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A. Základní charakteristika školy
1. Základní údaje o škole
Název a adresa školy:

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25,
728 04 Ostrava

IČO:
Identifikátor zařízení:

00842761
600017508

Ředitel:
Mgr. Ladislav Vasevič, Krmelínská 1040, 739 44 Brušperk, od 1. 8. 2012
Zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu, zástupce pro vnitřní vztahy):
RNDr. Petr Smyček, Ph.D.
Zástupce ředitele (zástupce pro provoz a ekonomiku, zástupce pro vnější vztahy): Ing. Hana Dobešová
Charakteristika školy:
Gymnázium s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem, které poskytuje bezplatné základní a střední
vzdělání občanům ČR nebo jiného členského státu Evropské unie, a to v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Zákon o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Studijní obory:

7941K/41 – Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky
ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost, č. j. 910/2009
ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století, č. j. 1373/2013
7941K/81- Gymnázium, studium denní, délka studia 8 let
ŠVP pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost, č. j. 1206/2007
ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století, č. j. 1373/2013

Kapacita:

22 tříd, 660 žáků

2. Údaje o zřizovateli
Název zřizovatele:
Sídlo zřizovatele:
IČ zřizovatele:

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
70890692

3. Kontaktní spojení
Kontaktní adresa:
Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava
Telefonní ústředna:
596 116 239
Webová adresa školy: http://www.mgo.cz
E-mail:
info@mgo.cz
ID datové schránky:
zjakfu3
Provozní doba podatelny:7.00 hod. – 15.00 hod., PO - PÁ

4. Postavení školy
Postavení školy je institucionálně vymezeno zřizovací listinou vydanou zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
s účinností od 21. 6. 2001, č. j. ZL/017/2001 ve znění pozdějších dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 ze dne 27. 9. 2001,
13. 12. 2001, 28. 3. 2002, 29. 9. 2005, 14. 10. 2009, 17. 2. 2010 a dodatku č. 7 ze dne 5. 9. 2012. a rozhodnutím MŠMT
o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 9. 1996, č. j. 12 714/96-61-07 ve znění
pozdějších změn. Celková kapacita školy je stanovena rozhodnutím MŠMT s účinností od 1. 9. 2004, č. j. 28 474/2003-21 na
počet 660 žáků.
Z těchto dokumentů vyplývá, že Matiční gymnázium je střední školou s postavením příspěvkové organizace Moravskoslezského
kraje s právní subjektivitou.
5. Předmět činnosti školy
Škola poskytuje úplné základní vzdělání a střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou podle Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost, č. j.: 1206/2007 a Školního vzdělávacího programu
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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pro gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost, č. j.: 910/2009. Vzdělávání je poskytováno v souladu s obecně
závaznými předpisy.
Mimo hlavní činnost zřizovatel vymezil ve zřizovací listině doplňkovou činnost organizace:
A. provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně
zprostředkování,
B. pronájem majetku.
Tuto činnost Matiční gymnázium provádí na základě živnostenského oprávnění: č. j.: ŽÚ/14292/06/ANA.

ŠKOLSKÁ RADA při Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace, školní rok 2013/2014
Složení Školské rady
Předsedkyně: Bc. Miroslava Slovenčíková
Místopředseda: Tomáš Kuřec
Členové:
Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Ing. Petr Nemrava
Mgr. Svatava Kretková
Mgr. Naděžda Nováková

(členka ŠR za rodiče a zletilé žáky)
(jmenován zřizovatelem)
(jmenována zřizovatelem)
(člen ŠR za rodiče a zletilé žáky)
(členka ŠR za pedagogický sbor)
(členka rady za pedagogický sbor)

B. Přehled oborů vzdělání
Seznam studijních oborů:

7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky
7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 let

Studijní program:
1.

7941K/41 – Gymnázium
Školní vzdělávací program – gymnaziální vzdělávání „Tradice, kvalita, budoucnost“
Číslo jednací: 910/2009
Školní vzdělávací program – gymnaziální vzdělávání „Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století“
Číslo jednací: 1373/2013

2.

7941K/81 – Gymnázium
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tradice, kvalita, budoucnost“
Číslo jednací:1206/2007
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století“
Číslo jednací: 1372/2013

3. Systém kurikulárních dokumentů
Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů tvoří pro Matiční gymnázium Ostrava Národní program vzdělávání a
rámcové vzdělávací programy, které jsou zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávaní.
Závazným systémovým dokumentem je:
A. RVP – ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se zapracovanými změnami dle čá 10/2005 Věst.
MŠMT, čá 8/2007 Věst. MŠMT, opatření čj. 15523/2007-22 a čá 3/2010 Věst. MŠMT).
B. RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (čá 9/2007 Věst. MŠMT Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
- RVP G se zapracovanými změnami dle opatření čá 7/2009 Věst. MŠMT).

Počet tříd
Školní rok

12/13
20

13/14
20

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Celkový počet žáků Počet žáků na jednu
Počet žáků na
k 30. 9. 2013
třídu k 30. 9. 2013 učitele k 30. 9. 2013
12/13
13/14
12/13
13/14
12/13
13/14
571
600
28.55
30
13.49
14,60
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1. Učební plán Matičního gymnázia pro školní rok 2013/2014

Nižší stupeň osmiletého gymnázia
prima A

prima B

sekunda A

sekunda B

tercie A

tercie B

kvarta A

kvarta B

Český jazyk
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská výchova
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Biologie
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
IKT
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Cvičení z přírod.
předmětů
Svět př. věd

5
4
0
1
2
2
5
2
2
0
1
2
0
1
2
0

5
4
0
1
2
2
5
2
2
0
1
2
0
1
2
0

4
3
2
1
2
2
5
1
2
2
1
2
0
0
2
0

4
3
2
1
2
2
5
1
2
2
1
2
0
0
2
0

4
3
3
1
2
2
4
2
1
2
1
1
1
1
2
0

4
3
3
1
2
2
4
2
1
2
1
1
1
1
2
0

4
3
0
1
2
2
4
2
2
1
1
1
2
0
2
3

4
3
3
1
2
2
4
2
2
1
1
1
2
0
2
0

1
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

Celkem hodin týdně

30

30

30

30

31

31

31

31

Od 1. 9. 2009 se ve třídách KVA a KVB se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost

prima A

prima B

sekunda A

sekunda B

tercie A

tercie B

kvarta A

kvarta B

Český jazyk
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská výchova
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Biologie
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
IKT
Výchova ke zdraví
Tělesná výchova
Cvičení z přírod.
předmětů
Svět př. věd

5
4
0
1
2
2
5
2
2
0
1
2
0
1
2
0

5
4
0
1
2
2
5
2
2
0
1
2
0
1
2
0

4
3
2
1
2
2
5
1
2
2
1
2
0
0
2
0

4
3
2
1
2
2
5
1
2
2
1
2
0
0
2
0

4
3
3
1
2
2
4
2
1
2
1
1
1
1
2
0

4
3
3
1
2
2
4
2
1
2
1
1
1
1
2
0

4
3
3
1
2
2
4
2
2
1
1
1
2
0
2
0

4
3
3
1
2
2
4
2
2
1
1
1
2
0
2
0

1
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

Celkem hodin týdně

30

30

30

30

31

31

31

31

Od 1. září 2013 se ve třídách prima až tercie vyučuje podle ŠVP Z Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století.
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Vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Český jazyk
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy spol. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Biologie
Chemie
Hudební výchova*
Výtvarná výchova*
IKT
Tělesná výchova
1. volitelný předmět
2. volitelný předmět
3. volitelný předmět
4. volitelný předmět
Celkem hodin týdně

kvinta A

kvinta B

sexta A

sexta B

septima A

septima B

oktáva A

oktáva B

4
4
4
1
2
2
4
2
2
2
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

4
4
4
1
2
2
4
2
2
2
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

4
4
4
2
2
2
3
2
1+1
1+1
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

4
4
4
2
2
2
3
2
1+1
1+1
2/0
0//2
2
2
0
0
0
0

4
4
3
2
2
2
3+1
1+1
2
2
0
0
2
2
2
2
0
0

4
4
3
2
2
2
3+1
1+1
2
2
0
0
0
2
2
2
0
0

4
4
3
2
1
0
3
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2

4
4
3
2
1
0
3
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2

33

33

33

33

33

33

33

33

* vyučuje se hudební výchova, nebo výtvarná výchova
Od 1. září 2013 se ve třídách kvinta A, kvinta B vyučuje podle ŠVP G Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století.

Český jazyk
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy spol. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Biologie
Chemie
Hudební výchova*
Výtvarná výchova*
IKT
Tělesná výchova
1. volitelný předmět
2. volitelný předmět
3. volitelný předmět
4. volitelný předmět
Celkem hodin týdně

kvinta A

kvinta B

sexta A

sexta B

septima A

septima B

oktáva A

oktáva B

4
4
3
1
2
2
5
2
2
2
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

4
4
3
1
2
2
5
2
2
2
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

3
3
4
2
2
2
3
3
3
2
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

3
3
4
2
2
2
3
3
3
2
2/0
0//2
2
2
0
0
0
0

4
4
3
2
2
2
3
2
2
3
0
0
0
2
2
2
0
0

4
4
3
2
2
2
3
2
2
3
0
0
0
2
2
2
0
0

5
3
3
2
1
0
4
2
3
0
0
0
0
2
2
2
2
2

5
3
3
2
1
0
4
2
3
0
0
0
0
2
2
2
2
2

33

33

33

33

33

33

33

33

Ve třídách sexta až oktáva se vyučuje podle ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost od 1. 9. 2009
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Čtyřleté gymnázium
Český jazyk
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy spol. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Biologie
Chemie
Hudební výchova*
Výtvarná výchova*
IKT
Tělesná výchova
1. volitelný předmět
2. volitelný předmět
3. volitelný předmět
4. volitelný předmět
Celkem hodin týdně

1. A

2.A

3.A

4.A

4
4
4
1
2
2
4
2
2
2
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

4
4
4
2
2
2
3
2
1+1
1+1
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

4
4
3
2
2
2
3+1
1+1
2
2
0
0
0
2
2
2
0
0

33

33

33

4
4
3
2
1
0
3
2
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2
33

* vyučuje se hudební výchova, nebo výtvarná výchova
Od 1. září 2013 se vyučuje podle ŠVP G Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století ve třídě 1. A.

Český jazyk
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy spol. věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Biologie
Chemie
Hudební výchova*
Výtvarná výchova*
IKT
Tělesná výchova
1. volitelný předmět
2. volitelný předmět
3. volitelný předmět
4. volitelný předmět
Celkem hodin týdně

1. A

2.A

3.A

4.A

4
4
3
1
2
2
5
2
2
2
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

3
3
4
2
2
2
3
3
3
2
2/0
0/2
2
2
0
0
0
0

4
4
3
2
2
2
3
2
2
3
0
0
0
2
2
2
0
0

33

33

33

5
3
3
2
1
0
4
2
3
0
0
0
0
2
2
2
2
2
33

Od 1. září 2009 se ve třídách 2. A až 4. A vyučuje podle ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost.

Cizí jazyk:
1.
2.

Cizí jazyk: anglický jazyk (povinný pro všechny žáky)
Další cizí jazyk: francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk: (volí žáci 1. ročníku čtyřletého
gymnázia, žáci sekundy A, B, tercie A a v závěru roku žáci kvarty A, kteří dle výjimky mohli dokončit základní
vzdělávání dle původního ŠVP.

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Normativní ukazatelé učebního plánu ve školním roce 2013/2014

Učební plán
Školní rok

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

Počet žáků

592

588

569

571

600

Počet tříd

20

20

20

20

20

29,60

29,40

28,45

28,55

30

Průměrný počet žáků na třídu
Počet odučených hodin celkem

945

932

928

888

896

Počet odučených hodin na třídu

47,25

46,60

46,40

44,4

44,8

Počet žáků ze zahajovacího výkazu k 30. září školního roku 2013/2014
Zásadní odborné, organizační, koncepční a pracovně systémová opatření ve vnitřní struktuře Matičního gymnázia
přinesla v kategorii počet žáků zásadní obrat. Matiční gymnázium zastavilo odliv žáků, který byl patrný v minulých letech, a
zařadilo se opět k vyhledávaným a pro veřejnost atraktivním vzdělávacím institucím. Stav žáků byl k 30. 9. 2013 na ideálním
ekonomickém ukazateli 600 žáků na 20 kmenových tříd studia. Zájem o studium na MGO jak v kategorii přijímacího řízení, tak
v kategorii žádostí o případný přestup zásadně převyšuje kapacitní možnosti školy. V konečném důsledku to vede k zvyšování
nároků na přijímané žáky a věříme, že se tím ještě znatelněji potvrdí pozice MGO v měřitelných parametrech kvality výuky –
například ve výsledcích státní maturitní zkoušky.
Nepodařilo se z objektivních důvodů (rozhodnutí MŠMT ČR o povinném zavedení druhého studijního cizího jazyka
pro všechny žáky základního vzdělávaní) udržet příznivý trend nárůstu efektivnosti vyučovacího procesu v oblasti základního
ukazatele efektivity – tj. počtu odučených hodin na třídu, kde zavedení druhého cizího jazyka znamenalo navýšení oproti hodnotě
školního roku 2013/2014 z 888/44,4 na hodnotu 896/44,8. Vzhledem k jinak pozitivním ukazatelům v makroekonomickém
kontextu finančního krytí se však neopakoval krizový scénář školního roku 2011/2012.
Vedení MGO i nadále základní ukazatele efektivnosti výchovně vzdělávacího procesu považuje za klíčové a politikou
aktivní a kvalitní řídící práce se snaží udržet pozici ekonomicky fungující instituce bez nutných sanačních zásahů ze strany
zřizovatele.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič

2. Nabídková specifika učebního plánu

Cizí jazyk:
První cizí jazyk: anglický jazyk (povinný pro všechny žáky)
Druhý cizí jazyk: francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk (volí žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia, žáci
sekundy A, B, tercie A a v závěru roku žáci kvarty A, kteří dle výjimky mohli dokončit základní vzdělávání dle původního ŠVP.

