stupně (ČEPS cup), 29. 11. 2017, Vítkov - Účastníme se celorepublikového 
turnaje ve florbalu pod záštitou České florbalové unie. Organizátor nám přidělil v prvním 
kole organizaci turnaje. Přivítali jsme soupeře z Melče, Hradce n. M., Velkých Heraltic a 
Vítkova, náměstí Jana Zajíce. Náš tým si poradil se všemi soupeři, pouze jednou nečekaně 
podlehl sousedům ze ZŠ Jana Zajíce 1:2, kdy hoši neproměnili spoustu šancí. I tak v souboji 
o první místo přehráli Hradec 5:2.  

Florbal nižšího stupně smíšených družstev, 30. 11. 2017, Opava - V Opavě na ZŠ Vrchní 
jsme odehráli naše okrskové kolo florbalu smíšených družstev nižšího stupně. I zde hrálo 5 
družstev a naše sestava obsadila druhé místo hned za domácí školou.  

Florbal nižšího stupně smíšených družstev, okresní finále, 8. 12. 2017, Opava - ZŠ Otická - 
Po úspěšném okrskovém kole v listopadu jsme postoupili z druhého místa do okresního 
finále mezi nejlepších osm škol okresu. Byli jsme rozděleni do dvou skupin po čtyřech. 
V naší skupině jsme obsadili třetí místo za ZŠ Otickou a Englišovou. V celkovém pořadí jsme 
se umístili na pátém místě díky skóre.  

Florbal nižšího stupně (ČEPS cup), 19. 12. 2017, Ostrava-Dubina - Soutěž pro základní 
školy, kterou ve školním roce 2017/2018 pořádá Český florbal, změnila svůj název. V 
letošním roce nese díky hlavnímu partnerovi – společnosti ČEPS nově jméno ČEPS cup. Naši 
hráči po vítězství v okresním kole postoupili do krajského kola, které se hrálo 19. prosince v 
Ostravě Dubině. V pětičlenné skupině jsme postupně zdolali školu z Krnova 3:1, Bolatice 1:0 
a Bruntál 4:3. Jedinou porážku 0:5 nám uštědřilo družstvo z Opavy ze základní školy B. 
Němcové, které postoupilo do vyřazovací části, a my jsme získali pěkné druhé místo.  

Florbal (8. - 9. dívky), 4. 12. 2017, Opava - E. Beneše - Okrskové kolo starších dívek se 
konalo na ZŠ E. Beneše. Děvčata si poradila se soupeřkami všech zúčastněných škol (E. 
Beneše, Kravaře, P. Polom) postoupily z prvního místa do okresního finále.  

Florbal (8. - 9. hoši), 5. 12. 2017, Opava - Englišova - Hoši odehráli úspěšně své kolo na ZŠ 
Englišova. Porazili domácí výběr 5:1 a Pustou Polom 3:2. Poté podlehli 3:2 Slavkovu. Díky 
kladnému skóre nás výsledky posunuly do okresního finále z prvního místa. Nedorazila ZŠ 
Velké Heraltice. Okresní finále se uskutečnilo 12. 1. 2018 na ZŠ Otická.  
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Vánoční bruslení, Horní Benešov, 21. 12. 2017 - Již tradičně jsme v prosinci zorganizovali 
úspěšnou akci Vánoční bruslení. Opět jsme využili služeb zimního stadionu v Horním 
Benešově, kde nám byla k dispozici ledová plocha na hodinu a půl. Děvčata zdokonalovala 
svůj krasobruslařský um. Hoši zabrali třetinu kluziště a věnovali se hokeji. 

Vánoční laťka (všechny kategorie 6. - 9.), 7. 12. 2017, Opava - Tyršův stadion - Tradiční 
předvánoční soutěž ve skoku vysokém družstev se opět konala na Tyršově stadionu. Vyslali 
jsme čtyřčlenná družstva do všech kategorií, kdy v každé bylo patnáct až sedmnáct škol 
okresu. V kategorii mladších dívek jsme obsadili celkové 8. místo. Mladší hoši 7. místo, 
starší dívky 8. místo, starší hoši 12. místo. 

Lyžařský výcvik sedmých ročníků, Ski areál Gruň, Staré Hamry, 2. - 6. 1. 2018 - Letos jsme 
absolvovali lyžařský kurz sedmých ročníků hned na začátku nového kalendářního roku. 
Hostil nás lyžařský areál Gruň, který disponuje třemi sjezdovkami. Bohužel z důvodu 
nevyhovujících sněhových podmínek byla v provozu pouze jedna sjezdovka se sedačkovou 
lanovkou. I přes tyto bojové podmínky jsme se věnovali výcviku celých pět dní. Na výcvik 
vyjelo 43 žáků sedmých ročníků a sekundy. Vytvořili jsme 3 lyžařská a 2 snowboardová 
družstva, která po celý výcvik zdokonalovala své dovednosti na sjezdovce. Aktivity na svahu 
jsme završili závodem ve slalomu. Nedílnou součástí lyžařských kurzů jsou večerní 
přednášky a soutěže. Žáci se dozvěděli mnoho informací o lyžařském desateru a nebezpečí 
na horách, lyžařské výstroji a výzbroji či první pomoci. Na závěr byli nejúspěšnější slalomáři 
odměněni diplomem a nejlepší tým doplňkových soutěží sladkým pokladem. Všichni 
účastníci obdrželi účastnický list. Nepřízeň počasí nás nijak nerozhodila a kurz řadíme mezi 
zdařilé. Všichni žáci udělali obrovské pokroky na lyžích i snowboardech. 

Florbal (8. - 9. dívky), okresní finále, 9. 1. 2018, Opava - ZŠ Otická - Okrskové kolo starších 
dívek se konalo na ZŠ E. Beneše. Děvčata si poradila se soupeřkami všech zúčastněných škol 
(E. Beneše, Kravaře, P. Polom). A postoupily z prvního místa do okresního finále. 
V okresním finále se utkalo pět nejlepších týmů okresu. Děvčata v pětičlenné skupině 
vybojovala stříbro! Nad jejich síly byla pouze domácí škola ZŠ Otická a ZŠ Šrámkova. Naopak 
si poradily se ZŠ E. Beneše a s Dolním Benešovem.  

Florbal (8. - 9. hoši), okresní finále, 12. 1. 2018, Opava - ZŠ Otická - Hoši odehráli úspěšně 
své okrskové kolo na ZŠ Englišova. Porazili domácí výběr a Pustou Polom. Poté podlehli 
Slavkovu. Díky kladnému skóre nás výsledky posunuly do okresního finále z prvního místa. 
Okresní finále se uskutečnilo 12. 1. 2018 na ZŠ Otická. Ve finále bylo osm nejlepších týmů 
okresu rozlosováno do dvou skupin. Naši hoši si poradili se ZŠ B. Němcové, remizovali 
s Mendelovým gymnáziem Opava a podlehli Kravařím. Tyto výsledky nás posunuli na třetí 
pozici ve skupině a v celkovém umístění jsme obsadili pátou příčku v okrese.  

Lyžařský výcvik gymnázia a devátých ročníků, Ski areál Dolní Morava, 4. - 9. 2. 2018 - 
V neděli 4. 2. 2018 jsme se vydali s žáky devátých tříd a žáků střední školy na Dolní Moravu, 
abychom zde zdokonalili už protřelé, či zasvětili nové, zájemce o lyžařský a snowboardový 
sport. V průběhu týdne se nám vystřídalo snad veškeré možné počasí, ale to neubralo 
dětem od zápalu a chuti se něco nového naučit. V pátek jsme odjeli obohaceni o zážitky ze 
sjezdovky, bobové dráhy, stezky v oblacích i každovečerních přednášek a společných her.  

Šplh, okresní finále, Opava ZŠ Šrámkova, 22. 2. 2018 - Ve šplhu se koná rovnou okresní 
finále čtyřčlenných družstev. Nižší stupeň se umístil shodně u dívek i hochů na devátém 
místě z třinácti přihlášených škol. Mladší dívky byly osmé ze sedmnácti škol a mladší hoši se 
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nezúčastnili z důvodu nemocnosti vybraných závodníků. Starší dívky si vyšplhaly pro desáté 
místo a starší hoši skončili sedmý, kdy v této kategorii startovalo šestnáct škol.     