Nabídka volitelných předmětů pro žáky třetího ročníku čtyřletého a sedmého ročníku osmiletého
studia:
Katalog volitelných předmětů je pro daný školní rok přehledem toho, co lze dle zájmu žáků a organizačně-ekonomických hledisek
reálně nabídnout. Anotace k jednotlivým volitelným předmětům naleznou žáci na webových stránkách školy.
1. V prvním předkole budou nabídnuty všechny předměty. Žák vybírá s ohledem na svou odbornou profilaci vždy dva
předměty. Ve třetím ročníku volí povinně nejméně jeden předmět typu A (povinně volitelný) a nejvíce jeden předmět typu B
(volitelný). Může tedy volit dva předměty typu A a nemůže volit dva předměty typu B.
2. Do prvního řádného kola výběru budou přiřazeny jen ty předměty, o které byl dostatečný zájem, a je proto možné je
pro žáky otevřít. Nabídka bude doplněna o tu skupinu předmětů, které byly z hlediska zájmu těsně pod hranicí pro zařazení a
budou tak kapacitně krýt nabídku pro ty žáky, kteří nenaleznou v tomto kole volby předměty, které preferovali v předkole.
Pravidla volby (poměr předmětů typu A a B) budou stejná jako v předkole.
3. Poslední možností pro nezařazené žáky je tzv. burza volných míst. Je vyvěšen přehled volných míst v jednotlivých
volitelných předmětech a žák má poslední možnost se zařadit.
4. Žáci, kteří nevyužili všech předcházejících možností, jsou s ohledem na organizační hlediska třídním učitelem
přiřazeni na zbývající místa v dosud volných volitelných předmětech. Vlastní zařazení bude pro žáka závazné.
5. Dvouleté volitelné předměty zvolené v třetím ročníku musí žák dokončit.
Žáci volí právě dva volitelné předměty.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Linqua latina semper viva (2)
Voules-vous parler avec moi
Konverzace v NJ (2)
Kapitoly z vyšší matematiky – algebra
LA Matematika
Vybrané kapitoly z matematiky v AJ
Maturitní seminář z matematiky (2)
Seminář z deskriptivní geometrie (2)
Dějiny materiální a duchovní kultury (2)
Rozumět médiím a filmu
Literárně kritický seminář – 1
Vybrané tituly literatury 20. století
Ruský jazyk (2)
Religionistika
Svět v čase dvacátého a jednadvacátého století
Psychologie
Pedagogika a zvláštní pedagogika
Mikroekonomie
Epidemiologický seminář
Praktické poznávání přírody
Filozofie přírody
Co mi v chemii uniklo
Úvod do lékařské chemie
Aplikovaná chemie a ICT v přírodovědných předmětech
Španělská a latinskoamerická literatura, film a kultura (2)
Španělská konverzace (2)
Španělská gramatika hrou
Improve your English + Grammar with Fun (2)
Essential English (konverzační) (2)
Exam English/ English to Internetional Exams
English Speaking World
Literary Seminar – UK
Seminář z estetické výchovy (VV) (2)
Výtvarné techniky
Seminář z programování (2)
Web pro pokročilé ¾
Multimédia ¾
Geografie cestovního ruchu (2)
Regionální aspekty světového hospodářství
Estetická výchova – hudební výchova
Hudební výchova – sborový zpěv
Hudební výchova – instrumentální hra
Vybrané kapitoly z fyziky (2)
Praktická fyzika

A
A
A
A
B
B
A
A
A
B
A
B
A
A
B
B
B
A
B
A
B
B
A
A
A
A
B
A
B
B
A
A
A
B
A
B
B
A
A
A
B
B
A
B

Poznámka: U předmětů, kde je uvedeno:
 (2) se jedná o dvouletý kurz, který pokračuje v příštím ročníku;
 ¾ - se jedná o jednoletý seminář, který lze volit ve 3. nebo 4. ročníku jen jednou

Předměty, o které byl dostatečný zájem, a proto bylo možné je pro žáky otevřít:
Essential English (2)
Improve your English + Grammar with Fun
Linqua latina semper viva (2)
Literárně kritický seminář
Maturitní seminář z matematiky (2)
Psychologie
Seminář z estetické výchovy (2)
Seminář z programování (2)
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Svět v čase dvacátého a jednadvacátého století
Vybrané kapitoly z fyziky (2)
Úvod do lékařské chemie
(U předmětů, kde je uvedeno (2) se jedná o dvouletý kurz, který pokračuje v příštím ročníku.)

Nabídka volitelných předmětů pro žáky čtvrtého ročníku čtyřletého a osmého ročníku osmiletého
studia:
Ve čtvrtém ročníku je žákům opět nabídnut Katalog volitelných předmětů MGO. V předkole vybírají předměty
kategorie A a B. Žák musí mít v konečném výběru nejméně dva předměty kategorie A a nejvíce dva předměty kategorie B.

Žáci volí z uvedené nabídky čtyři předměty:
Voules-vous parler avec moi
Konverzace v NJ
LA Matematika
LaTeX a matematický software
Kapitoly z vyšší matematiky (matematická analýza)
Finanční gramotnost
Dějiny materiální a duchovní kultury
Dějiny Evropy a světa po roce 1945
Moderní rétorika a etik(et)a pro pokročilé
Jazyková kultura a nové trendy ve spisovné češtině
Literárně kritický seminář - 2
Seminář kritického myšlení
Národní literatury dle výběru
Psychologie
Pedagogika
Světová sci-fi literatura
Společenskovědní seminář
Religionistika
Svět v čase dvacátého a jednadvacátého století
Makroekonomie
Maturitní seminář a příprava na přijímací zkoušky z biologie
Úvod do lékařské biologie a cytogenetiky
Biochemické procesy živých soustav
Seminář z anatomie, fyziologie a patologie člověka
Maturitní seminář z chemie
Testovací a přípravný seminář z chemie
Chemická praktika
Aplikovaná chemie a ICT v přírodovědných předmětech
Divadlo ve španělštině
Debating Circle
Literary Seminar – USA
Business English
Interpreting and Translating/English in Films,
Music, TV and Serials
Global Issues
Výtvarné techniky
Web pro pokročilé ¾
Multimédia ¾
Regionální aspekty světového hospodářství
Geografie jako systém
Přírodní složky Země
Demografie a globální problémy lidstva
Problémy současného světa
Estetická výchova – hudební výchova
Hudební výchova - sborový zpěv
Hudební výchova – instrumentální hra
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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A
A
B
B
A
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
B
A
A
B
A
A
B
B
A
A
B
A
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
A
B
B
Mgr. Ladislav Vasevič

Fyzika a technika
Vybrané kapitoly z fyziky v AJ
Maturitní maximum z fyziky

B
B
A

Předměty, o které byl dostatečný zájem, a proto bylo možné je pro žáky otevřít:
Informatika a výpočetní technika
Latina
Španělská konverzace
Vybrané kapitoly z fyziky
Kapitoly z vyšší matematiky (matematická analýza)
Finanční gramotnost
Dějiny Evropy a světa po roce 1945
Moderní rétorika a etik(et)a pro pokročilé
Seminář kritického myšlení
Psychologie
Společenskovědní seminář
Makroekonomie
Maturitní seminář a příprava na přijímací zkoušky z biologie
Seminář z anatomie, fyziologie a patologie člověka
Maturitní seminář z chemie
Debating Circle
Geografie jako systém
Fyzika a technika
Maturitní maximum z fyziky
Interpreting and Translating

Zájmové kroužky
Pravopisný kroužek
Sdružení přátel diktátů
Žurnalista
Debatní kroužek
Kroužek španělštiny
Pěvecké sbory a instr. skupiny
Fotografický kroužek
Kroužek informatiky
Biologický kroužek
Zdravotnický kroužek
Zeměpisný kroužek
Šachový kroužek
Kroužek Nautilus
Sportovní hry
Volejbal
Badminton
Florbal a fotbalová liga
Logika hrou
Astrofyzikální kroužek
Šachový kroužek

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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C.
a)

Personální zabezpečení činnosti školy

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů

Aprobovanost výuky na celé škole
Školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013

100 %

100 %

b) Seznam pedagogických pracovníků školy, jejich aprobace ( šk. rok 2013/2014)
Příjmení, jméno, titul
1. Adamus Tomáš, Mgr., RNDr., Ph.D.
2. Bittová Jana, Mgr.
3. Dančíková Lucie, Mgr.
4. Dobešová Hana, Ing.
5. Dragon Adam, Ing.
6. Drápalová Martina, Mgr.
7. Dresler Vladimír, Ing.
8. English Hana, Mgr.
9. Fismol Tomáš, Mgr.
10. Fismolová Lucie, Mgr. (MD)
11. Fuxová Ivana, PhDr., Mgr.
12. Gášková Olga, Mgr.
13. Gromnica Rostislav, Mgr.
14. Halfarová Jana, Mgr.
15. Havelková Monika, Mgr.
16. Hlaváč Adam, Mgr.
17. Horáková Iveta, Mgr.
18. Kodetová Natálie, Mgr.
19. Kaňková Jaroslava, Mgr. (MD)
20. Konecny Sandra, Mgr.
21. Korpasová Ivona, Mgr.
22. Krakowková Markéta, Mgr.
23. Kretková Svatava, Mgr.
24. Kuchařová Dana, Mgr.
25. Macečková Renáta, Mgr.
26. Maník Zdeněk, Mgr.
27. Manolcis Nikolas, Mgr.
28. Martinák David, Mgr.
29. Nováková Naděžda, Mgr.
30. Parraga Teresa Oriana
31. Pastrňáková Andrea, Mgr. (MD)
32. Pavlínková Miroslava, Mgr.
33. Pek Tomáš, Mgr.
34. Platošová Zdeňka, Mgr.
35. Rychtarčíková Pavla, Mgr.
36. Sandersová Marie, Mgr. Ph.D.
37. Schenk Martin, Mgr.
38. Smyček Petr, RNDr., Ph.D.
39. Stašicová – Čejková Petra, Mgr.
40. Šmídová Libuše
41. Šňupárková Markéta, Mgr.
42. Švrčková Zdena, Mgr.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Aprobace
Ch, Bi
Nj, D
Aj, Fj
IVT
IVT, F
M, Ch
F, Ek
Aj, ZSV
M, F
M, Vv
Čj, D
Aj
Čj, D
Aj, M
M, F
M, F
Čj, Vv
Aj, Nj
M, F
Fj
Čj, Aj
Tv, Hv
Nj, D
Rj, Vv
Nj, Ov
M, F, Ch
Tv, Z
IVT, M, F
Čj, Aj
Šj
Aj, Čj
La, Fj, D
Aj, Šj
Bi, Ch
IVT, M, Ch
Čj, Aj
Ov, Tv
M, F
Z, Tv
Šj
Hv, Čj, Nj
Čj, Hv
Mgr. Ladislav Vasevič

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Tesařová Alena, Mgr.
Trčková Jana, Mgr.
Trnová Michaela, Mgr.
Vasevič Ladislav, Mgr.
Vlková Romana, Mgr.
Vondráček Petr, Mgr.
Vysloužilová Renata, Mgr.
Wilamová Sirma, Mgr., Ph.D.

Z, Rj, Aj
Čj, D
Aj, Nj
Čj, D
Čj
M, Bi
Čj, Aj
Aj, Rj

c) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu
Školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013

0

0

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Školní rok 2013/2014
Nastoupili
Odešli

Školní rok 2012/2013

7

2

na jinou školu

mimo školství

na jinou školu

mimo školství

0

6

1

3

e) Počet pedagogických zaměstnanců v důchodovém věku a nekvalifikovaných
Školní rok 2013/2014
Důchodový věk
Nekvalifikovaní

Školní rok 2012/2013

2
0

5
0

Výkony
Rok
Počet žáků

2009

2010

2011

2012

2013

611

590

583

567

581

20,6

20

20

20

20

44,02

43,68

43,529

42,303

40,969

74

70

69

71

63

Přepočtený počet pedagog. zam. včetně
přespočetných hodin

47,54

47,01

46,81

45,68

43,969

Prům. evidenční počet ostatních zam.

10,55

10,44

9,92

10,114

10,040

2,31
12,85
57,91

2,35
12,55
56,51

2,34
12,45
58,78

2,28
12,41
56,06

2,20
13,21
57,87

Počet tříd
Přepočtený počet pedagog. zam.
Průměrný počet přespočetných hodin

Prům. počet pedagog. zam.na třídu
Počet žáků na jednoho pedagog. zam.
Počet žáků na jednoho nepedag. zam.
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Výkony
70
57,91

60

58,78

56,51

57,87

56,06

40

12,45

12,41

13,21

20

12,55

30
12,85

Počet učitelů

50

2009

2010

2011

2012

2013

10
0
Školní rok Počet žáků na jednoho nepedag. zam.
Počet žáků na jednoho pedagog. zam.

Ve školním roce 2013/2014 se vedení Matičního gymnázia podařilo stabilizovat efektivitu činnosti při plnění hlavních
úkolů výchovně - vzdělávacího procesu. Racionalizační opatření přijatá ve školním roce 2012/2013 se ukázala jako klíčová, neboť
povinné zavedení druhého cizího jazyka v kategorii základního vzdělávání, a tím pádem navýšení celkového počtu odučených
hodin o 8 nezpůsobilo žádné ekonomické problémy v jinak vypjatém financování školy. Počet odučených hodin na třídu – 44, 8 je
stále akceptovatelným kompromisem mezi finančními zdroji, rámcem RVP A ŠVP a prioritním zájmem o udržení kvality a
atraktivnosti výuky. Racionalizace výuky však má svá praktická omezení a v dalších letech již nelze počítat s možností snížit
počet odučených hodin pod hranici 44 hodin na třídu. Zde lze hovořit o existenčním gymnaziálním minimu.
Učební plán
Školní rok

09/10

Počet žáků

10/11

592

Počet tříd

11/12

588

12/13

573

13/14

571

600
20

20

20

20

20

29,60

29,40

28,65

28,55

30

Počet odučených hodin celkem

945

932

928

888

896

Počet odučených hodin na třídu

47,25

46,60

46,40

44,4

44,8

Průměrný počet žáků na třídu

47

46,4

46,6

47,5

47,25

Počet odučených hodin na třídu

46,5

44,4

45

44,8

46
45,5

Počet odučených hodin na třídu

44,5
44
43,5
43
42,5
9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

Školní rok
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Personalistika
Po překonání největšího problému školních let 2010/2011 a 2011/2012 - úbytku žáků stojí Matiční gymnázium před
otázkou dokončení generační obměny pedagogického sboru a dořešení otázky nerovnovážného oborového personálního obsazení
pedagogického sboru, které neodpovídá reálným potřebám gymnázia (dle požadavků RVP a ŠVP).
Legislativní mantinely neumožňují dynamicky řešit skutečné personální požadavky organizace, neboť je nutno
akceptovat smluvní vazby, které nekoncepčně učinilo předcházející vedení MGO.
Vzhledem k tomu, že základní ekonomické ukazatele efektivity vzdělávacího procesu se již ve školním roce 2013 / 2014
stabilizovaly, nebylo nutno ekonomické nástroje v oblasti personální politiky zásadním způsobem uplatnit. Stav zaměstnanosti
vyjádřen počtem přespočetných hodin byl stále ovlivněn skutečností, že tři kolegyně pokračovaly v čerpání rodičovské dovolené a
v závěru školního roku na mateřskou dovolenou odešla další – již čtvrtá kolegyně. To má zásadní vliv na charakter pracovních
smluv pro nově nastupující pedagogy, kteří po dobu jejich zákonných nároků budou ve výuce zastupovat, a navíc je organizačně
výhodnější především v předmětech maturitních nasadit ty vyučující, u kterých lze předpokládat, že žáky k maturitě připraví a
nebude je nutno několikanásobně měnit. To vše i za cenu přespočetných hodin.
Manažersky nejnáročnějším problémem bylo personální řešení důsledků odchodu dvou pedagogických pracovníků
s aprobací jazyk anglický, a to v průběhu školního roku, kdy jsou úvazky a rozvrhy již fixně nastaveny. Vedení Matičního
gymnázia vypsalo na uvolněná místa konkurzní řízení a z velkého počtu zájemců do náročně strukturovaného zkušebního období
vybrané uchazeče přijalo. Racionální přístup k institutu zkušebního období umožnil vedení Matičního gymnázia objektivně
posoudit odborný přínos uchazečů a ve dvou případech byla pracovní smlouva ukončena dohodou ve zkušebním období. Vysoké
požadavky odbornosti a pedagogické profesionality umožnily nakonec doplnit pedagogický sbor MGO o kvalitní, perspektivní a
pro obor nadšené středoškolské pedagogy
Kvalita pedagogického sboru, jeho nasazení a pracovní zaujetí je stále prioritním hodnotícím kritériem a vedení
Matičního gymnázia pečlivě tyto kategorie sleduje a analyzuje. Byla zajištěna plná aprobovanost a na škole působí ve výuce
cizích jazyků také dva rodilí mluvčí s vysokoškolským vzděláním. Řada pedagogů ve svých oborech působí také ve
vysokoškolských institucích. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků umožňuje odborně i organizačně pokrýt nejen
zákonem požadované vzdělávací aktivity, ale řada pedagogů se zájmem sleduje odborný vývoj svých oborů a doplňuje své
vzdělání i v rovině pedagogických, didaktických či psychologických disciplín.
Velké rezervy lze spatřovat v kategorii harmonizace pracovních a mezilidských vztahů. Zde je evidentní, že ryze
individualistické zájmy, pokud jsou přenášeny do širšího kolektivu, narušují možnost konstruktivního řešení objektivní situace, a
tou je evidentní disproporce v aktuální nabídkové struktuře úvazků pro obory matematika a fyzika a počtu zaměstnanců, kteří mají
příslušnou aprobaci. Problém disharmonie nabídky a skutečné potřeby nebyl vyřešen a je nyní trvalou brzdou ekonomické i
personální stability. Zde bude nutno v úzké součinnosti se zřizovatelem školy věc fakticky řešit.
Stále vyšší úroveň lze spatřovat v oblasti vlastního jednání a komunikace pedagogických zaměstnanců školy s rodiči,
zákonnými zástupci či samotnými žáky. Ve školním roce 2013 / 2014 nemuselo vedení MGO řešit ani jednu stížnost v této
oblasti, což je vzhledem ke školnímu roku 2012 / 2013 zřetelný kvalitativní posun. I nadále bude v celé oblasti personální politiky
sledován, vyhodnocován a následně korigován standard komunikace na všech úrovních interních a externích komunikačních
kanálů. Vysoce profesionální a pozitivně vedená komunikace je za všech okolností jednou z priorit personální politiky současného
vedení Matičního gymnázia Ostrava.
Problematická je absence funkčního kariérního řádu, který by zaměstnancům školství mohl nabídnout jistou perspektivu
a mohl by se stát motivačním oživením odborného růstu a pracovního nasazení. Pokud ovšem nebude kryt dostatečnou finanční
kapacitou, bude mít takováto připravovaná reforma spíše negativní dopad.
Budoucnost zcela evidentně přinese jistá nepopulární personální opatření, která jsou vzhledem k rozložení úvazkových
kapacit v jednotlivých předmětech nutná a nevyhnutelná. Jde o stav, kterým si absolutní většina vzdělávacích institucí v České
republice již prošla. Před námi je nelehký úkol v kategorii personálního plánování definitivně rozhodnout o způsobu řešení a o
jeho načasování.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič
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D. Údaje o přijímacím řízení
1. Čtyřleté gymnázium
Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia studijního oboru 7941K/41 Gymnázium, denní forma
vzdělávání ve školním roce 2013/2014 pro školní rok 2014/2015
(22. dubna 2014 a 23. dubna 2014)

Počet přihlášených:
Zkoušky konalo:
Počet přijatých:
Zápisové lístky odevzdalo:
Počet přijatých dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb.:
Zápisové lístky odevzdalo:

70
69
28
20
15
8

uchazečů o studium
uchazečů o studium
uchazečů o studium
uchazečů o studium
uchazečů o studium
uchazečů o studium

Počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky:
Počet uchazečů, kteří neprospěli u přijímacích zkoušek:

69
0

Průměrný prospěch uchazečů byl stanoven z hodnocení těchto předmětů:
2. pololetí 8. třídy – český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, výtvarná výchova
1. pololetí 9. třídy – český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, výtvarná výchova

Proti rozhodnutí se odvolalo 15 zákonných zástupců nezletilých uchazečů o studium. Patnácti odvoláním bylo dle § 87
zákona č. 500/2004 Sb. vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2014 se rozhodlo jen 8 uchazečů.
Celkem bylo přijato 28 uchazečů o studium.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015
(první ročník čtyřletého gymnázia)
a) Hodnocení předchozího vzdělávání:
Prospěch bude kladně bodován do průměru 2,00 v předmětech, které jsou vyučovány na všech ZŠ ve druhém pololetí osmé
(P8) a prvním pololetí deváté (P9) třídy (předpokládaný seznam předmětů: Čj, Aj, Ov, D, Z, M, F, Ch se může změnit, pokud
by některý z uchazečů některý předmět neměl na své ZŠ ve výuce zařazen, v tom případě bude seznam předmětů upraven
všem uchazečům). Za prospěch může uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů podle vzorce 40-(P8+P9)*10.
Za průměr 1,00 ze všech předmětů, které žák na ZŠ absolvoval za období 1. až 9. třídy, bude žákovi uděleno dalších 10
bodů. Kopie všech vysvědčení musí žák doložit nejpozději v den konání přijímacích zkoušek.
Nutnou podmínkou přijetí žáka je fakt, že ve sledovaném období, tj. v druhém pololetí osmé třídy a prvním pololetí deváté
třídy, nebyl žák hodnocen stupněm dostatečný a horším. Takový žák ke studiu na MGO nebude přijat.
Do vlastního bodového hodnocení se nezapočítává známka z chování. Žák se sníženým stupněm z chování ve sledovaném
období, tj. v druhém pololetí osmé třídy a prvním pololetí deváté třídy, nebude ke studiu na MGO přijat.
b) Přijímací zkoušky: Skóre testů z matematiky a českého jazyka bude přepočítáno na body podle vzorce 30*(skóre) / (skóre
nejlepšího uchazeče), což znamená, že z každého testu může uchazeč o studium získat nejvýše 30 bodů (* - násobení, / dělení).
Kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří v součtu obou předmětů překročí hranici 20 bodů z 60
možných (33,3% úspěšnost). Maximální počet bodů u jednotlivých předmětů Čj a M je rozdělen po 30 bodech rovným dílem.
Dolní hranice úspěšnosti pro jednotlivé předměty není stanovena.
c)

Další skutečnosti:
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Předmětové soutěže typu A vyhlášené MŠMT ČR ve školním roce 2012/2013 (osmá třída uchazeče) (č. j. MŠMT - 21
243/2012-51) a ve školním roce 2013/2014 (devátá třída uchazeče) (č. j. MŠMT – 20 940/2013-1) budou uchazeči bodově
hodnoceny takto:
Krajské kolo
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
Úspěšní řešitelé
umístění na
dalších místech

Okresní kolo
Umístění
1. místo
2. místo
3. místo

Body
5
4.5
4
3.5
3

Úspěšní řešitelé
umístění na
dalších místech

2.5

Body
2
1.5
1

0

Další soutěže vyhlášené MŠMT ČR ve školním roce 2012/2013 (č. j. MŠMT - 21 243/2012-51) a školním roce 2013/2014
(č. j. MŠMT – 20 940/2013-1) budou uchazeči bodově hodnoceny takto:
za umístění v uměleckých soutěžích typu A, v předmětových soutěžích typu B, v uměleckých soutěžích typu B, ve
sportovních soutěžích typu B, v ostatních soutěžích typu B a v soutěžích typu C může uchazeč získat za umístění do 3. místa
v krajském a vyšším kole vždy 1 bod. Okresní a nižší kola nebudou bodově hodnocena.
Umístění v soutěži je nutno nejpozději v den konání přijímacích zkoušek doložit kopií diplomu ověřenou základní školou
nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou.
Uchazeči o studium se započítávají body za nejlepší umístění v jednotlivých soutěžích, maximálně však do výše 10
bodů.
Maximálně lze dle vyhlášených kritérií získat 100 bodů.
Po vyhodnocení všech výše uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů na základě jejich bodového zisku.
Podle pořadí bude přijat takový počet uchazečů o studium, aby byla naplněna cílová kapacita třídy (nejvýše 30 žáků).
Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2014/2015 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.