Vybíjená nižšího stupně (dívky 10. 4., hoši 11. 4. 2018) ZŠ Kylešovice, Opava - Začátkem 
dubna se žáci nižšího stupně zúčastnili okrskových kol vybíjené. Hoši v pětičlenné skupině 
prohráli pouze jednou a obsadili druhé místo, taktéž děvčata obsadila druhé místo 
v tříčlenné skupině.  

Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV); 17. 4. 2018 ZŠ Englišova, Opava - 
Tradiční silově vytrvalostní víceboj se konal v Opavě na ZŠ Englišova. Vycestovalo 16 žáků, 
kteří bojovali v soutěži jednotlivců. Nejvýraznějších úspěchů dosáhli žáci z osmých ročníků: 
4. místo; 7. místo a 9. místo.  

Minikopaná; 18. 4. 2018 ZŠ Kylešovice, Opava - Do letošní oblíbené minikopané se 
přihlásilo přes třicet škol, které byly rozlosovány do šesti skupin. Naše skupina byla 
pětičlenná a do okresního finále postupoval pouze první. Náš tým, složený převážně 
z osmých ročníků, si postupně poradil se ZŠ B. Němcové 5:2, ZŠ Melč 1:0, ZŠ Mařádkova 
4:1. Taktéž bylo úspěšné Mendelovo gymnázium, které jsme v posledním utkání vyzvali 
k souboji o první místo. Bohužel jsme brzy inkasovali po hrubé chybě v obraně a následně 
neproměnili několik slibných příležitostí. Prohra o jeden gól nás posunula na nepostupové 
druhé místo. Pozitivní je, že jsme využili pouze jednoho žáka devátého ročníku, tudíž příští 
rok bude velice slibný. 

RBP hockey, 19. 4. 2018 Ostrava-Dubina - Pod tímto názvem se skrývá florbalový turnaj 
Moravskoslezského kraje pro žáky šestých ročníků. V prvním kole naši žáci vyřadili ZŠ nám. 
J. Zajíce. Zajistili si tak postup přímo do ostravského finále, kam se sjíždí 64 škol z  celého 
kraje. Finále turnaje má velice krutý systém. Školy jsou nalosovány do dvojic a následně se 
hraje systém tenisového pavouka. To znamená: prohra – konec, vítězství – další kolo. 
V prvním kole náš výběr narazil na ZŠ z Frýdlantu n. O. Podlehl silnému soupeři 3:5 a po 
prvním kole opustil turnaj.   

Atletický čtyřboj nižšího stupně, 11. 5. 2018, Tyršův stadion - Tradiční atletický čtyřboj 
(hod míčkem, skok daleký, 60 m, 800 m) pro žáky 4. a 5. tříd se konal na Tyršově stadionu 
v Opavě. Organizuje se rovnou okresní finále. Naši žáci obsadili 12. místo a žačky 15. místo 
z devatenácti zúčastněných škol.   

Pohár rozhlasu, IV. kategorie, 15. 5. 2018, Tyršův stadion - Tohoto atletického šestiboje 
(běh 60 m, štafeta 4x60 m, vrh koulí, skok daleký, skok vysoký, 1500 m) se účastní více 
žáků, jelikož každý žák se může účastnit pouze dvou disciplín. Naši žáci 8. - 9. tříd vybojovali 
9. místo z šestnácti škol a děvčata 8. místo. 

McDonald´s cup, 17. 5. 2018, Opava - Turnaj v malé kopané pro nižší stupeň je rozdělen na 
dvě kategorie. Žáci mladší kategorie (II. – III. třídy) ve své okrskové skupině obsadili 5. 
místo. Žáci starší kategorie (IV. – V. třídy) své okrskové kolo vyhráli a v okresním finále 
vybojovali stříbro v okresu.    

Mezinárodní sportovní závody Vítkov – Kalety – Vrbové, 1. 6. 2018 - V pátek 1. června 
2018 jsme v areálu naší školy uspořádali tradiční Mezinárodní sportovní závody. Kromě 
našich žáků se akce zúčastnili také žáci a studenti z partnerských škol z polských Kalet a ze 
slovenského Vrbového. Připraveny byly netradiční sporty: korfbal (turnaj smíšených 
družstev v hale), interkros (turnaj družstev na asfaltové ploše), streetbal (turnaj trojic na 
červené umělé ploše) a ultimate (turnaj smíšených družstev na travnatém hřišti na 
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stadionu). Našim sportovcům se dařilo velmi dobře, protože z 16 kategorií zvítězili v devíti 
a získali tak zlatý pohár pro celkového vítěze.  

Atletický čtyřboj, III. kategorie, 7. 6. 2018, Tyršův stadion, Opava - Atletický čtyřboj 
družstev mladších žáků a žákyň (6. – 7. tříd - běh 60 m, hod míčkem, skok daleký x skok 
vysoký, 800 m). Účastnilo se 5 žáků a 5 žákyň. V každém družstvu se škrtá sportovec na 
páté pozici a bodují pouze nejlepší čtyři. Hoši v bodovém součtu vybojovali slušné 8. místo 
ze 17 škol a děvčata 12. místo z patnácti škol.  

 

Výtvarná výchova / Hudební výchova / Člověk a svět práce 

V rámci hudební výchovy pracoval pěvecký sbor ve dvou skupinách. V průběhu roku 
vystupoval na akcích pořádaných školou i městem. Z těchto akcí jmenujme vystoupení 
sboru ke Dni učitelů, v měsíci prosinci vystoupení v LDN Klokočov, dvě vystoupení na 
městském úřadě a koncert pro žáky nižšího stupně. Adventní koncert pěveckého sboru, 
který se uskutečnil 20. 12. 2017, byl hlavním kulturním počinem v tomto školním roce.  
Koncert se uskutečnil ve velkém  kostele ve Vítkově a žáci zde vystoupili s Martinem 
Chodúrem. K tomuto koncertu byl sbor vybaven novými červenými ponči. Mezi další 
významné akce sboru patří také zájezd do Kalet 19. 5. 2018, kde sbor vystoupil na Dni 
města. Pokračováním česko – polské spolupráce byl také koncert 25. 5. 2018a, který se 
uskutečnil v rámci Noci kostelů. Na koncertě vystoupily všechny vítkovské sbory, včetně 
polského sboru Sonáta. 

V rámci výuky hudební výchovy jsme uskutečnili v měsici dubnu pro zájemce zájezd na 
velikonoční chrámové oratorium skladatele Pavla Helebranda Evangelium podle houslí, na 
jehož provedení se podílelo 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. 

V rámci předmětu hudební výchova jsme spolupracovali na projektu „Miniprojekty 
mládeže“, kde jsme získali 25 500,- Kč na soustředění pěveckého sboru v měsíci říjnu 2018 
a také na organizaci koncertů. 

Aktivně jsme se zapojili také do soutěží. V prosinci jsme se účastnili pěvecké soutěže, 
kterou pořádá pravidelně nezisková společnost Eurotopia pro děti z Moravskoslezského 
kraje. Do soutěže jsme vyslali čtyři žáky.  V nejvyšší kategorii obsadila žákyně sekundy 1. 
místo a žákyně tercie 2. místo. 

Také v pěvecké části soutěže, které pořádala ZŠ nám. Jana Zajíce v měsíci březnu jsme měli 
svých 6 zástupců. V kategorii dueta jsme získali 2. místo, žákyně primy 1. místo a žákyně 
tercie 3. místo v kategorii sólový zpěv. 

V měsíci říjnu proběhla prezentace škol v obchodním domě Breda – Weinstein v Opavě. 
Naše škola si připravila hudební vystoupení, kterého se zúčastnily zpěvačky z primy, 
septimy a oktávy. 

V rámci předmětu výtvarná výchova jsme se letos účastnili výtvarné části soutěže pořádané 
ZŠ nám. Jana Zajíce. Tématem soutěže byl pro tento rok Pravěk a děti jej zpracovávaly 
různou technikou (vyškrabávání otisku do břidlicové destičky, kresba na dřevěnou desku 
s kůrou). Žákyně z primy získala 3. místo a z tercie 1. místo.  
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6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Na začátku školního roku byly třídními učiteli vytvořeny minimálně preventivní programy 
jednotlivých tříd, se kterými třídní učitelé pracovali v průběhu celého školního roku. 
Minimální preventivní programy sloužily učitelům jako náměty pro práci se třídou. Třídní 
učitelé na začátku školního roku volili třídní samosprávu a zástupce do Žákovského 
parlamentu. Žáci byli seznámeni se Školním řádem a poučeni o bezpečnosti a ochraně 
zdraví. V prvních měsících školního roku byli rodiče opětovně seznámení se zněním 
Školního řádu. Třídní učitelé vedli přehledy zapojenosti žáků do různých aktivit mimo školní 
vyučování a v průběhu školního roku přehledy pravidelně aktualizovali. Žáci byli zapojeni do 
zájmových skupin ve školní družině a školním klubu, v ZUŠ, SVČ a TJ v místech svého 
trvalého bydliště. Přesto, že měli širokou nabídku volnočasových aktivit, zůstali stále 
někteří žáci nezapojeni. Ve třídách byla sestavena pravidla třídy, se kterými třídní učitelé 
pracovali, dbali na jejich dodržování. Pracovali s žáky na třídnických hodinách.  