2. Osmileté gymnázium
Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia studijního oboru 7941K/81 Gymnázium, denní forma
vzdělávání ve školním roce 2013/2014 pro školní rok 2014/2015
(22. dubna 2014 a 23. dubna 2014)

Počet přihlášených:
Zkoušky konalo:
Počet přijatých:
Zápisové lístky odevzdalo:
Počet přijatých dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb.:
Zápisové lístky odevzdalo:

145
143
60
46
15
14

uchazečů o studium
uchazečů o studium
uchazečů o studium
uchazečů o studium
uchazečů o studium
uchazečů o studium

Počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky:
130
Počet uchazečů, kteří nevyhověli kritériím přijímacího řízení: 13
Průměrný prospěch uchazečů byl stanoven z hodnocení těchto předmětů:
1. pololetí 5. třídy – český jazyk, anglický jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova
Proti rozhodnutí se odvolalo 37 zákonných zástupců nezletilých uchazečů o studium. Patnácti odvoláním bylo dle § 87
zákona č. 500/2004 Sb. vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2014 se rozhodlo 14 uchazečů.
Celkem bylo přijato 60 uchazečů o studium.
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Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015
(první ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia)
a) Hodnocení předchozího vzdělávání:
Prospěch bude bodován v předmětech, které jsou vyučovány na všech ZŠ v prvním pololetí páté třídy (předpokládaný seznam
předmětů: Čj, Aj, M, Hv, Vv, Tv se může změnit, pokud by některý z uchazečů některý předmět neměl na své ZŠ ve výuce
zařazen). Za prospěch může uchazeč o studium získat nejvýše 5 bodů.
Nutnou podmínkou přijetí žáka je fakt, že ve sledovaném období, tj. v prvním pololetí páté třídy, nebyl žák hodnocen
stupněm dobrý a horším. Takový žák ke studiu na MGO nebude přijat.
Do vlastního bodového hodnocení se nezapočítává známka z chování. Žák se sníženým stupněm z chování ve sledovaném
období, tj. v prvním pololetí páté třídy, nebude ke studiu na MGO přijat.
Prospěch z vyučovaných předmětů
Samé jedničky
Jedna dvojka
Dvě dvojky
Tři dvojky
Horší prospěch

Počet bodů
5
4
3
2
1

b) Přijímací zkoušky:
Skóre testů z matematiky a českého jazyka bude přepočítáno na body podle vzorce 30*(skóre) / (skóre nejlepšího
uchazeče), což znamená, že z každého testu může uchazeč o studium získat nejvýše 30 bodů (* - násobení, / - dělení).
Kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří v součtu obou předmětů překročí hranici 20 bodů z 60
možných (33,3% úspěšnost). Maximální počet bodů u jednotlivých předmětů Čj a M je rozdělen po 30 bodech rovným dílem.
Dolní hranice úspěšnosti pro jednotlivé předměty není stanovena.
c) Další skutečnosti:
Předmětové soutěže typu A vyhlášené MŠMT ČR ve školním roce 2013/2014 ( pátá třída uchazeče)
(č. j. MŠMT – 20 940/2013-1)
Krajské kolo
Okresní kolo
Body
Body
Umístění
Umístění
5
2
1. místo
1. místo
4.5
1.5
2. místo
2. místo
4
1
3. místo
3. místo
3.5
4. místo
3
5. místo
Úspěšní řešitelé
0
umístění na dalších
Úspěšní řešitelé
místech
2.5
umístění na dalších
místech
Další soutěže vyhlášené MŠMT ve školním roce 2013/2014 (pátá třída uchazeče) (č. j. MŠMT – 20 940/2013-1) budou
uchazeči bodově hodnoceny takto:
za umístění v uměleckých soutěžích typu A, v předmětových soutěžích typu B, v uměleckých soutěžích typu B, ve
sportovních soutěžích typu B, v ostatních soutěžích typu B a v soutěžích typu C může uchazeč získat za umístění do 3. místa
v krajském a vyšším kole vždy 1 bod. Okresní a nižší kola nebudou bodově hodnocena.
Umístění v soutěži je nutno nejpozději v den konání přijímacích zkoušek doložit kopií diplomu ověřenou základní školou
nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou.
Uchazeči o studium se započítávají body za nejlepší umístění v jednotlivých soutěžích, maximálně však do výše 10
bodů.
Maximálně lze dle vyhlášených kritérií získat 75 bodů.
Po vyhodnocení všech výše uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů na základě jejich bodového zisku.
Podle pořadí bude přijat takový počet uchazečů o studium, aby byla naplněna cílová kapacita třídy (nejvýše 60 žáků).
Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2014/2015 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném
znění.
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Faktory ovlivňující zájem o studium na Matičním gymnáziu Ostrava:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vysoké procento úspěšnosti našich absolventů při přijímání ke studiu na vysokých školách (100 %)
Široká nabídka volitelných předmětů
Široké spektrum školních a mimoškolních aktivit
Kvalitní výuka cizích jazyků
Studijní pobyty v zahraničí
Profesionální a lidsky důstojné vztahy mezi pedagogy a žáky
Dobré vybavení školy ICT
Atraktivní koncepce Dne otevřených dveří (konec listopadu a polovina ledna)
Kvalitní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Přehledně zpracované www stránky, aktivní prezentace dění
Bohatý společenský život

3. Hodnocení průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015
Ve školním roce 2013/2014 se na základě doporučení zřizovatele, Moravskoslezského kraje, konalo přijímací řízení na
MGO dle schématu, které bylo nabídnuto všem středoškolským institucím, jež realizují vzdělávací obory ukončené maturitní
zkouškou. Pro školní rok 2013/2014 byla zřizovatelem pro konání testové části přijímacího řízení vybrána a doporučena
společnost Matt a Hurry, o. s. Přijímací řízení v tomto rozsahu a konceptu pro MGO není novým prvkem, neboť MGO vždy
konalo přijímací zkoušky nejméně ve dvou sledovaných položkách – tedy jazyce českém a matematice.
Dle dodaných ukázkových testů bylo zřejmé, že obsahová koncepce a systém testování nepřekračuje rámec podobných
analytických sond kvality vzdělání a úrovně vědomostí sledovaného žáka. Pozitivně je hodnocen fakt, že testy obsahovaly také
otevřené úlohy, které rozšiřují hodnotící spektrum o řadu zajímavých ukazatelů. Poněkud překvapivý byl fakt návratu ke
kontaktnímu opravování záznamových archů žáků prostřednictvím šablon, ale šlo spíše o technickou a administrativní obtíž,
neboť systém několikanásobné kontroly a naprosté objektivity hodnocení v zásadě vylučuje chybovost ve vlastním opravování
záznamových archů na půdě MGO. Přesto považujeme bezkontaktní systém oprav formou počítačových scanů za efektivnější a
pro budoucnost vhodnější.
Vlastní organizace a technická podpora fáze testového hodnocení proběhla ze strany společnosti Matt a Hurry
bezproblémově. Harmonogram dodávek testových úloh byl dodržen a případné technické nesrovnalosti byly řešeny pružně a
odpovídajícím způsobem.
Po velmi dobrých zkušenostech z průběhu přijímacího řízení školního roku 2012/2013 a především na základě vysoké
úrovně v kategorii hodnotících ukazatelů kvality žáků přijatých ke studiu na MGO se vedení MGO rozhodlo pro školní rok
2013/2014 neměnit kritéria pro přijetí ke studiu.
Minimální úspěšnost uchazeče u přijímacích testů za oba sledované předměty (Čj a M) byla stanovena na hranici 33 %
(tj. minimálně 20 bodů z celkového skóre Čj a M 60 bodů). Již nyní patříme v této oblasti k nejnáročnějším gymnáziím nejen
v rámci Moravskoslezského kraje, ale v rámci celé ČR.
Za limitující a pro přijetí nepřípustnou hranici byly dále stanoveny také dosahované výsledky žáka na ZŠ. U uchazeče
o čtyřleté studium je za vylučující parametr považována známka dostatečná a horší, a to ve sledovaném období, tj. v druhém
pololetí osmé třídy a prvním pololetí deváté třídy, a u žáka, který se uchází o přijetí ke studiu na osmiletém gymnáziu, je
takovým nepodkročitelným limitem dokonce známka dobrý a horší ve specifikovaném sledovaném období.
Naopak byl zohledněn mimořádně stabilně kvalitní výkon žáka deváté třídy, který prokázal, že po celou dobu hodnocení na ZŠ
měl vždy na vysvědčení samé výborné.
Stejná zůstala také kritéria přidělování bodů žákům za účast v soutěžích. I zde je rozpoznatelný nejen talent a
vědomosti, ale také zájem uchazeče, jeho schopnost odborné seberealizace a připravenost aktivně vystupovat na trhu vzdělávání a
později na trhu práce. Důležitým aspektem naší koncepce bodové dotace je harmonizace mezi váhou výsledků přijímacích testů,
kvality dosaženého vzdělání a úspěšnosti žáka v soutěžích.
Ucelený přehled kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 a informace o počtu přijímaných žáků byly
v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve lhůtě zákonem stanovené zveřejněny na internetových stránkách školy. Nedílnou
součástí celého procesu přijímacího řízení je také podrobně zpracovaný průvodní dopis, který podává detailní manuál všech
dílčích kroků celého přijímacího řízení a je zaslán všem uchazečům o studium.
Průběh přijímacího řízení lze hodnotit jako bezproblémový, a to i přes to, že mimořádně vysoký zájem uchazečů o
přijetí ke studiu činil tento proces administrativně nesmírně náročným.
K přijímacímu řízení ve školním roce 2013/2014 pro přijetí ke studiu pro školní rok 2014/2015 se na čtyřleté studium
přihlásilo 70 uchazečů, byl zde potvrzen již řadu let trvající trend periodického nárůstu a poklesu počtu uchazečů, který souvisí
s psychologickým aspektem rodičovské veřejnosti. Ta při analýze počtu přihlášených a přijatých v předcházejícím školním roce,
racionálně volí raději školu s příznivějším poměrem, a tedy vyšší šancí pro přijetí. V dalším roce pak pravidelně sledujeme nárůst
zájmu, neboť poměr byl opticky daleko příznivější. U osmiletého studia je patrný trvale vysoký zájem o studium na naší škole.
146 uchazečů mělo zájem získat místo mezi 60 přijímanými. MGO tedy trvale patří mezi instituce, které mají několikanásobný
zájem uchazečů o studium a věříme, že tento trend i nadále přetrvá.
Ve všech fázích přijímacího řízení je několikastupňovým systémem kontroly zajištěn naprosto korektní a bezchybný
průběh propočtů u všech sledovaných kritérií. Definitivní pořadí je zpracováno až po závěrečné revizi všech výsledků a pak je
stanoveno definitivní pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů. V souladu se zákonem a vyhláškou jsou výsledky přijímacích
zkoušek zveřejněny na www.mgo.cz a vyvěšeny ve vstupní hale, případně je zákonem vymezené skupině posláno vyrozumění.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Proti rozhodnutí ředitele školy se odvolalo ve skupině uchazečů o čtyřleté studium 15 zákonných zástupců nezletilých
uchazečů. Patnácti odvoláním bylo dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb. vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2014 se rozhodlo
jen 8 uchazečů. Celkem bylo do čtyřletého studia přijato 28 uchazečů.
Proti rozhodnutí ředitele školy se odvolalo ve skupině uchazečů o osmileté studium 37 zákonných zástupců nezletilých
uchazečů. Patnácti odvoláním bylo dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb. vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2014 se rozhodlo
jen 14 uchazečů. Celkem bylo přijato 60 uchazečů o studium.
Další bedlivě sledovanou oblastí je kvalita nově přijímaných žáků ke studiu:
Pro studijní rok 2014/2015 byli na Matiční gymnázium přijati žáci po náročném a komplexním výběrovém řízení a lze hovořit o
velmi kvalitním, téměř excelentním ročníku.
Studijní průměr žáků přijatých do osmiletého studia za sledované období (1. a 2. pol. čtvrté třídy a 1. pol. páté třídy) je 1,037.
Studijní průměr žáků přijatých do čtyřletého studia za sledované období (1. a 2. pololetí osmé třídy a za 1. pololetí 9. třídy) je
1,075.
Povzbudivý je také fakt, že z celkového počtu přijatých uchazečů jich 71 % odevzdalo zápisový lístek již v prvé volbě
(vzhledem k možnosti mít podánu přihlášku na dvě střední školy) a zájem studovat prioritně na MGO byl v odvolacím řízení tak
velký, že nebylo nutno ani v letošním školním roce vypisovat druhé kolo přijímacího řízení.

Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič
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E.

Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Výsledky vzdělávacího procesu a výchovného působení
a) Prospěch žáků na škole
Osmileté gymnázium a čtyřleté gymnázium (stav k 31. 8. 2014)
Ročník

primy
sekundy
tercie
kvarty
kvinty
sexty
septimy
oktávy
první
druhý
třetí
čtvrtý
Celkem
Procento

Počet žáků
12/13
63
62
60
63
60
55
54
60
31
28
28
24
588
100

13/14
61
64
66
59
62
61
54
54
32
32
29
28
602
100

Prospělo s
vyznamenáním
12/13
39
36
27
28
33
20
23
27
15
10
10
13
281
47,79

Prospělo

13/14
46
37
37
27
31
32
23
18
22
12
11
9
305
50,66

12/13
24
26
33
35
27
34
31
33
16
17
18
11
305
51,87

13/14
15
27
29
32
30
28
30
36
10
20
18
19
294
48,84

Neprospělo
k 30.6.2014
12/13
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0,17

13/14
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
6
0,5

Neklasifikováno
12/13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0,17

13/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Počet žáků
s opravnou
zkouškou
12/13 13/14
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0,51
0,5

Ve školním roce 2013/2014 dosáhli žáci Matičního gymnázia průměrného prospěchu 1,503.. Tento průměr je
zlepšením ve srovnání s průměrným prospěchem z předcházejícího školního roku (1,534). Opětovné zlepšení v již tak výborném
celkovém průměru školy považuje vedení MGO za nesmírně pozitivní ukazatel. Je velmi obtížné na této kvalitativní úrovni stále
ještě zlepšovat celkový průměr školy, neboť jde u celé řady žáků o prospěch s průměrem 1,00, což je hraniční limit. Drobné
rezervy další skupiny žáků lze považovat za motivační, nikoliv kvalitativně problematický ukazatel.
Počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku – 3, je srovnatelný s vykazovaným parametrem školního roku 12/13. Dvěma
žákům nebylo ředitelem školy povoleno opakování ročníku, pouze jedna žákyně byla rozhodnutím ředitele školy zařazena
k opakování ročníku. Tři žáci úspěšně opravnou zkoušku vykonali a postoupili do vyššího ročníku. Ukazuje se obecný trend
platný na MGO v této kategorii, že problematickými se z tohoto pohledu jeví ročníky od tercie po sextu. Tento trend se opakuje
již několik let, a jsme rozhodnuti s tímto zjištěním analyticky pracovat a přijmout patřičná odborná podpůrná opatření.
b) Vyloučení žáci a zameškané hodiny
Čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium (stav k 31. 8. 2014)
Počet vyloučených žáků
Ročník
Školní rok
první
druhý
třetí
čtvrtý
primy
sekundy
tercie
kvarty
kvinty
sexty
septimy
oktávy
Celkem

Počet celkem
12/13
-

13/14
-

Průměrný počet
zameškaných
hodin na žáka

Z toho z důvodu Z toho z důvodu
Z jiných důvodů
prospěchu
chování
12/13
13/14
12/13
13/14
12/13
13/14
12/13
57,6
118,68
154,1
132,3
68,0
72,7
98,6
79,2
128,2
99,6
131,6
121,6
105,18
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13/14
41,63
90,56
166,72
138,68
70,40
66,14
75,56
121,61
88,05
165,60
135,30
117,93
104,40
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Pozitivní vývoj sledovaného ukazatele – průměrný počet zameškaných hodin na žáka – kde lze sledovat mírný pokles
o 1 hodinu, je výsledkem nejen důsledného a systémového uplatňování ustanovení Školního řádu MGO při omlouvání
nepřítomnosti ve vyučování, ale klíčová je především spolupráce třídních učitelů se zletilými žáky i se zákonnými zástupci
nezletilých a nově se do pozitivního vývoje absence promítl i aktivní přístup výchovné poradkyně, která nyní bedlivě sleduje a
monitoruje problematické jedince a analyticky řeší stav ještě v okamžiku, kdy je možno krizovému vývoji předejít.
Lze však předpokládat, že výrazného zlepšení nelze dosáhnout. Zřetelně se zhoršuje klinický obraz mladé generace,
narůstá počet dětí chronicky nemocných, velkým problémem Ostravska jsou alergická onemocnění, překvapivě roste i počet dětí,
které ve vazbě na vrcholový sport řeší dlouhodobé zdravotní problémy, rekonvalescence. Řada rodičů neváhá zajisti
v problematickém regionu Ostravy pro své děti ozdravné pobyty.
c) Snížený stupeň z chování
Tento školní rok
Počet
Procento
3
0,50
0
0

Stupeň chování
2
3

Minulý školní rok
Počet
Procento
1
0,17
1
0,17

Komplexně organizovaná a vedená preventivní práce výchovné poradkyně se pozitivně odráží také v počtu problematických
forem chování a jednání našich žáků. Jednou z priorit vzdělávací a výchovné práce pedagogů MGO je oblast morálních a
charakterových vlastností každého žáka Matičního gymnázia, potažmo každého absolventa této střední školy. Velmi se osvědčuje
ve světě již běžně využívaný komplex formování osobnosti žáka, tzv. systém nulové tolerance. Je evidentní, že vytvoření
vstřícného, pozitivně laděného studijního prostředí, kde platí jasná a smysluplná pravidla, se jeví jako efektivnější než operovat
v systému nekoncepčně rozvolněném, kde vznikají přirozené tendence pro nedodržování zásadních norem kultivovaného a
společensky akceptovatelného chování.
V konečném důsledku rodiče vysoce cení kultivovanost prostředí, ve kterém jejich děti vyrůstají a získávají své vzdělání. Tři
udělené snížené stupně z chování považujeme za důležitý ukazatel kvality výchovné práce na MGO. Nejsou rozhodně vyjádřením
závažných patologických jevů, jsou signálem pro žáka a zákonného zástupce, že odklon od obecně stanovené normy je v pojetí
výchovného procesu na MGO již za hranicí tolerance.
d) Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
68

Minulý školní rok
41

Snaha předcházet problematickým formám jednání a studia vede pedagogické pracovníky k velmi přesnému a řádnému
dodržování ustanovení Školního řádu MGO, a to především v kategorii omlouvání absence. Jsme přesvědčeni, že náročnost v této
oblasti vytvoří u žáků ty správné návyky v kategorii plnění základních studijních (a v budoucnu pracovních) povinností. Nárůst
počtu neomluvených hodin je tedy především důsledkem náročnější a komplexnější kontroly. Jsme spolu s absolutní většinou
zákonných zástupců žáku přesvědčeni, že rovný přístup při plnění studijních povinností je jedním z prostředků pozitivní přípravy
mladého člověka pro praxi a život.
Analyticky jsou výsledky vzdělávacího procesu a výchovného působení zpracovány v části O., v kapitole Výsledky
vzdělávání.
e) Zvolený vzdělávací program
Název
7941K/41Gymnázium
7941K/81Gymnázium
7941K/41Gymnázium
7941K/81Gymnázium
Název
7941K/41Gymnázium
7941K/81Gymnázium
7941K/41Gymnázium
7941K/81Gymnázium

ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP

ŠVP
ŠVP
ŠVP
ŠVP

Minulý školní rok
Číslo jednací
G 910/2009
ZV 1206/2007
G 1373/2013
ZV 1372/2013
Tento školní rok
Číslo jednací
G 910/2009
ZV 1206/2007
G 1373/2013
ZV 1372/2013
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V ročníku
čtyřletý cyklus
osmiletý cyklus
čtyřletý cyklus
osmiletý cyklus
V ročníku
čtyřletý cyklus
osmiletý cyklus
čtyřletý cyklus
osmiletý cyklus

Mgr. Ladislav Vasevič

2. Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014
a) Přehled výsledků MZ v jarním termínu 2014

Profilová

Společ
ná

Část

Předmět
Čj
Aj
M
Aj
Frj
Nj
ŠJ
ZSV
D
Z
M
F
Bi
Ch
Vv
Hv
IKT
La
Nj
M
F
Bi
Ch
IKT
Frj

Obor
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium

Počet

Úroveň/
forma

Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní povinná
Ústní nepovinná
Ústní nepovinná
Ústní nepovinná
Ústní nepovinná
Ústní nepovinná
Ústní nepovinná
Ústní nepovinná
Ústní nepovinná

přihlášení
82
68
14
14
2
2
5
27
19
12
7
15
35
17
4
3
2
1
1
2
3
1
2
1
1

Úspěšně vykonalo

maturující
82
68
14
14
2
2
5
27
19
12
7
15
35
17
4
3
2
1
1
2
3
1
2
1
1

DT
82
68
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PP
82
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Průměrný
prospěch

ÚZ
82
68
0
14
2
2
5
27
19
12
7
15
35
17
4
3
2
1
1
2
3
1
2
1
1

1,29
1,23
2,00
1,50
1,00
2,50
1,40
1,26
1,37
1,42
1,14
1,60
1,31
1,35
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,33
1,00
1,00
1,00
2,00

b) Přehled výsledků MZ v podzimním termínu 2014
Podzimní termín se na naší škole nekonal.
c) Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2013/2014

Obor
Gymnázium

Termín
Řádný
Opravný

Jarní termín (květen 2014)
prospěl
prům.
prospěl
neprospěl
s vyzn.
prospěch
21
61
0
1,34
0
0
0
0

Podzimní termín (září 2014)
prospěl
prům.
prospěl
neprospěl
s vyzn.
prospěch
0
0
0
0
0
0
0
0

Analyticky jsou výsledky maturitních zkoušek zpracovány v části O., v kapitole Výsledky vzdělávání.
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3. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014
a) Testování žáků 1. ročníku oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Jazyk český
Matematika
Anglický jazyk

Výsledky školy
v rámci všech testovaných
škol
úspěšnost
78,90
72,7
86,9

percentil
89
96
96

Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny
oborů vzdělání
Gymnázia
percentil
69
90
90

b) Testování žáků 3. ročníku oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou
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Výsledky školy
v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny
oborů vzdělání
Gymnázia

Předmět

Jazyk český
Matematika
Anglický jazyk

úspěšnost

percentil

percentil

73
33
80

83
70
81

65
51
64
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přidaná
hodnota –
nárůst v
procentech
26
8
29
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F.

Oblast prevence sociálně patologických jevů

1. Prevence společensky nežádoucích jevů ve školním roce 2013/2014
Školní prevence se řídila Minimálním preventivním programem na školní rok 2013/2014, jehož hlavním cílem bylo
přispívat konkrétními aktivitami k vytváření pozitivního klimatu ve škole. V oblasti prevence ŠMP úzce spolupracuje
s výchovnou poradkyní. V zahajovacím týdnu školního roku byly organizovány adaptační kurzy pro žáky prim a prvního ročníku.
Matiční gymnázium opět využilo nabídky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, p. o., jehož programů zážitkové pedagogiky
naše škola využívala i během školního roku, pokud některý z třídních učitelů projevil zájem (např. sexta B, 1. A). ŠMP v případě
potřeby vedla preventivní prožitkové programy přímo ve třídách (opakovaně např. ve třídě sekunda B).
Aktivity primární prevence kyberšikany a netolismu byly zařazeny do programu Týdne vědy na Matičním gymnáziu.
Projekce cizojazyčných filmů s tématikou tolerance vůči handicapovaným osobám (španělský film „Hlas moře“ a
francouzský film „Osmý den“) byly programovou součástí Týdne jazyků na Matičním gymnáziu. Následné rozbory a diskuse byly
vedeny v češtině i cizích jazycích.
Ve třídním kolektivu tercie B byl testován interaktivní preventivní materiál „Virtuální nápadník“.
Širokou škálu témat primární prevence zahrnovaly akce Dnů prevence 16. a 17. dubna 2014.
Z odborných pracovišť spolupracovala ŠMP především s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ostravě-Porubě, se
Střediskem volného času v Ostravě-Zábřehu, s Poradnou pro primární prevenci, o. s., s Centrem nové naděje ve Frýdku-Místku.
Vlastní kompetenci v oblasti primární prevence si ŠMP zvyšovala účastí na vzdělávacích akcích a seminářích organizovaných
okresní metodičkou prevence.
Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková, školní metodička prevence

2. Výchovné poradenství ve školním roce 2013/2014
V průběhu měsíce září 2013 byla provedena depistáž různých forem poruch učení a příslušní vyučující byli s nimi
seznámeni. Už v prvním týdnu nového školního roku byla pro tři třídy maturitních ročníků uspořádána informační schůzka s doc.
Kotlánem ohledně přípravy na přijímací řízení vysokých škol. Také v tomto týdnu proběhl v prostorách Centra volného času
v Ostravě – Zábřehu adaptační kurz pro žáky obou prim.
V listopadu 2013 se uskutečnila v rámci Koncepce sexuální výchovy odborná přednáška Čas proměn, lektorka paní
Marie Šindelářová se věnovala zvlášť dívkám a zvlášť chlapcům ze tříd primy A i primy B. Pro žáky obou sekund jsme pak
pozvali odbornici na poruchy příjmu potravy z ostravského centra Anabell. Maturujícím třídám byla umožněna návštěva
informačního veletrhu o vysokých školách – Gaudeamus.
V jarních měsících byla využita dlouhodobá spolupráce s kulturně – vzdělávacími centry v Ostravě. V březnu 2014 jsme
se účastnili večerního představení filmového festivalu Jeden svět a v dubnu 2014 pak v Minikině pokračoval projekt Film a
divadlo do škol promítnutím snímku Pěna dní.
V květnu 2014 jsme se tradičně zapojili do charitativní akce Liga proti rakovině.
Při příležitosti rozdávání pololetního a závěrečného vysvědčení se žáci celé školy účastnili společného kulturně
vzdělávacího programu: v lednu 2014 připravili žáci Matičního gymnázia pod vedením Mgr. Markéty Šňupárkové Muzikálové
melodie a v červnu 2014 školní divadelní soubor Tajfun Povídky malostranské.
V průběhu celého školního roku 2013/2014 spolupracovala výchovná poradkyně se Studentským senátem.
Také konzultační hodiny výchovné poradkyně byly využívány žáky, třídními učiteli a rodiči.
Zpracovala: Mgr. Jana Trčková, výchovná poradkyně

3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Rámcový dlouhodobý plán EVVO
Předávání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů
životního prostředí z globálního a lokálního hlediska, seznamování se s možnostmi a způsoby dosažení udržitelného
rozvoje
2. Rozvíjení schopnosti uvažování v souvislostech – interakce přístupů ekologických, technologických, ekonomických
a sociálních v jednotlivých vyučovacích předmětech
3. Spolupráce se středisky ekologické výchovy – VITA, M.R.K.E.V., TEREZA, Ochrana fauny ČR, Klub ekologické
výchovy a s dalšími institucemi se vztahem k ochraně přírody (Český svaz ochránců přírody, Lesy ČR)
4. Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících
5. Začlenění okruhů environmentálního vzdělávání do tematických plánů (např. anglický jazyk (Mgr. Nováková) – Going
green – kvinty a 2. ročník – téma recyklace a srovnání jednotlivých evropských zemí, mapování problematiky v oblasti
bydliště; občanská výchova (Mgr. Trčková) – ideologické proudy, environmentalistika; zeměpis (Mgr. Tesařová) –
kvarty a 1. ročník – téma globalizace, ekolog. problémy, doprava a životní prostředí, Seminář a cvičení ze zeměpisu na
téma Antropogenní formy reliéfu se zaměřením na Ostravsko)
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1.

6.
7.