Stále pečlivě jsme sledovali omluvenou i neomluvenou absenci a bojovali jsme proti 
skrytému záškoláctví. Metodici prevence úzce spolupracovali s třídními učiteli a ostatními 
členy Školního poradenského pracoviště Houpačka (výchovní poradci, speciální pedagog, 
školní psycholog). Třídní učitelé řešili problémy ve svých třídních kolektivech, pohovory 
s žáky a jejich zákonnými zástupci evidovali a vedli o jednání protokoly. Důsledně jsme 
sledovali různé rizikové projevy chování a snažili jsme se je eliminovat. V průběhu školního 
roku jsme pracovali také s informacemi ze schránky důvěry.  

V letošním školním roce proběhly opět adaptační programy. Cílem bylo vytvoření 
pozitivního klimatu v nově vzniklých třídních kolektivech na základě prožitkových, 
tvořivých, pohybových a relaxačních aktivit. 12. - 14. 9. 2017 žáci prvních tříd absolvovali 
adaptační program pod vedením třídních učitelek a školní psycholožky. Dne 5. 9. 2017 
proběhly adaptační programy ve třídách 6. A, B, C (ve spolupráci s agenturou Eurotopia 
Opava). 6. 9. 2017 proběhl ve spolupráci s agenturou Eurotopia Opava kurz primy. 11. - 13. 
9. 2017 pak kurz kvinty v H Resortu v Kunčicích pod Ondřejníkem (pod vedením třídní 
učitelky a ŠMP za gymnázium). 

Během školního roku pravidelně testujeme klima tříd. Testování proběhlo v měsíci říjnu 
a v měsíci květnu. Třídní učitelé testovali své třídy pomocí diagnostického nástroje na 
www.proskoly.cz. Ve většině tříd vládla pohodová atmosféra, převládalo kamarádství a žáci 
se cítili bezpečně. Výsledky byly využity třídními učiteli a členy ŠPP Houpačka k další práci 
s třídními kolektivy.   

Ve čtvrtých ročnících jsme v lednu a dubnu ve spolupráci s okresní metodičkou prevence 
(PPP Opava) provedli hloubkové testování klimatu tříd. Výsledky testování byly podrobně 
rozebrány s jednotlivými třídními učiteli. Každému z nich byla poskytnuta vhodná 
doporučení, jak se třídou dále pracovat. Mezi nejdůležitější doporučení, která lze uplatnit 
v každé třídě patří: vhodné sestavení třídních pravidel a jejich důsledné dodržování, 
motivace žáků ve třídě, oceňovat vhodné chování, vést žáky k zodpovědnosti za své 
chování, nastavit problémovým žákům hranice, pracovat na stmelení kolektivu, vytvořit 
žákům třídní rituály a vést je k pocitu jedinečnosti třídy, podporovat komunikaci, učit je 
řešit konflikty, zajistit smysluplné trávení přestávek.  
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Pod záštitou Centra inkluze pracovali peer aktivisté – žáci 8. ročníku. Ve čtvrtých a pátých 
třídách si 9. a 10. 5. 2018 připravili prezentaci na téma kyberšikana a nebezpečí na 
internetu. Působili také v Základní škole v Budišově nad Budišovkou a zúčastnili se 
závěrečného výjezdního setkání s Peer aktivisti ze škol v Krnově, Melči a  Žimrovicích.  

Žákovský parlament se scházel pravidelně od září do června. V září byla vyhlášena výtvarná 
soutěž o nejlepší návrh na maskota školy - 1. stupeň si zvolil tučňáka, 2. stupeň a 
gymnázium po hlasování rodičů a učitelů (16. 11. 2017) vybralo zajíce. 12. 10. 2017 se ŽP 
podílel na „Podzimní slavnosti“ aneb 72 hodin dobrovolnictví - žáci 1. stupně vyzdobili 
Budku skutků, kde si všichni žáci školy mohli vylosovat dobrý skutek, který během 72 hodin 
museli vykonat a fotograficky zdokumentovat. Studenti gymnázia pak pro své spolužáky 
organizovali různé soutěže. 8. 11. 2017 se členové ŽP za 2. a 3. stupeň zúčastnili Školního 
fóra Národní sítě Zdravých měst ČR, kde měli možnost probrat s vedením města a školy 
problémy, které je trápí jak ve škole, tak v naší obci. Zástupci 2. stupně v tento den 
zastoupili učitelé ve vybraných třídách na nižším stupni v projektu Škola naruby. 3. 10. 2017 
žákovský parlament gymnázia zorganizoval Studentské parlamentní volby a 12. 12. 2017 a 
17. 1. 2018 Studentské prezidentské volby, jejichž cílem bylo ukázat žákům školy 
demokracii v praxi. 14. 3. 2018 schválilo zastupitelstvo MSK žákům septimy dotaci v rámci 
dotačního titulu Miniprojekty mládeže na Mezinárodní studentskou vědeckou konferenci, 
kterou septimáni uskuteční ve spolupráci s Žákovským parlamentem gymnázia v říjnu 2018. 
21. 3. 2018 se žáci gymnázia se zapojili do tzv. Ponožkového dne. Jednotlivé třídy od primy 
po septimu udělaly třídní fotografie a sepsaly báseň na téma Jinakost. 26. 6. 2018 připravili 
žáci kvinty, sexty a septimy pro žáky nižšího gymnázia vzdělávací soutěže Po stopách 
Jamese Cooka. 

 

Preventivní programy a aktivity 

- Výstava k protidrogové prevenci - naistalována v prostorách školy v nástupním týdnu, 
využívána při výuce Výchovy k občanství. 

- Přednáška o dobrovolnictví u ELIM Opava - 2. 10. 2017 proběhla přednáška o možnosti 
zapojit se jako dobrovolník u ELIM Opava, 27. 11. 2017 a 11. 1. 2018 proběhly školení 
zájemců s psychologem, který je seznamoval s problematikou dobrovolnictví a tím, jak 
jednat s dětmi i seniory. 

- Besedy MPEDUCATION - besedy o dospívání (20. 10. 2017 Adam a Eva - prima, Holky z 
Venuše, kluci z Marsu - tercie, Žena jako symbol života - děvčata z kvarty, 24. 10. 2017 
Čas proměn - děvčata ze sekundy). 

- ODISbus - Žáci primy se ve dnech 21. a 23. listopadu účastnili projektu ODISbus, který je 
podporován Moravskoslezským krajem a je financován Evropskou unií. Žáci si přímo v 
přednáškovém autobuse, který byl přistaven pře budovou školy, vyslechli interaktivní 
prezentaci o výhodách a jednoduchosti cestování veřejnou dopravou, o možnosti 
bezbariérové přepravy cestujících s handicapem a o ekologickém přínose této dopravy. 
V závěru vyplnili dotazník o jejich způsobech dopravy a zasoutěžili si o pěkné ceny. 
Speciálně upravený ODISbus propaguje veřejnou dopravu a ochranu životního prostředí 
opravdu netradičním, zajímavým a zábavným způsobem.  
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- Exkurze k Okresnímu soudu v Opavě - 24. 11. 2017 měli maturanti možnost seznámit se 
s chodem soudu v Opavě, promluvit si se zaměstnanci soudu i vidět projednávání dvou 
podmínečných propuštění a jedno jednání ve věci trestní. 

- Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v MSK - V pondělí 19. 3. 2018 proběhly dvě 
besedy, kterých se zúčastnili žáci kvarty, kvinty, sexty a septimy. Přednášející přítomné 
seznámily s typy náhradní rodinné péče, ale také řadou konkrétních situací a zážitků ze 
života pěstounů, přijatých i biologických dětí žijících v pěstounské rodině, s průběhem 
osvojování, s hostitelskou péčí atd. Věříme, že beseda přispěla ke zvýšení 
informovanosti o náhradní rodinné péči mezi žáky školy a vyvrátila řadu mýtů 
a nejasností, které v této oblasti panují a znepříjemňují život jak dětem v náhradní 
rodinné péči, tak jejich osvojitelům a pěstounům. 

- Kyberšikana - žáci nižšího gymnázia byli ve výuce seznámeni charakteristikou 
kyberšikany, chováním a prevencí (29. 5. 2018 – sekunda, 31. 5. 2018 – prima, 1. 6. 
2018 – tercie, 6. 6. 2018 – kvarta) 

 

Školní výlety 

Třída Datum Program 

1. A, B 13. 6. 2018 ZOO Zlín – Lešná 

2. A, B 12. 6. 2018 Helfštýn, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad 
Bečvou, Hranická propast 

2. C, 3. C 14. 6. 2018 Rožnov pod Radhoštěm – Mlýnská dolina, Dřevěné 
městečko 

3. A, 4. C 11. 6. 2018 Dětský ranč Hlučín 

3. B, 1. C 14. 6. 2018 Galaxi centrum Zlín, ZOO Zlín 

4. A, 4. B 14. 6. 2018 Bouzov 

5. A, 5. B 15. 6. 2018 Malý svět techniky U6, areál Dolních Vítkovic Ostrava 

5. C, 5. D 13. 6. 2018 Ostrava – Hasičské muzeum, kino, Planetárium Ostrava 

6. A, 6. B, 6. C  16. 5. 2018  Frenštát pod Radhoštěm – Tarzanie – Pustevny 
(Národní kulturní památka) - Radhošť 

7. A 16. - 18. 5. 2018 horská turistika – Těšínské Beskydy   

7. B  18. 5. 2018 Olomouc, pevnost poznání, prohlídka katedrály, 
Václavské náměstí… 

8. A 16. - 27. 6. 2018 Frýdlant nad Ostravicí, Lysá hora 

8. B 16. - 18. 5. 2018 Jeseníky, Fauna Park Horní Lipová, Dlouhá dolina, Lesní 
bar, Mrtvé údolí, Jeskyně Na Pomezí Muzikantská 
stezka, Muzeum Slezského Semmeringu 

8. C, 9. A, 9. B 17. - 18. 5. 2018 Budišov nad Budišovkou, Zálesí, program Hry bez 
hranic 

1. G, 3. G, 4. G 11. - 13. 6. 2018 Kunčice pod Ondřejníkem, Frenštát pod Radhoštěm a 
okolí 

2. G 14. - 15. 6. 2018 Hranická propast, Aragonitové jeskyně, Helfštýn 

5. G, 6. G, 7. G 18. - 20. 6. 2018  Mohelnice, Lukavice - rafty 
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Školní poradenské pracoviště Houpačka 

Školní poradenské pracoviště Houpačka poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, 
jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit 
vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi 
subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Tyto služby jsou zajišťovány výchovným poradcem, školními 
metodiky prevence, školním psychologem a školním speciálním pedagogem 

Hlavními prioritami ŠPP v tomto školním roce byly předem promyšlené kroky. Připravit 
podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků 
s podpůrnými opatřeními a žáků nadaných, vybudovat příznivé sociální klima pro integraci 
kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole, posílit průběžnou a 
dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, 
prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 
kolektivů, prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci a 
integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských 
zařízení (zejména pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogických center a 
střediska výchovné péče). 

Na obou budovách byly umístěny nástěnky a informační vitríny ŠPP Houpačka se 
základními informacemi pro žáky školy, další podrobnější informace jsou k dispozici 
pedagogům v obou sborovnách školy. Na společném disku mají pedagogové k dispozici 
všechny dostupné informace ve složkách MPP a ŠPP Houpačka. Tým ŠPP průběžně 
aktualizuje informace pro zákonné zástupce na webu školy. 

Školní speciální pedagog vykonává standardní činnosti zaměřené na odbornou podporu a  
péči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání. Mezi jeho 
standardní činnosti patří diagnostika a depistáž, konzultační, poradenské a intervenční 
práce a také metodické, koordinační a vzdělávací činnosti. Speciálně pedagogické služby 
pedagogům, zákonným zástupcům a žákům vycházely ze standardních činností vymezených 
ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných a ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Do speciálně vzdělávacích potřeb zasahují vývojové poruchy, jako jsou dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie, dyskalkulie, které spadají do specifických poruch učení, dále dysfázie, 
dyslálie, koktavost, narušený vývoj řeči spadají do logopedie, sluchové postižení - 
surdopedie a lehké mentální postižení - psychopedie. Největší počet žáků je v oblasti 
specifických poruch učení. 

Školní psycholog pracuje s žáky, kteří mají dle Doporučení ŠPZ navržena podpůrná opatření. 
Pravidelná péče je stanovená v rozvrhu hodin a probíhá v podobě pedagogické intervence a 
speciálně pedagogické péče. Je zaměřena na posílení grafomotoriky, učebních návyků, 
slovního vyjadřování aj. Dále se věnuje žákům, kteří potřebují poskytnout okamžitou 
krizovou intervenci.  V třídních kolektivech provádí pozorování a sreeningy. Někteří žáci 
mají pravidelnou psychologickou péči (AD HD,LMP,PAS, výchovné problémy, rodinné a 
sociální problémy). Spolupracuje s pedagogickým sborem, třídními učiteli, asistenty 
pedagoga a vedením školy.   
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Naše škola v průběhu školního roku po dohodě se zákonnými zástupci doporučuje 
vypracování Plánu pedagogické podpory na období tří měsíců, a pokud tento plán nepřinesl 
očekávané zlepšení, potom vyšetření ve školském poradenském zařízení. Žákům, u kterých 
byly diagnostikovány specifické poruchy učení, škola poskytla péči školního speciálního 
pedagoga nebo péči školního psychologa. Pro některé děti se zdravotním postižením, podle 
Doporučení ŠPZ třídní učitel vypracoval individuální vzdělávací plán. Byly vedeny dvě 
skupiny nápravné péče. Zde byly uplatňovány metody a formy práce doporučené školskými 
poradenskými zařízeními a speciální pomůcky. Také ostatní pedagogové vycházeli dětem 
vstříc, upřednostňovali ústní zkoušení před písemným, práci dětem časově nelimitovali a 
také při hodnocení vycházeli z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 27/2016 Sb.. 

V současné době evidujeme 84 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkový 
přehled o všech vyšetřeních za celou školu si vede výchovná poradkyně. Všechna vyšetření 
z ŠPZ jsou u ní uložena. 

Hodiny nápravné péče probíhají po vyučování v odpoledních hodinách. 

Spolupráce se  ŠPZ byla pravidelná, formou písemného, osobního i telefonického kontaktu. 
Řídí se potřebami školy. Vyučující i zákonní zástupci mohou využít konzultačních hodin 
výchovných poradkyň nebo individuálně podle domluvy. 

K 20. 6. 2018 bylo naší školou odesláno do ŠPZ 81 žádostí o vyšetření. Podle Doporučení 
ŠPZ máme 16 žáků s podpůrnými opatřeními 1. stupně, 42 žáků s PO 2. stupně, 23 žáků 
s PO 3. stupně a 3 žáky s PO 4. stupně. Od začátku školního roku třídní učitelé vypracovali 
celkem 3 plány pedagogické podpory, v 3. A dva PLPP a ve 4. C jeden PLPP. 

V tomto školním roce pokračuje činnost Poradenského centra Houpačka. Poradenské 
služby poskytují tito pracovníci: výchovný - kariérový poradce, školní metodici prevence, 
speciální pedagogové a psycholog ve stanovených konzultačních hodinách pro žáky, 
zákonné zástupce a učitele. Informovat se o činnosti poradenského centra mohou všichni 
na nástěnce u vchodu do školy a na webových stránkách školy. 

V základní škole pracuje 13 asistentů pedagoga se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

V rámci projektu Podpora inkluze v MSK ve škole probíhalo doučování žáků. Stále 
pokračovaly Kluby pro rodiče. Rodičům zde byly pravidelně poskytovány informace o 
aktuálních problémech, jejich řešení, prováděna osvětová činnost a besedy jsou určeny i 
k podpoře rodičům při výchově jejich dětí. 
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7 Aktivity na úseku školní družiny a školního klubu 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracovalo v zájmové mimoškolní činnosti celkem dvanáct 
vychovatelek a jeden vychovatel. Od března a dubna dvě vychovatelky vykonávaly navíc 
funkci asistentek pedagoga. V rámci podpůrných opatření pracovaly ve školní družině 3 
asistentky pedagoga.  