Trvalé aktivity – péče o životní prostředí – nástěnky, úprava okolního prostředí (škola, jednotlivé třídy), separování
odpadu
Další vzdělávání pedagogů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program EVVO pro školní rok 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vzdělávání koordinátora a dalších pedagogů dle nabídky, časových a finančních možností školy
Exkurze s ekologickou tematikou – OZO a.s., VŠB-TUO, ZOO Ostrava, OU v Ostravě
Péče o zeleň v okolí školy, zlepšování květinové výzdoby tříd a chodeb
Obohacování knihovny o ekologickou literaturu a metodické materiály k ekologické výchově
Spolupráce a výměna zkušeností s jinými školami, středisky ekologické výchovy a s dalšími institucemi se vztahem
k ochraně přírody
Třídění odpadu, upozorňování na nebezpečné odpady, práce v projektu Recyklohraní
Zkvalitňování žákovských prací s ekologickou tematikou
Zdůrazňování regionálních chráněných území
Šetření energiemi

Hodnocení EVVO – školní rok 2013/2014
Ekologizace provozu školy:
1. Šetření energií
- V oknech tříd jsou umístěny žaluzie, které jsou funkční a nastavitelné pro dobu slunečního svitu i za šera.
- Svítí se pouze v době vyučování, pokud je potřeba, během přestávek dochází k regulaci světel.
- Ve škole jsou vyměněny zářivky, které jsou úsporné a mají stejnou barvu svítivosti.
- Ústřední topení má funkční nastavitelné ventily pro regulaci.
- Dochází ke snížení teploty v místnostech v nočních hodinách, o víkendu i během prázdnin.
- Žákům se snažíme vštěpovat návyk na šetření materiály a energiemi (např. šetrné zacházení s učebnicemi,
materiály zapůjčenými školou, šetřit osvětlením ve třídách a na chodbách).
2.

Šetření vodou
- Při umývání rukou, očistě vlastní i pracovního náčiní, pracovní plochy po hodinách Vv, Tv, cvičení
z přírodovědných předmětů.
- Na WC je možno užívat šetrné splachování – „krátké“ a „dlouhé“.
- Jsou instalovány pákové baterie.

3.

Ekologizace prostředí a estetizace
- Ve třídách, v učebnách i na chodbách jsou umístěny květiny, které slouží nejen k estetizaci školy, ale rovněž
jako učební pomůcky (pokojové květiny apod.).
- V prostorách školního atria probíhá soustavná péče o zeleň a průběžný úklid těchto prostor využívaných
k odpočinku žáků a pedagogů během školních dní s pěkným počasím.
- Ve vestibulu školy jsou celoročně instalovány výstavy nejlepších výtvarných prací žáků naší školy a jsou
střídány žákovskými pracemi na různá témata včetně EVVO.
- Probíhá separace odpadu – plasty a elektroodpad.
- Ve vestibulu školy mají žáci k odpočinku možnost využít stolní fotbal a kulečník.
- Na každém patře budovy gymnázia se nachází relaxační koutek s knihovnou.

4.

V rámci spolupráce se středisky ekologické výchovy a dalšími institucemi se vztahem k environmentalistice a zdraví
člověka proběhly tyto akce:
- Výukové programy pro sekundy v OZO Ostrava (organizace Mgr. Platošová).
- Návštěva 39. ročníku MFF EKOFILM ( kvinta A s Mgr. Kaňkovou, kvinta B s Mgr. Rašovským a 1.A s Mgr.
Švrčkovou, organizace Mgr. Platošová).
- Výukové programy a soutěže v ZOO Ostrava (primy až kvarty, všichni vyučující biologie).
- Prodávání upomínkových předmětů v rámci celorepublikové sbírky projektu Světluška.
- Prodávání kytiček při příležitosti Českého dne proti rakovině.
- Pomoc při organizaci akce Hrad žije první pomocí 2014.
- Projekt Recyklohraní (sběr elektroodpadu, akumulátorů a baterií - celkem 525 kg) se ziskem výukových
materiálů v oblasti ekologické výchovy.
- Projekt Happy snack – automaty na zdravou výživu pro žáky s dotovanými potravinami (Mgr. Macečková).

5.

Materiály získané při konferencích, školeních či při spolupráci s jinými subjekty byly zařazeny do knihovny školy, resp.
jsou k dispozici u koordinátora EVVO.
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Platošová, koordinátorka pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
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G.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

1. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy pro školní rok 2013/2014
Vzdělávání vedoucích pracovníků školy
a) Vzdělávací akce zaměřené na společnou část maturitní zkoušky (aktuálně probíhá po celý školní rok)
b) Vzdělávací akce z nabídky KVIC, NIDV případně jiných akreditovaných vzdělávacích středisek zaměřených na
novou legislativu (dle požadavků předmětových komisí a v souladu s Plánem DVPP MGO)
c) Vzdělávání v rámci partnerství v projektech realizovaných VŠB-TUO, OU v Ostravě, Accendo – Centrum pro
vědu a výzkum, Vysoká škola podnikání, a. s.
d) Kvalifikační studium – ředitel školy (ukončeno obhajobou závěrečné práce)
Prohlubování jazykových dovedností učitelů cizích jazyků
a) Akce pro vyučující Aj (NIDV a COVPP MU Brno, British Council a další)
b) Akce pro vyučující Nj (NIDV, COVPP MU Brno, Goethe Institut Praha, Dům Evropy Praha)
c) Akce pro vyučující Fj (Institut Francais d‘Ostrava)
d) Akce pro vyučující La (Ústav klasických studií při AV)
Zlepšování jazykových dovedností ostatních učitelů – kurzy NIDV (dle individuálního zájmu a v souladu s Plánem DVPP
MGO)
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití interaktivní techniky, komunikačních a informačních technologií –
dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí a školicích středisek v souladu s Plánem DVPP MGO)
Vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve
specializaci, kterou vyučují
a) Doktorandský studijní program na OU v Ostravě – Mgr. Rostislav Gromnica (Jč)
b) Doktorandský studijní program na SLU v Opavě – Mgr. Adam Hlaváč (M)
c) Doktorandský studijní program na OU v Ostravě – Mgr. Markéta Šňupárková (Hv)
d) Akce z nabídky KVIC, MŠMT, NIDV i jiných akreditovaných vzdělávacích středisek
Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou (CERTIS), školení komisařů, zadavatelů
a hodnotitelů MZ – kurzy CERMAT (Dle Plánu DVPP MGO)
Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s projekty na téma zlepšování klimatu školy, třídy a spolupráce učitele
se žákem
a) Akce pro všechny pedagogické pracovníky ( ČČK – Kurz poskytnutí první pomoci)
b) Akce pro zájemce z řad pedagogických pracovníků (Scio – Projekt Nautilus)
DVPP – náklady v Kč

1750
2128

Rok
2011
1059

2012
4858
3365

2013
9080
396

4878

1059

8223

9476

2009

2010

Kurzovné
Cestovné

4172
1450

Celkem

5622

Náklady na DVPP jsou ovlivněny těmito faktory:
a) pedagogové absolvují školení, která jsou plně hrazena z ESF nebo z grantů (účast na školeních a seminářích OU
v Ostravě a VŠB-TUO, ACCENDO, Vysoká škola podnikání, a. s.),
b) pedagogové absolvují školení, která jsou plně hrazena z prostředků MSK,
c) někteří učitelé absolvovali o hlavních prázdninách letní školy na vlastní náklady,
d) pedagogové dávají přednost školením pořádanými NIDV Praha – pracoviště Ostrava,
e) organizace pronajímá za přiměřenou cenu pro školení prostory, za naše pracovníky hradí organizace minimální
nebo nulový účastnický poplatek (týká se zejména učitelů cizích jazyků).
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2. Plnění plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014
Titul, jméno a příjmení

název akce

pořadatel

RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, 28. letní škola pro středoškolské pedagogy
Ph.D.
Seminář pro maturitní komisaře ke státním maturitám
Mgr. Jana Bittová

Mgr. Lucie Dančíková

Ing. Adam Dragon

Mgr. Martina Drápalová

Ing. Vladimír Dresler

Mgr. Tomáš Fismol

PhDr. Ivana Fuxová

Mgr. Rostislav Gromnica

Mgr. Adam Hlaváč

Mgr. Iveta Horáková

CERMAT

Příběhy 20. století – školení k soutěži 9. 5. 2014, Ostrava

Obč.sdružení PANT (Moderní dějiny)

20. století očima Židů 16. - 17. 5.2014, Praha

Centropa a PŽM

Certifikační školení: Hodnotitel ústní zkoušky Anglický
jazyk – úroveň Z
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP Cizí jazyky
kategorie SPU – O

CERMAT

Becoming more successful workplace while on the move

Macmillan Webinar

Miles Craven: Scripted Conversations

Macmillan Webinar

Switching the Lightbulb: Getting Students to Come up with
Ideas

Macmillan Webinar

Primary Session, Secondary Session, Exams Session, Adults
Session, Classroom Tips Session
Five years of digital innovation for dictionaries - Michael
Rundell
Mike Boyle: Developing Essential Skills for Academic
Success

Ing. Hana Dobešová

VŠCHT v Praze

CERMAT

Macmillan Online Conference
Macmillan Webinar
Macmillan Webinar

Tim Bowen: Teaching Tips for Pronunciation

Macmillan Webinar

Life Skills Day

Macmillan Online Education

Aktuální změny právních předpisů

Paris

Aktuální změny mzdových předpisů

Vema, a.s.

Konzultační seminář pro management škol

CERMAT

Bakaláři – modul Přijímací řízení

Služba škole MB

Technologie zítřka v dnešní škole

KVIC

Digitální škola dneška

KVIC

Fyzikální aplikace - termokamera

VŠB Ostrava

Seminář Materiály pro nové tisíciletí

Vítkovice – výzkum a vývoj – technické
aplikace

28. letní škola pro pedagogy základních a středních škol a
studenty středních škol

VŠCHT v Praze

Školení požárního preventisty

Firma Kompanila s.r.o.

Školení člena požární hlídky

Firma Kompanila s.r.o.

Práce s interaktivní tabulí

VŠB–TU Ostrava

Seminář z fyziky pro středoškolské učitele

VŠB-TUO

Letní divadelní škola pro pedagogy (v rozsahu 8 hodin)

NDM

Kurz Současná česká literatura (v rozsahu 24 h)

Literární akademie Literárních
novin

Školení Řešení konfliktů s rodiči (v rozsahu 4 h)

IDV

Hodnotitel písemné práce na zkušební předmět Český jazyk a
Cermat
literatura – odborná příprava k státní maturitní zkoušce
Hodnotitel ústní zkoušky pro zkušební předmět Český jazyk a
Cermat
literatura v rozsahu 16 hodin
Školení člena požární hlídky

Firma Kompanila s.r.o.

Doktorské studium – obor filologie

KCJ FF OU

Letní škola geometrie diferenciálních rovnic 2013

MÚ, SLU v Opavě

Mathematical Congress of the Americas 2013, Guanajuato,
Mexiko, sekce Matematické a počítačové metody modelování
a vizualizace, Matematická biologie, Matematická fyzika
International Congress of Mathematicians (ICM) 2014, Soul,
Jižní Korea, sekce Vzdělávání v matematice, Popularizace
matematiky, Historie matematiky

CIMAT, Guanajuato,
México
The Korea Science and Technology Center,
Seoul, Korea; IMU (Mezinárodní
matematická unie)

Posílení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků –
SPŠei, Ostrava, p.o.
Anglická konverzace II - DVPP
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Titul, jméno a příjmení

název akce
Letní divadelní škola pro pedagogy

pořadatel
NDM

Mgr. Ivona Korpasová

Andrzej Raczkowski in Osrava- Business English-seminář

CUP

Mgr. Svatava Kretková

Školení členů školní požární hlídky

Firma Kompanila s.r.o.

Mgr. Dana Kuchařová

Metodický kurz k výuce ruského jazyka

JŠ Hello

Nový občanský zákoník

Eduko

Německá gramatika a výuka slovní zásoby „zábavně“

KVIC

Mgr. Renáta Macečková

Mgr. Zdeněk Maník

Seminář „Využití soutěží typu Turnaj mladých fyziků při
práci s nadanými žáky“
Prázdninová škola pro učitele matematiky a fyziky

NIDM MŠMT Praha
MFF UK Praha

Geografický seminář

OU v Ostravě

Workshop – Regionální věda a prostorové plánování, stavba
měst

Vědecko-výzkumný institut ACCENDOCentrum pro vědu a výzkum, o. p. s

Certifikační školení hodnotitelů MZ

Cermat

Hodinka s Erasmem+

Dům zahraničních služeb,
krajský úřad MSK

Teaching Listening to Secondary School Students

Macmillan Education

The Future Classroom Scenarios

European Schoolnet Academy

Psic. Orianna Parraga

„ Ensenanya de la Lengua y Cultura Espanola

Instituto Cervantes y La Fundacion Jose
Ortega y Gasset y Gregorio Maranon

Mgr. Miroslava Pavlínková

Postgraduální vzdělávání učitelů latiny
na středních a vyšších odborných školách:
Latinský jazyk a literatura

FF MU v Brně

Mgr. Tomáš Pek

Metodická školení v angličtině

Jazykové školy Pygmalion,
Eschola

Technologie zítřka v dnešní škole

KVIC

Bakaláři – modul Přijímací řízení

Služba škole MB

BOZP - problematika zdravotní péče a prevence

Moravskoslezský krajský úřad

Školení požárních hlídek

Ing. Kolesa - BOZP

Seminář - první pomoc ve školách

ČČK

RNDr. Petr Smyček, Ph.D.