V tomto školním roce bylo zapsáno ve školní družině celkem 319 žáků. Školní klub 
navštěvovalo 194 žáků.  

Provoz ŠD byl zajištěn denně v době 6:15 - 7:45 a 11:30 - 16:30 hod. 

Provoz ŠK byl zajištěn denně v době 6:30 - 7:45 a 12:30 - 16:30 hod. (v úterý a pátek od 
11:30 hod.).  

Poplatek za školní družinu činil 300,- Kč a za školní klub 200,- Kč. 

Školní družina a školní klub jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Našim 
cílem je vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného času, motivovat je a vytvářet 
pozitivní klima mezi vychovateli, žáky a zákonnými zástupci. Činnosti školní družiny a 
školního klubu jsou účelně zaměřeny na individuální práce žáků, na spolupráci v menších 
skupinách, ale také na společné celodružinové, celoklubové aktivity.  

Žáci jsou ve školní družině a školním klubu respektováni a vedeni k dodržování pravidel, na 
jejichž formulování se sami podílí. 

Vychovatel/ky v jednotlivých odděleních zpracovávají týdenní skladbu činností dle Školního 
vzdělávacího programu školní družiny a školního klubu. Školní vzdělávací program využívají 
také v celoroční hře „Cesta objevů“, ve které jsou rozpracovány okruhy činností dle věku a 
schopností žáků.  

Ve školní družině jsme se i v letošním školním roce zaměřili na čtenářskou gramotnost. 
Čtenářské minikluby probíhají úspěšně v každém oddělení. Žáci 1. - 3. ročníků si, hravou 
formou zopakovali čtvero ročních období v pracovních sešitech Hravá školní družina.  

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 se školní družina mimo jiné zapojila do krajské 
soutěže navazující na didaktickou policejní hru „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní 
pohádky hrou“. Čtyři vybraní žáci ze 4. ročníku se ve školní družině v průběhu září a října 
připravovali na samotnou soutěž, která se uskutečnila 7. 11. 2017 ve Fulneku. Obsadili mezi 
zástupci 15 škol 2. místo. Další úspěšnou akcí byla účast 6 žáků ve Fulneku na soutěžním 
dopoledni v SUDOKU. Z 80 luštitelů obsadila jedna naše žákyně krásné 3. místo.  

Školní klub se zapojil mimo jiné do dvou dobrovolnických projektů. Projekt 72 hodin, tři dny 
dobrovolnických aktivit, který jsme nazvali Podzimní slavnost. Cílem tohoto projektu bylo 
splnit úkol, který si žáci vytočili na kole dobrých skutků. Svůj splněný úkol pak fotograficky 
zdokumentovali. Druhý projekt JSEMLASKAVEC se uskutečnil formou Šicí dílny, na které se 
vyráběly míčky pro děti do nemocnic a pediatrických ambulancí. V šití míčků pak žáci 
navštěvující školní klub pokračovali v průběhu celého školního roku. Nechyběla ani aktivní 
účast na tradičních Vánočních a Velikonočních tvořivých dílnách v Základní škole pro 
tělesně postižené žáky v Opavě. 
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Spolupráci se zákonnými zástupci a rodinami žáků jsme prohloubili v již tradičních 
celodružinových a celoklubových akcích - Lampionový průvod, Den sourozenců, Den matek, 
Den otců, Den babiček a dědečků, Tradiční tvořivé dílny. 

 

Oddělení školní družiny a školní klub 

Školní družina - 1. oddělení   30 žáků (jedna žákyně přestoupila na jinou školu) 

Školní družina - 2. oddělení  30 žáků 

Školní družina - 3. oddělení  29 žáků 

Školní družina - 4. oddělení   29 žáků (dvě žákyně přestoupily na jinou školu) 

Školní družina - 5. oddělení   30 žáků (jedna žákyně přestoupila na jinou školu) 

Školní družina - 6. oddělení  28 žáků (jeden žák přestoupil na jinou školu) 

Školní družina - 7. oddělení  28 žáků 

Školní družina - 8. oddělení  29 žáků 

Školní družina - 9. oddělení  26 žáků (jedna žákyně přestoupila na jinou školu) 

Školní družina - 10. oddělení  30 žáků 

Školní družina - 11. oddělení  30 žáků 

Školní klub    194 žáků (pět žáků přestoupilo na jiné školy) 

  

Vychovatel/ky se dětem věnovali nejen v rámci přímé výchovné práce, ale také ve volné 
spontánní činnosti, individuálně či formou zájmové činnosti.  

 

Zájmová činnost ve ŠD a ŠK 

Geocaching, Výtvarné práce, Deskové hry, Sportovní hry, Rukodělná praktika, Lidová 
řemesla, Keramika, Dovedné ruce, Deskové hry, Cvičení s hudbou, Míčové hry, Sportovní 
hry, Tanečky. 

 

Celodružinové aktivity 

Od září 2017 do srpna 2018 se konalo celkem 152 akcí, nejméně 5 940 žáků/účastníků. 

 

ZÁŘÍ 

Název aktivity Účastníků 

Námořnická soutěž (námořníci s morseovkou, piráti z Karibiku) 35 

Návštěva Micky Mouse a Mini 54 

Motýlkohraní 30 

Soutěž v chytání rybiček 43 

Soutěž v házení kroužků, hod na terč 55 
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Houbová mánie 16 
Seznamovací a adaptační hry a soutěže 30 

Sportovní soutěž – Skoky do dálky 24 

Podzimní tvoření 68 
Graffity nápis „Školní klub“ 42 

Trojběh – sportovní závody 51 

Hledáme zvířata 32 

Velká opičí dráha – sportovní soutěž 36 
Zvířecí dny – celotýdenní akce 55 

Turnaj v pexesu a lodích 42 

Twister o Twister 30 

Družinové závody - na šlapadlech, na vozítkách, soutěž v páce 35 
Zářiové pečení 10 

 

ŘÍJEN 

Název aktivity Účastníků 

Hallowenský rej ve školní družině 209 

Den babiček a dědečků - Jablko nepadá daleko od stromu 58 

Družinové turnaje - pexeso, Věž Jenga, člověče nezlob se, fotbal, obří piškvory 79 

Komunitní kruh - výchovná beseda 22 

Týden společenských her (hry MAS) 96 

Výtvarné soutěže - 3D obrázky, kresba dýní, malujeme srdce na asfaltovou 
plochu, výroba strašidelných masek, den lebek 

171 

Den s handicapem 42 
Soutěž - účesy z listí 26 

Karaoke Star 28 

Výlet na Laser Game Nový Jičín 21 

Hororové nocování 21 

Hlavolamy 30 

Překonáváme výzvy - spinner, bottle, flip 40 

 

LISTOPAD 

Název aktivity Účastníků 
Tvořivá soutěž - Panáček recykláček  92 

Výtvarná soutěž „Namaluj dinosaura“ 23 

Divadelní ztvárnění legendy „O Martinovi na bílém koni a Svatomartinské 
huse“ 

30 

Svatomartinské tvoření, tvoření z přírodnin 43 

Lampionový průvod 150 
Výtvarná soutěž „Můj skřítek neposeda“ 24 

Výtvarná soutěž „Ledová mandala“ 38 

Hádanková soutěž 61 

Koňský týden - kresba koně, Velká Pardubická 40 
Podzimní hrabání listí, jablka v županu 48 
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Soutěž v rovnováze s knihou na hlavě 28 
Parukový den 28 

Kolotoč ve stolním tenisu 37 

Logické celotýdenní hádání 60 
 

PROSINEC 

Název aktivity Účastníků 

Balónková párty 53 

Mikulášské tvoření 22 

Čertovsko-andělské dovádění, Čert ví proč 47 
Vánoční tvořivé dílny 201 

Turnaj v piškvorkách a kuželkách 30 

Terčovaná 22 

Vánoční besídka 44 

Vánoční tanečková besídka 110 

Výtvarná soutěž „Čtené malování“ 12 

Čerti a čertice (výtvarná soutěž IC Hradec nad Moravicí) 24 

Turnaj ve stolním tenisu 10 

Párové soupeření 37 

Žvýkačkové klání - labyrint 35 

 

LEDEN 

Název aktivity Účastníků 

Celotýdenní turnaj v Dobble 39 
Nástěnkové tvoření 30 

Rej masek 38 

Soutěž „Rybář“, „Lov na medvěda“ 44 

Zimní tvoření, stavění sněhuláků, sněhohrátky 70 
Pohádkový kvíz 22 

Tři králové ve školní družině 15 

Turnaj ve stolním fotbálku 18 

Výtvarná soutěž „Nej dopravní prostředek“ 22 
Meditační čajovna 40 

Sportovní turnaj 25 

Den národů 44 
 

ÚNOR 

Název aktivity Účastníků 

Valentýnská oslava, diskotéka 115 

Den sourozenců - Rytířské klání 66 

Turnaje - ve stolním fotbálku, házení kroužků, v pexesu 57 

Soutěž „Hádej kdo?“ 23 

Sněhohrátky 55 
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Soutěž - nejkrásnější omalovánka 18 
Zimní malování 22 

Tanec je můj život - soutěž 20 

Šálová módní přehlídka 14 
Enkauistika 12 

Vilém Tell - soutěž 33 

Výtvarná soutěž - srdíčka z dlaní 29 

Poznej ovoce a zeleninu - soutěž 40 
Soutěž v přebalování miminek (panenek) 41 

Soutěž „Hledej věci naruby“ 45 

Zombie den, promenáda masek 38 

Pletení náramků přátelství 28 
Základní kolo Sudoku 18 

Rybářská klání 19 

Zimní olympijské hry, promítání + vědomostní soutěž 29 

 

BŘEZEN 

Název aktivity Účastníků 

Soutěž o nej jarní kytičku 28 

Náramkohraní 34 

Sportovní nocování 14 

Soutěž v SUDOKU ve Fulneku 3 
Jarní tvoření 35 

Školní klub má talent 40 

Velikonoční dílny 68 

Klubový chaos 27 
Salátový den (poznávání ovoce, zeleniny, příprava salátu) 22 

Výprava za polární kruh - přírodovědná soutěž 22 

Radovánky na sněhu 22 

Papírové tvoření 15 
Skokan roku - soutěž ve skoku do dálky z místa 25 

Výroba dárků pro budoucí prvňáčky 9 

Družinový turnaj „Boj o mince“, I. část 29 
Den zdraví 21 

Turnaj v pexesu, kuželkách a člověče nezlob se 76 

Vítání jara - poznáváme květiny 15 

Z pohádky do pohádky - soutěž 24 
 

DUBEN 

Název aktivity Účastníků 

Měsíc bezpečnosti - poznej dopravní značky 54 

Jarní tvoření  40 

Čarodějnické rejdění, soutěž „Nejhezčí čarodějnice“ 124 
EKO hry „Jak třídit odpad“ 25 
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Jazykolamy - soutěž 29 
Družinový turnaj „Boj o mince“, II. část - Král střelců 29 

Velké jarní malování na výstavu (školní akademie)  20 

Bezpečně do školy 20 
Tvorba naučného leporela - přírodovědná práce 10 

Halové turnaje 22 

Pokerový turnaj 3 

Kloboukový den 22 
Křečkotoč - pohybová soutěž 27 

Trampolínový skokan - soutěž 34 

Výtvarná soutěž - Nejlepší zmrzlina 24 

Výlet do kina Orion v Hradci nad Moravicí 10 
Soutěž „Mandala“ 46 

 

KVĚTEN 

Název aktivity Účastníků 

Den matek, soutěžní odpoledne, tvoření 113 

Závody ve skoku dalekém 16 

Soutěž „Lapač snů“ 34 

Máme rádi zvířata 25 

Soutěž „Stopy“ 25 

Závody v přetahované 22 
Výtvarná soutěž - Malování na ruce 47 

Kolektivní hra „Pravda“ 12 

Přírodovědná soutěž „Poznáváme květiny“  20 

Stínové malování 17 
Fandíme českému hokeji 20 

Družinový turnaj „Boj o mince“, III. část - Otázky z pohádek 29 

 

ČERVEN 

Název aktivity Účastníků 

Den dětí 87 
Den otců - Superman 102 

Malování na obličej 29 

Vycházka do přírody „Naučná stezka“ 62 
Družinový turnaj „Boj o mince“, IV. část - Skoky přes švihadlo 29 

„Místo, kde žijeme“ - tvorba mapy 12 

Indiánský týden 17 

Missák školního klubu 22 
Soutěž „Můj anděl strážný“ 27 
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ČERVENEC - Příměstské tábory 

Název aktivity Účastníků 
Kouzelnický 32 

Netradičně - tradiční sportovní 6 

ACTIVE ENGLISH WEEK 25 

Středověký 18 
Budu prvňáčkem 15 

 

Celoklubové aktivity 

Od září 2017 do srpna 2018 se konalo celkem 59 akcí, nejméně 3 644 žáků/účastníků. 

 

ZÁŘÍ 

Název aktivity Účastníků 

Graffity nápis „Školní klub“ 78 

Hledáme zvířata 55 
Velká opičí dráha - sportovní soutěž 60 

Zvířecí dny - celotýdenní akce 66 

Turnaj v pexesu a lodích 48 

Twister o Twister 63 
Klubové závody - na šlapadlech, na vozítkách, soutěž v páce 128 

Podzimní zápichy 69 

  

ŘÍJEN 

Název aktivity Účastníků 

Výtvarné soutěže - 3D obrázky, kresba dýní, malujeme srdce na asfaltovou 
plochu, výroba strašidelných masek,  den lebek 

162 

Den s handicapem 82 
Podzimní slavnost 68 

Soutěž - účesy z listí 59 

Karaoke Star 87 
Výlet na Laser Game do Nového Jičína 29 

Hororové nocování 27 

Hlavolamy 93 

Překonáváme výzvy – spinner, bottle, flip 87 
 

LISTOPAD 

Název aktivity Účastníků 

Exkurze do České televize, projekt Gratias Tibi 20 

Hádanková soutěž 63 

Koňský týden - kresba koně, Velká Pardubická 143 
Podzimní hrabání listí, jablka v županu 81 
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Projekt „Jsem laskavec“ 30 
Parukový den 67 

Logické celotýdenní hádání 180 

 

PROSINEC 

Název aktivity Účastníků 
Vánoční tvořivé dílny 96 

Sněhohrátky 59 

„Čert ví proč“ - čertovsko-andělský soud 59 

Mikulášský výlet do kina Orion v Hradci nad Mor. 33 
Turnaj ve stolním tenisu 10 

Balónkovaná - soutěže s nafukovacími balónky 53 

Žvýkačkové klání - labyrint 47 

Vánoční tvořivé dílny v ZŠ pro těl. postižené v Opavě 7 

 

LEDEN 

Název aktivity Účastníků 

Týden rekordů 137 

Meditační čajovna 59 

 

ÚNOR 

Název aktivity Účastníků 
Den sourozenců - Rytířská klání 35 

Poznej ovoce a zeleninu - soutěž 65 

Valentýnská oslava 74 

Soutěž „Hledej věci naruby“ 62 

Pletení náramků přátelství 49 

Základní kola SUDOKU 39 

 

BŘEZEN 

Název aktivity Účastníků 

Sportovní nocování ve školním klubu 19 

Soutěž v SUDOKU ve Fulneku 3 

Jarní tvoření 76 

Školní klub má talent 86 
Velikonoční dílny 57 

 

DUBEN 

Název aktivity Účastníků 

Pokerový turnaj 15 

Křečkotoč – pohybová soutěž 35 
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Trampolínový skokan - soutěž 51 
Výtvarná soutěž - Nejlepší zmrzlina 39 

Čarodějnický rej 69 

Výlet do kina Orion v Hradci nad Moravicí 30 
   

KVĚTEN 

Název aktivity Účastníků 

Soutěž „Stopy“ 44 

Závody v přetahované 36 

Výtvarná soutěž - Malování na ruce 41 
 

ČERVEN 

Název aktivity Účastníků 

Klubový den dětí 111 

Indiánský týden 45 

Klubová hra „Poznáte se?“ 73 
 

ČERVENEC - Příměstský tábor  

Název aktivity Účastníků 

Netradičně - tradiční sportovní 24 
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z koncepčních záměrů školy a Plánu 
personálního rozvoje pedagogických pracovníků pro školní rok 2017/2018. Škola podle 
svých finančních možnosti vysílá pracovníky přednostně na školení cizích jazyků, výpočetní 
techniky, studium koordinátorů EVVO, ICT, MPP, ŠVP, etické výchovy, podpůrných 
opatření, školení vedoucí k posilování kompetencí žáka a učitele. Využívány jsou rovněž 
školení Sborovny, kdy jsou pracovníci proškoleni na svém pracovišti.  