Konzultační semináře pro management škol

NIDV

Mgr. Vanda Szturcová

Účast na semináři Business English Andrzej Raczkowski in
Ostrava

Cambridge University Press

Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém
kontextu - konference

NDM

Konference Janáčkiána

Ostravská univerzita

Letní divadelní škola pro pedagogy

NDM

Mgr. Zdeňka Švrčková

Týden zpěvu – seminář pro sbormistry

Unie českých pěveckých sborů

Mgr. Alena Tesařová

Geografický seminář

OU v Ostravě

Řešení konfliktů s rodiči

IDV Praha

Nový občanský zákoník – nové rodinné právo

Právnická fakulta UP

Nový občanský zákoník – nové soukromé právo

Právnická fakulta UP

Letní divadelní škola pro učitele

NDM

Školení a přezkoušení řidičů

Kompanila s.r.o.

Konzultační seminář pro management škol

CERMAT

Teaching English- Secondary schools-III-minikonference

OUP

Andrzej Raczkowski in Ostrava- Business English-seminář

CUP

Determinační botanické praktikum pro učitele Bi

KBE PřF OU v Ostravě

Studium zadavatele k nové maturitě

NIDV

Mgr. Nikolas Manolcis

Mgr. Naděžda Nováková

Mgr. Pavla Rychtarčíková

Mgr. Martin Schenk

Mgr. Markéta Šňupárková

Mgr. Jana Trčková

Mgr. Ladislav Vasevič

Mgr. Renata Vysloužilová

Mgr. Petr Vondráček

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

28

Mgr. Ladislav Vasevič

Analýza, hodnocení a výstupy DVPP
Kladně hodnotitelné aspekty DVPP
Špičkové studijní výsledky žáků a absolventů MGO jsou jasným dokladem profesionální a odborné kvalifikace
pedagogických pracovníků Matičního gymnázia Ostrava. O všechny formy DVPP mají pedagogové značný zájem. Limitujícím
faktorem jsou finanční prostředky a organizační aspekty. Je proto nutné ze strany vedení MGO koncepčně a dlouhodobě pracovat
v oblasti tvorby Plánu DVPP, a to s ohledem na všechny interní, ale i externí podmínky a vlivy. Základním kritériem se stává
praktická využitelnost získaných vědomostí a dovedností pro další vzdělávací, případně výchovnou práci. Rozvoj jednotlivých
oborů je natolik dynamický, že doplňující vzdělávání se stává trvalou a nutnou součástí profilu moderního pedagoga. Naprosto
novým fenoménem je pak stále vyšší počet žáků se specifickými poruchami učení či specifickými psychologickými diagnózami a
právě na tuto oblast je nutné soustředit v oblast DVPP největší pozornost.
Záporné aspekty DVPP
Stále není vyřešen problém navýšení finančních prostředků pro krytí DVPP. Ceny mnohých vzdělávacích aktivit, tak jak
roste jejich obsahová a technologická náročnost, stále rostou. Prokazatelně se zvyšují i položky spojené s cestovními náhradami,
v rozpočtech škol však nedochází k razantnímu navýšení prostředků pro krytí DVPP. Kategorie prostředků ONIV již dávno
neodpovídá skutečným potřebám moderní střední školy, která by mimo jiné měla pravidelně vysílat své pedagogy na doplňková
studia a semináře do zahraničí. České školství je stále častěji konfrontováno se školstvím evropským a dokonce řada
kvalitativních šetření má charakter světových analytických šetření, ale například pravidelné DVPP v této oblasti je zatím českým
školám uzavřeno.
Dalším negativem bezesporu zůstává organizační aspekt DVPP. Jen část pedagogů je ochotna absolvovat školení a kurzy
v čase mimo přímou vyučovací povinnost a má to svou zásadní logiku. Jsou specifikem svého povolání nuceni vybírat řádnou
dovolenou v přesně vymezených termínech a jen stěží lze tento fakt propojit se systémem DVPP. Vlastní výuku žáků pak nelze
okleštit o masové či dlouhodobé zapojení učitelů do sytému školení, kurzů a pracovních seminářů, které se konají v dopoledních
hodinách, během vyučovacího procesu.

Závěr
Ve školním roce 2013/2014 se podařilo najít rovnovážný stav v oblasti DVPP mezi potřebami MGO na straně jedné a
možnostmi ekonomickými a skutečným zájmem jednotlivců na straně druhé. Všechny plánované aktivity v této oblasti byly
splněny, podařilo se především díky projektům OPVK zajisti pro pedagogy MGO, kteří projevili zájem, širokou škálu
doplňujících vzdělávacích aktivit a věříme, že nové poznatky budou efektivně využity také ve výuce a výchovném procesu.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič
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H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1. Umístění žáků v soutěžích

Matematika

Francouzský a
německý
jazyk

Anglický jazyk

Český jazyk

Předmět

Žák

Třída

Radek Slaný

1. A

Adéla Kozáková

KVB

Soutěž
Aréna plná krásných slov – recitační
soutěž
Aréna plná krásných slov – recitační
soutěž

Umístění
krajská soutěž

– 2. místo

krajská soutěž

– 3. místo

Ondřej Sliška

TA

Mladý Demosthenes

region. kolo

– 1. místo

Ondřej Sliška

TA

Mladý Demosthenes

krajské kolo

– 1. místo

Klára Badurová

3. A

Mladý Demosthenes

region. kolo

– 1. místo

Bára Nejedlíková

TB

Olympiáda v českém jazyce

okresní kolo

– 40.– 47. místo

Karel Weiss

TB

Olympiáda v českém jazyce

okresní kolo

– 40.– 47. místo

Hana Vyvijalová

1. A

Olympiáda v českém jazyce

okresní kolo

– 37.– 39. místo

Helena Kopelová

2. A

Olympiáda v českém jazyce

okresní kolo

– 10.– 12. místo

Tereza Dostálová

1. A

GATE

okresní kolo

– 5. místo

Lenka Kimáková

SXB

GATE

okresní kolo

– 6. místo

Barbora Novotná

1. A

GATE

okresní kolo

– 8. místo

Anna Mrozinská

KVB

Soutěž v anglické konverzaci

okresní kolo

– 4. místo

Michaela Tobolová

SPB

Soutěž v anglické konverzaci

okresní kolo

– 4. místo

Dominik Jaroš

PA

Soutěž v anglické konverzaci

okresní kolo

– 9. místo

region. kolo

– 1. místo

krajské kolo

– 2. místo

Kristína Štelbaská, Tereza
Honková, Petra Sroková, Veronika
Dajčová, Ondřej Calábek

Eliška Kozáková

SPB, 3.
Concours de la chanson francophone
A, SXA
Olympiáda ve francouzském jazyce kat.
SPB
B2

Klára Haluzová

SPB

Olympiáda v německém jazyce kat. III. A

okresní kolo

– 3. místo

Michal Maršálek

SXA

Matematický klokan kat. Junior

ostravské SŠ

– 1. místo

Ondřej Chovanec

SXA

Matematický klokan kat. Junior

ostravské SŠ

– 2. místo

Jan Moravec

PB

Matematická olympiáda kat. Z6

okresní kolo

– 23. místo

Martin Vaněk

PB

Matematická olympiáda kat. Z6

okresní kolo

– 23. místo

Hynek Ožana

PB

Matematická olympiáda kat. Z6

okresní kolo

– 29. místo

Alice Školoudíková

PA

Matematická olympiáda kat. Z6

okresní kolo

– 41. místo

Antonín Prášek

PA

Matematická olympiáda kat. Z6

okresní kolo

– 41. místo

Tereza Vilímová

PA

Matematická olympiáda kat. Z6

okresní kolo

– 64. místo

Josef Pernica

SA

Matematická olympiáda kat. Z7

okresní kolo

– 1. místo

Tereza Foltýnová

SB

Matematická olympiáda kat. Z7

okresní kolo

– 40. místo

Martin Štefan

TA

Matematická olympiáda kat. Z8

okresní kolo

– 3. místo
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Biologie

Fyzika

Předmět

Žák

Třída

Soutěž

Umístění

Kateřina Pařízková

TA

Matematická olympiáda kat. Z8

okresní kolo

– 7. místo

Michal Džubera

TA

Matematická olympiáda kat. Z8

okresní kolo

– 7. místo

Radan Vincenec

KVA

Matematická olympiáda kat. Z9

okresní kolo

– 7. místo

Radan Vincenec

KVA

Matematická olympiáda kat. Z9

krajské kolo

– 1. – 6.místo

Ondřej Strakoš

1. A

Matematická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 39. místo

Lenka Lasoňová

2. A

Fyzikální olympiáda kat. C

krajské kolo

– 14. místo

Patrik Berka

2. A

Fyzikální olympiáda kat. C

krajské kolo

– 23. místo

Vojtěch Adamec

KVIA

Fyzikální olympiáda kat. D

krajské kolo

– 17. místo

Radan Vincenec

KVA

Fyzikální olympiáda kat. E

okresní kolo

– 2. místo

Tomáš Dulava

KVA

Fyzikální olympiáda kat. E

okresní kolo

– 6. místo

Alexandr Jankov

KVA

Fyzikální olympiáda kat. E

okresní kolo

– 11. místo

Radan Vincenec

KVA

Fyzikální olympiáda kat. E

krajské kolo

– 8.– 11. místo

Tomáš Dulava

KVA

Fyzikální olympiáda kat. E

krajské kolo

– 24. místo

Adam Bátrla

TA

Astronomická olympiáda kat. EF

krajské kolo

– 15.– 16. místo

Martin Šimara

TA

Astronomická olympiáda kat. EF

krajské kolo

– 15.– 16. místo

Josef Pernica

SA

Astronomická olympiáda kat. GH

krajské kolo

– 4. místo

Matěj Johánek

SA

Astronomická olympiáda kat. GH

krajské kolo

– 5.– 6. místo

Alice Školoudíková

PA

Astronomická olympiáda kat. GH

krajské kolo

– 8. místo

Matyáš Hroch

SA

Astronomická olympiáda kat. GH

krajské kolo

– 29. místo

Barbora Hošková

1. A

Biologická olympiáda kat. B

krajské kolo

– 13. místo

Marek Svačina

SXA

Biologická olympiáda kat. B

krajské kolo

– 25. místo

Patrik Buryan

TA

Biologická olympiáda kat. C

okresní kolo

– 3. místo

Michal Džubera

TA

Biologická olympiáda kat. C

okresní kolo

– 15. místo

Patrik Buryan

TA

Biologická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 25. místo

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků ZŠ a
víceletých gymnázií

městská
soutěž

– 2. místo

TB, SB, Soutěž Hlídek mladých zdravotníků ZŠ a
SA
víceletých gymnázií

městská
soutěž

– 3. místo

TB, SA, Soutěž Hlídek mladých zdravotníků ZŠ a
SB
víceletých gymnázií

městská
soutěž

– 4. místo

Adéla Mazánková, Valentýna
Vilišová, Anna Macečková,
Karolína Polášková, Kateřina
Havlíčková
Petr Koštěl, Tereza Krejčová,
Vanda Lukavcová, Johana Bílá,
Anna Paťorková
Terezie Mikysková, Zuzana
Zdařilová, Tereza Hmurová,
Tereza Foltýnová, Zuzana Stypová
Jan Můčka, Jan Chamrád, Matěj
Johánek, Kristýna Dočekalová,
Zuzana Zdařilová
Michalis Joannidis, David Hradil,
Jozef Koľvek, Denisa Barvíková,
Kristýna Hlavsová
Richard Lizák, Petra Porubová,
Kristýna Wyrwová, Tereza
Kijonková, Hana Vyvijalová
Zuzana Repková, Roman Repka,
Valentýna Vilišová, Adéla
Mazánková, Tereza Krejčová

KVB,
TB

SA

Soutěž mladých zoologů

okresní soutěž

– 3. místo

KVA

Soutěž mladých zoologů

okresní soutěž

– 6. místo

Soutěž Zdravotnických družstev mládeže

městská
soutěž

– 2. místo

Soutěž Zdravotnických družstev mládeže

městská
soutěž

– 3. místo

SXA,
SXB,
1. A
SXA,
KVB,
TB
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Předmět

Žák
Jan Můčka, Jan Chamrád, Matěj
Johánek, Kristýna Dočekalová,
Zuzana Zdařilová
Matylda Kubečková, Vanda
Lukavcová, Tereza Košťálová,
Barbora Ohnoutková, Karolína
Schwarzová
Hana Viková, Zuzana Dobrá,
Babette Haluzová, Julie Jang,
Eliška Titzová
Michalis Joannidis, David Hradil,
Jozef Koľvek, Denisa Barvíková,
Kristýna Hlavsová
Adam Sojka, Tomáš Dulava, Jakub
Georgiev, Matěj Hájek, Vojtěch
Maiwald
Michal Džubera, Michal Skipala,
Adam Beneš, Metoděj Černý, Jan
Schwarz

Třída

Soutěž

Umístění

Velká cena ZOO

okresní soutěž

– 3. místo

SB

Velká cena ZOO

okresní soutěž

– 8. místo

PB

Velká cena ZOO

okresní soutěž

– 9. místo

KVA

Velká cena ZOO

okresní soutěž

– 4. místo

KVA

Velká cena ZOO

okresní soutěž

– 7. místo

TA

Velká cena ZOO

okresní soutěž

– 8. místo

Filip Antončík

SPA

Chemická olympiáda kat. B

krajské kolo

– 20. místo

David Kocián

SXB

Chemická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 21. místo

Lucie Sysalová

1. A

Chemická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 24. místo

Kateřina Lacinová

2. A

Chemická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 25. místo

Dennis Haĺko

SXB

Chemická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 26. místo

Barbora Hošková

1. A

Chemická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 40. místo

Vojtěch Adamec

KVIA

Chemická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 41. místo

Šárka Michenková

1. A

Chemická olympiáda kat. C

krajské kolo

– 45. místo

Vojtěch Vykoupil

TB

Chemická olympiáda kat. D

okresní kolo

– 15.– 16. místo

KVB

Chemická olympiáda kat. D

okresní kolo

– 22. místo

Alice Školoudíková

PA

Zeměpisná olympiáda kat. A

okresní kolo

– 10. místo

Matěj Frič

SA

Zeměpisná olympiáda kat. B

okresní kolo

– 2. místo

Hana Kroupová

TB

Zeměpisná olympiáda kat. C

okresní kolo

– 7. místo

KVIB

Zeměpisná olympiáda kat. D

okresní kolo

– 2. místo

SA

Zeměpisná olympiáda kat. B

krajské kolo

– 7. místo

Martin Lichovník

KVIB

Zeměpisná olympiáda kat. D

krajské kolo

– 9. místo

Martin Lichovník

KVIB

Eurorebus

krajské kolo

– 8. místo

SB

Ostrava – město architektury

okresní soutěž

– 2. místo

Julie Fülepová

3. A

Československé dějiny 20. století

krajské kolo

– 1. místo

IKT

Štěpán Wilkus

SXB

Vyprávěj svůj příběh digitálně

celostátní s.