 

Datum Zaměstnanec Název kurzu 
1x 

cestovné 
1x 

kurz 

26. 1. učitelka Přírodní a kulturní dědictví regionu - - 

15. 9. učitelka Sdílená koordinátorů inkluze 203 - 

25. - 26. 9 učitelka Vzděl. žáka s poruchou autistic. spektra  320 2.070 
10. 10. učitelka Prezentace studij. programů SŠ 166 - 

20. 10. učitelka Ruština v praxi - - 

8. 11. učitelka Správní řád pro školy a školská zařízení 80 1.350 

8. 11. ředitelka Správní řád pro školy a školská zařízení 760 1.350 
16. 11. ředitelka Ochrana osobních údajů GDPR - 2.420 

20. 11. učitelka (2x) 
Zkvalitňování výuky matematiky a 
přírod. 

262 - 

28. 11. učitelka Konzultační seminář pro management - - 

30. 11. učitelka Střední vzdělávání z pohledu ČSI 209 640 
6. 12. ředitelka Příprava na GDPR krok za krokem 759 6.643 

8. - 9. 12. učitelka Programujeme v Pythonu 447 14.399 

15. 12.  učitelka Ruština v praxi - - 

18. 1. učitelka Individuální přístup k žákům - - 

23. 1. - 17. 5. učitelka (2x) Rozvíjíme u žáků informatické myšlení - 1.360 

29. 1. učitelka Přijímací řízení do škol 221 1.240 

30. 1. učitelka EVVO seminář 205 250 

2. 2. 
asistentka + 
učitelka 

Metoda dobrého startu 212 - 

16. 2. učitelka Ruština v praxi - - 

20. 2. učitelka Seminář GDPR 227 - 

20. 2. učitelka 
Inspirace pro zkvalitňování výuky 
matem 

243 - 

21. 3. 
učitelka + 
ředitelka 

Fakultativní informační e-learningové 
vzdělávání 

- - 

21. - 22. 2., 
15. 3. 

učitelka (4x) Plánování zaměřené na člověka 504 - 

22. 3. učitelka 
Fakultativní informační e-learningové 
vzdělávání 

- - 

22. - 23. 3. ředitelka 
Kdo plní vůči řediteli školy úkoly 
zaměstnavatele 

160 9.668 
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27. 3: 2018 učitelka Seminář Klett - - 
27. - 29. 3. učitelka (2x) Certifikát – Počítač ve škole 1.947 1.485 

5. 4. učitelka Seminář dobré praxe 246 - 

13. 4. učitelka Ruština v praxi 394 - 
24. 4. ředitelka Spisová služba 479 1.200 

26. 4. učitelka (4x) Profil na jednu stránku 227 - 

25. 5. vychovatelka Práce se žáky se spec. vzděl.potřeb. ŠD 166 740 

Celkem 13.051 47.660 
                   

Školení hrazené z Podpory inkluze v Moravskoslezském kraji  

Název školení Termín Počet 
účastníků 

Šikana - diagnostické a intervenční možnosti školy 17. 10. 2017 27 
Metodická poradna 24. 10. 2017 2 

Tandem - spolupráce pedagoga s asistentem 8. 11. 2017 2 

Intervizní setkání 22. 11. 2017 7 

Reedukace vývojových poruch učení 2. - 29. 11. 2017 2 
Kooperativní výuka 6. 12. 2017 7 

Umění facilitace a její uplatnění v inkluzivní škole 13. 11. - 12. 12. 2017 2 

Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena 
Feursteina - základní 

13. - 17. 11. a 4. - 8. 12. 
2017 

2 

Vzájemné návštěvy na školách 21. 11. 2017 1 

Dítě a mentálním postižením 8. 12. 2017 3 
Vzájemné návštěvy na školách 20. 3. 2018 3 

Praxe inkluzivního vzdělávání založená na 
důkazech 

1. - 2. 3. 2018, 18. - 19. 4. 
2018 

1 

 

Sborovny - hromadné školení 

Název školení Termín Počet 
účastníků 

Cena v Kč 

GDPR ve školách od A do Z 14. 2. 2018 4 16.414,88 

Právo ve škole 20. 2. 2018 31 10.000,00 

Kázeň a klima školy 21. 2. 2018 31 10.000,00 
Jak vést obtížný rozhovor 21. 3. 2018 20 10.000,00 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Studium pedagogiky pro výchovné poradce na Ostravské univerzitě Pedagogické fakulty -
Centrum dalšího vzdělávání. 
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9 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Nedílnou součástí života školy byla její prezentace na veřejnosti. V průběhu školního roku 
vystupovali žáci na velkém množství různých akcí ve městě a okolí. Jednalo se o vítání 
občánků do života, vystoupení žáků s vánočním pásmem a blahopřáním v Klubu důchodců, 
v Domově důchodců, na Městském úřadu ve Vítkově. Výraznou měrou se podílel na 
prezentaci školy pěvecký sbor. 

Veřejnost byla o činnosti školy pravidelně informována prostřednictvím Vítkovského 
zpravodaje, webových stránek školy, školního časopisu a regionálního tisku. Stálá expozice 
úspěchů školy byla nainstalována na informačním panelu u obchodního domu na Opavské 
ulici.     

Na veřejném životě obce se podíleli také pedagogičtí pracovníci školy jako členové komisí, 
výborů nebo jako zastupitelé. 

Den otevřených dveří na základní škole se uskutečnil v lednu 2017. Navštívili nás budoucí 
prvňáčci z mateřských škol, rodiče a zájemci z řad veřejnosti. Prohlédli si učebny, kroniky 
školy, výstavní panely a vyzkoušeli si práci s interaktivní tabulí a v počítačové učebně. 

Dny otevřených dveří se konaly rovněž na gymnáziu, kde nás navštívili žáci budoucího 
prvního ročníku a primy s rodiči. Vytvořili jsme informační leták a banery o možnostech 
studia na gymnáziu a jeho aktivitách. 

Ve spolupráci s Klubem rodičů jsme připravili Maškarní ples, Mikulášskou nadílku, Maturitní 
ples a Školní ples. 

Velké popularitě se těšila školní akademie školy. Akademie měla podtitul Za kamerou – 
před kamerou. Závěr roku pak patřil prezentaci zájmové a umělecké činnosti žáků školy 
s názvem Comedias.  

 

10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2017/2018 se neuskutečnila kontrola ze strany ČŠI.  

Česká školní inspekce uskutečnila kontrolní šetření prostřednictvím svého portálu v těchto 
oblastech: Mediální gramotnost pro 9. ročníky základních škol a kvarty víceletého 
gymnázia. 

 

11 Základní údaje o hospodaření školy 

 

Viz Zpráva o hospodaření školy za rok 2017. 
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12 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 

a) Mezinárodní program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the 
Enviroment). Žáci s využitím jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní 
prostředí. Naměřená data dále vyhodnocují a odesílají do mezinárodní databáze. Škola 
se stala příkladem dobré praxe. 

b) Mezinárodní program FEE (Foundation for Environmental Education). Škola získala 
v pořadí čtvrtý mezinárodní titul Eco - Schools na období červen 2015 - červen 2019. 

c) Projekt S. O. S. žákovské parlamenty je realizován ve spolupráci s Centrem pro 
demokratické učení. Jde o projekt, který systematicky vytváří a nabízí vzdělávací a 
metodickou podporu v oblasti práce se žákovskými parlamenty.  

d) MŠMT: Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 
2017 - Excelence středních škol 2017“ - škola obdržela dotaci ve výši NIV 30.042,- Kč, 
PNP 22.090,- Kč za umístění žáků v krajských a celostátních kolech soutěží a olympiád.  

e) MŠMT: Rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 
2017 - Excelence základních škol 2017“ - škola obdržela dotaci ve výši NIV 2.571,- Kč, 
PNP 1.890,- Kč za umístění žáků v krajských a celostátních kolech soutěží a olympiád.  

f) MŠMT: Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách ve školním 
roce 2017/2018 - 1. etapa - 113.400,-. Realizace projektu od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. 

g) MŠMT: Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“: 808.416,- 
Kč. 

h) MŠMT Rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických pracovníků regionálního 
školství“: 275.971,- Kč.  

 

Projekty v udržitelnosti 

a) Přírodu si musíme chránit - OP PS ČR-PR  

b) Poznáváme hory z české a polské strany - OP PS ČR-PR  

c) Poznáváme řemesla moravských a slezských předků - OP PS ČR-PR  

d) Po stopách 2. světové války - OP PS ČR-PR 

e) Voda pro život - OP PS ČR-PR   

f) Kuk aneb objevujeme - OP PS ČR-SR  

g) Pořád jsme si blízcí - OP PS ČR-SR  

h) Školní hřiště - ROP  

i) Přírodě blíž - OP VK 1.1  

j) Problémy s učením nemusí znamenat neúspěch v životě - OP VK 1.2  

k) Zodpovědný Evropan - OP VK 1.1 
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l) Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na SŠ v Olomouckém a 
Moravskoslezském kraji - OP VK 1.1 

 

13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 

a) Women for Women, o.p.s.: Obědy pro děti - škola obdržela dar ve výši 266.340,- Kč na 
pokrytí nákladů na potraviny za obědy pro 59 žáků školy v období od 1. 9. 2017 do 30. 
6. 2018.   

b) SZIF: Mléko do škol - projekt je určen všem žákům základní a střední školy. Žáci si mají 
možnost objednat za dotovanou cenu 5 Kč 2x týdně ochucené nebo neochucené mléko.  

c) SZIF: Ovoce a zelenina do škol - projekt je určen žákům základní školy, kteří dostávají 
zdarma 2x za měsíc balíčky s ovocem nebo zeleninou 

d) Město Vítkov: Bulletin - škola obdržela příspěvek ve výši 25.000,- Kč na vydání bulletinu 
u příležitosti pátého výročí působení sloučených škol.  

e) Město Vítkov: Mezinárodní sportovní závody - škola obdržela příspěvek ve výši 
27.600,- Kč na realizaci projektu za účasti žáků partnerských škol z Polska a Slovenska. 

f) Město Vítkov: Školní akademie - Před kamerou za kamerou - škola obdržela příspěvek 
ve výši 5.000,- Kč na realizaci akademie 1., 2., a 3. stupně.  

g) Město Vítkov: Běh o zlatý dub - doprava Kalety - škola obdržela příspěvek ve výši 
12.000,- Kč na zaplacení autobusové dopravy na závody do partnerské školy v Kaletách 
v Polsku. 

h) Město Vítkov: Lyžařský kurz - 86.000,- Kč - škola obdržela příspěvek pro žáky sedmých 
tříd a sekundy na lyžařský výcvik (na žáka 2.000,- Kč)  

i) MŠMT - OP VVV: Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji, reg. číslo 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247, realizace od 1. 9. 2016 do 30. 11. 2019, výše 
dotace pro naší školu 2.641.904,39 Kč, příjemce dotace Moravskoslezský kraj, partneři 
projektu 9 škol, 2 PPP, 1 dobrovolnická organizace a 1 KVIC, celková výše dotace 
25.000.000,- Kč. Z dotace jsou podpořeny Kluby rodičů, doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem, kroužky pro rozvoj klíčových kompetencí – přírodovědný, ICT, 
finanční, financováni speciálního pedagoga, psychologa a školního asistenta, DVPP 
pedagogických pracovníků, nákup pomůcek a vybavení. 

j) MŠMT - OP VVV: Společně ve vzdělávání - šablony MŠ a ZŠ I., reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/16_022/0001201, výše dotace 1.412.667,- Kč, realizace od 1. 9. 2016 do 
31. 8. 2018. Z dotace byly podpořeny Čtenářské kluby, Kluby zábavné logiky a 
deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, příprava na 
vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči žáků, personální podpora školních asistentů a nákup 
pomůcek a vybavení.  
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k) MŠMT - OP VVV: Společně ve středním vzdělávání - šablony SŠ a VOŠ, reg. číslo 
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004550, výše dotace 469.020,- Kč, realizace 
projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 

l) ROP (MAS Opavsko): Přírodovědná gramotnost - základ moderního vzdělávání, reg 
číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005887, výše dotace 1.471.518,- Kč. Projekt 
je zaměřený na modernizaci výuky v naší škole s důrazem na využití multimediální 
techniky. Z projektu vznikly tří učebny - přírodovědná, matematicko-fyzikální a 
polytechnická. 

m) Euroregion Silesia - OP PS ČR-PR: Poznáváme Slezské Beskydy, reg. číslo projektu 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/00001137, výše dotace 12.167,24 EUR. Realizace projektu 
1. 9. - 31. 10. 2017.  

 

14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 

 

V naší škole nepracuje odborová organizace.  

 

Škola spolupracovala s velkou řadou subjektů: 

- Mateřská škola ve Vítkově - návštěva budoucích prvňáčků ve škole, návštěva Školní 
akademie, Den činu 

- Středisko volného času Vítkov - účast na akci Den pro zdraví, Den otevřených dveří 

- Základní umělecká škola ve Vítkově - výchovné koncerty, muzikál 

- Domov, Vítkov - vystoupení žáků na Vánoce a Den matek 

- Městská knihovna ve Vítkově - knihovnické lekce, výstavy, pasování prvňáčků na 
čtenáře knihovny 

- Základní škola v Heřmanicích - náslechy v hodinách třetích a čtvrtých tříd, návštěva 
školy, Školní akademie 

- Pedagogicko-psychologická poradna ve Vítkově a Opavě - vyšetření žáků 

- Sdružení Tereza - ekologické projekty GLOBE, EKOškola, Les ve škole - škola v lese 

- EKOKOM - beseda a třídění odpadů 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje - dotační tituly 

- Střední škola, Odry - maškarní ples, besedy k volbě povolání 

- Město Vítkov - dotační tituly, Vítkovský zpravodaj, kulturní vystoupení na akcích, Vítání 
občánků do života, Imatrikulace, Předávání maturitních vysvědčení 

- Euroregion SILESIA - Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR  

- Hasičský záchranný sbor Opava - požární prevence Hasík 
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- Základní škola, Vítkov, náměstí Jana Zajíce 1 - pěvecká a výtvarná soutěž 

- Eurotopia Opava, Elim Opava, Renarkon Ostrava - adaptační programy, dobrovolnictví a 
preventivní programy 

 

V průběhu školního roku vykonávali na naší škole odbornou pedagogickou praxi žáci a 
studenti z těchto škol: 

- Dvoutýdenní souvislá odborná praxe studentky Slezské univerzity v Opavě, Fakulta 
veřejných politik 

- Dvoutýdenní souvislá praxe žáka Střední průmyslové a umělecké školy Opava 

- Třítýdenní souvislá praxe dvou žáků Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické 
školy svaté Anežky České, Odry, obor sociální vychovatelství  

- Průběžná tříměsíční asistentská praxe studenta Univerzity Palackého v Olomouci, obor 
vychovatelství   

- Projektová praxe studenta Ostravské univerzity v Ostravě, Pedagogická fakulta, obor 
učitelství pro základní školy 

 

Vítkov, 24. 9. 2018     Mgr. Blanka Váňová, ředitelka školy   

 

Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy 

 

Pedagogická rada seznámena s obsahem Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 
2017/2018 dne 24. 9. 2018. 

Schváleno ve školské radě dne 9. 10. 2018. 

 

Podklady pro zpracování Výroční zprávy poskytli: 
1) PK jazyka českého - Mgr. Andrea Mášová 
2) PK cizích jazyků - PhDr. Jana Ambrožová 
3) PK matematiky a informatiky - Mgr. Dana Kajzarová 
4) PK zeměpisu - Tomáš Kaluža 
5) PK dějepisu, ZSV, VkO - Mgr. Miroslav Bučánek 
6) PK HV a VV - Mgr. Helena Kozlová 
7) PK biologie, chemie a fyziky - Mgr. Milena Mačáková 
8) PK TV, VkZ - Mgr. Ivo Hasala 
9) MS 1. stupně - Mgr. Dagmar Lanková 
10) Speciální pedagog - Mgr. Petra Grossmannová 
11) Metodici prevence - Mgr. Jana Špoková, Mgr. Romana Fajmonová, Mgr. Miroslav 

Bučánek 
12) Výchovně-kariérová poradkyně - Mgr. Eva Janštová 
13) EVVO - Mgr. Sylva Doleželová, Mgr. Milena Mačáková 
14) Maturity - Mgr. Lenka Zychová 
15) Personalistika + dotace - Ing. Iveta Janatová 