– 1. místo

Zpěv

Anna Tabášková

SXB

Skřivánek 2014 – pěvecká soutěž

region. kolo

– 2. místo

Chemie

SA

Zeměpis

Radek Gabriel

Dějepis

Martin Lichovník
Matěj Frič

Irena Andrášková, Tereza
Košťálová, Barbora Ohnoutková,
Karolína Schwarzová
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Přehled soutěží a umístění v soutěžích
Regionální soutěže
Název
1. místo
Concours de la chanson francophone
1 družstvo
Matematický klokan kat. Junior (srovnání dvaceti ostravských SŠ)
1
Mladý Demosthenes
2
Skřivánek 2014
Soutěž Hlídek mladých zdravotníků ZŠ a víceletých gymnázií (městská)
Soutěž Zdravotnických družstev mládeže (městská)
Okresní soutěže
Název
1. místo
Biologická olympiáda kat. C
Fyzikální olympiáda kat. E
Matematická olympiáda
1
Olympiáda v německém jazyce kat. III. A
Ostrava – město architektury
Soutěž mladých zoologů
Velká cena ZOO
Zeměpisná olympiáda
Krajské soutěže
Název
1. místo
Aréna plná krásných slov – recitační soutěž
Československé dějiny 20. století
1
Matematická olympiáda
1
Mladý Demosthenes
1
Olympiáda ve francouzském jazyce kat. B2
Národní soutěže
Název
1. místo
Vyprávěj svůj příběh digitálně
1
Mezinárodní soutěže
Název
1. místo

Název
Mezinárodní tábor Balaton 2014

2. místo

3. místo

1
1
1 družstvo
1 družstvo
2. místo

1 družstvo
1 družstvo
3. místo
1

1
1
1
1 družstvo
1 družstvo
1 družstvo
2
2. místo
1

3. místo
1

1
2. místo

3. místo

2. místo

3. místo

Mezinárodní projekty
Stručná charakteristika
Reprezentace České republiky v rámci spolupráce s partnerským městem
Ostravy – Miskolcem
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Přehled všech soutěží a počtu účastníků
Název
Aréna plná krásných slov
Astronomická olympiáda
Biologická olympiáda
Concours de la chanson francophone
Československé dějiny 20. století
Ekonomicko-manažerská olympiáda 2014
Eurorebus
Fyzikální olympiáda
GATE
Chemická olympiáda
Matematický klokan kategorie Junior
Matematická olympiáda
MGO Writing Contest (pouze školní soutěž)
Mladý Demosthenes
Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda ve francouzském jazyce
Olympiáda v německém jazyce kat. III. A
Ostrava – město architektury
Skřivánek 2014
Soutěž v anglickém jazyce – vyhledávání informací, práce se vzdělávacím portálem Britannica
Online School Edition (pouze školní soutěž)
Soutěž v anglické konverzaci
Soutěž v anglické prezentaci Britannica Quest 1 – Robots Are All Around Us (pouze školní soutěž)
Soutěž v anglické prezentaci Britannica Quest 2 – Countries Around the World (pouze školní soutěž)
Soutěž Hlídek mladých zdravotníků ZŠ a víceletých gymnázií
Soutěž mladých zoologů
Soutěž Zdravotnických družstev mládeže
Velká cena ZOO
Vyprávěj svůj příběh digitálně
Zeměpisná olympiáda
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Počet
účastníků
2
41
4
5
20
4
1
6
3
10
3
15
30
35
55
1
1
8
13
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120
3
34
39
15
10
10
30
1
4

Příprava a organizování soutěží
Regionální soutěže
Název
Concours de la chanson francophone (regionální kolo) – Mgr. Miroslava Pavlínková, spoluorganizátorka
Olympiáda ve francouzštině – Mgr. Sandra Konecny, členka odborné poroty

Krajské soutěže
Název
Chemická olympiáda kategorie D – RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D., člen krajské komise, spoluorganizátor
Olympiáda v německém jazyce – Mgr. Svatava Kretková, spoluorganizátorka a členka odborné poroty

Národní soutěže
Název

Mezinárodní soutěže
Název
Concours de la chanson francophone (euroregionální finále) – Mgr. Miroslava Pavlínková, spoluorganizátorka

Organizace soutěží a olympiád























Mgr. Pavlínková organizovala školní kolo olympiády ve francouzském jazyce.
Ve spolupráci s Alliance française d´Ostrava byla Mgr. Pavlínková spoluorganizátorkou regionálního kola Concours de la
chanson francophone a euroregionálního finále této soutěže.
Mgr. Pavlínková organizovala školní kolo soutěže v písemném projevu ve francouzštině „Dictée en français“.
Mgr. Konecny byla členkou odborné poroty regionálního kola Olympiády ve francouzštině.
Mgr. Kretková se podílela na obsahové přípravě a organizaci školního, okresního a krajského kola soutěže Olympiáda
v německém jazyce a byla v této soutěži členkou poroty.
Mgr. Pek a Psic. Parraga organizovali konverzační soutěž Habla con nosotros!
Mgr. Pek a Psic. Parraga organizovali školní kolo Olympiády ve španělštině.
Všichni vyučující matematiky se podíleli na organizaci školního kola soutěže Matematická olympiáda, které organizačně
zajišťoval Mgr. Fismol.
Mgr. Maník a Mgr. Fismol organizovali školní kolo soutěže Matematický klokan.
Mgr. Drápalová, Mgr. Rychtarčíková, Mgr. Fismol, Mgr. Hlaváč a Mgr. Martinák zajišťovali po organizační stránce školní
kolo soutěže Pythagoriáda.
Mgr. Martinák organizoval soutěže Logická olympiáda a Internetová matematická olympiáda, Seminář TAKTIK, Sudoku.
Mgr. Martinák a Mgr. Fismol organizovali soutěž Pišqworky.
Mgr. Kaňková organizačně zajistila na naší škole matematickou korespondenční soutěž Komár.
Všichni vyučující fyziky se podíleli na organizaci školního kola soutěže Astronomická olympiáda.
Mgr. Hlaváč a Mgr. Maník organizovali školní kolo Fyzikální olympiády a připravovali žáky na okresní a krajské kolo.
Mgr. Vondráček připravil a organizačně zajistil konání Biologické olympiády na MGO.
RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. jako člen krajské komise chemické olympiády připravoval praktickou část krajského kola
kat. D a spoluorganizoval ho na naší škole.
Mgr. Zdeňka Platošová organizovala školní kolo Chemické olympiády kat. D včetně přípravy žáků na školní a okresní kolo.
Mgr. Petr Rašovský a RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. organizovali školní kolo Chemické olympiády kat. C včetně
přípravy žáků na školní a krajské kolo.
Mgr. Martina Drápalová organizovala školní kolo Chemické olympiády kat. B včetně přípravy žáků na školní a krajské kolo.
Mgr. Manolcis, Mgr. Stašicová-Čejková a Mgr. Tesařová organizovali školní kolo Zeměpisné olympiády všech kategorií.
Mgr. Tesařová a Ing. Dragon organizovali fotografickou soutěž na téma Makrokosmos, mikrokosmos včetně vernisáže
soutěžních prací.
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Mgr. Tesařová a Ing. Dragon organizovali fotografickou soutěž na téma „Toulky naším krajem“ včetně vernisáže soutěžních
prací.
Mgr. Renáta Macečková organizovala Manažersko-ekonomickou olympiádu 2014 pro žáky 3. ročníků.
Mgr. Kuchařová organizovala školní kolo výtvarné soutěže Moje kniha.
Mgr. Schenk a Mgr. Stašicová-Čejková v rámci zatraktivnění výuky tělesné výchovy zorganizovali přebory školy
ve sjezdovém lyžování a plavání a podíleli se na organizaci 2. ročníku Run maratonu.
Mgr. Manolcis se podílel na organizaci florbalové a fotbalové ligy školy.
Mgr. Schenk, Mgr. Manolcis, Mgr. Stašicová-Čejková a Mgr. Krakowková se podíleli na organizaci dvou sportovních dnů
pro žáky naší školy v rámci týdne „Žijeme sportem“.

Prezentace vybraných soutěží (více na www.mgo.cz)
Olympiáda v českém jazyce 2014
5. prosince loňského roku se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo více než
padesát žáků různých ročníků našeho gymnázia. V první kategorii zvítězila Bára Nejedlíková (tercie B), druhé místo obsadil
Karel Weiss (tercie B) a na třetím až čtvrtém místě se umístili Dean Haĺko (tercie B) a Klára Kaňáková (kvarta A). Páté až šesté
místo obsadili Klára Gaubová (kvarta A) a Ondřej Wyrwa (tercie B.)
Ve druhé kategorii zvítězily se shodným počtem bodů Helena Kopelová (2. A) a Hana Vyvijalová (1. A), třetí místo
patřilo Markétě Šmolkové (3. A) a čtvrté až páté místo získaly Lucie Racková (oktáva A) a Iva Zdařilová (septima A).
V rámci okresního kola olympiády byla slohová práce našeho žáka Karla Weisse zařazena do 40. almanachu
žákovských textů s názvem Co máme na jazyku, jehož křest proběhl v červnu 2014. Garantem olympiády byla ve školním roce
2013/2014 Mgr. Zdena Švrčková.
Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková
Úspěch recitátorů Matičního gymnázia
Ve středu 13. listopadu se zúčastnili tři žáci Matičního gymnázia již XX. ročníku krajské recitační soutěže – Aréna plná
krásných slov. Konkrétně Adéla Kozáková z kvarty B, Radek Slaný z 1.A a Vanda Sluková z kvinty A.
Ve velké konkurenci zhruba 40 nejlepších recitátorů ostravských gymnázií, gymnázia z Hlučína a Opavy se naši
reprezentanti rozhodně neztratili.
Po řadě ponurých básní ostatních soutěžících nejprve porotu rozveselila Vanda Sluková se svou moderní básní od
Xindla X. Následoval výborný recitační a herecký výkon nejmladší zástupkyně MGO – Adély Kozákové, která porotě předvedla
Jednoslabičnou pohádku Jana Wericha. Porota, složená z vyučujících a herců Komorní scény Aréna, se ještě nestačila
vzpamatovat ze záplavy jednoslabičných úderných veršů a již na pódiu stál Radek Slaný. Jeho procítěný a poutavý přednes básně
Strach od Karla Šiktance posluchače v sále doslova uchvátil!
Po vystoupení všech recitátorů následovala 20minutová pauza pro účinkující a sešla se porota, aby vybrala tři nejlepší
recitátory. Na prvním místě se umístila žačka oktávy z Gymnázia Olgy Havlové s exotickým jménem - Varvara Šatunová. Další
dvě příčky však již obsadili žáci Matičního gymnázia. Druhý v pořadí se umístil Radek Slaný, třetí místo pak připadlo Adéle
Kozákové. Následovalo slavnostní vyhlášení, předání cen a diplomů. Gratulujeme!
Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica
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Zpráva o celostátním kole soutěže Mladý Demosthenes
Ve čtvrtek 15. 5. 2014 se žák tercie A Ondřej Sliška zúčastnil celostátního kola soutěže Mladý Demosthenes. Konalo se
– tak jako v loňském roce – v slavnostním sále Emauzského kláštera. Celou akci slovem provázel Alexandr Hemala a postaral se o
velmi příjemnou atmosféru, na pódiu se vystřídalo 52 soutěžících ve 4 kategoriích. Odborná porota (celkem 20 členů) měla velmi
těžkou pozici zejména u starších dvou kategorií, neboť konkurence byla opravdu velká. A i členové poroty byli sami o sobě
zajímavou společností – mimo jiné jste mezi nimi mohli najít odbornici na český pravopis, Markétu Pravdovou z Ústavu pro jazyk
český, dále sponzory, kterým je třeba za financování akce poděkovat, a celou řadu vědců a pedagogů našich vysokých škol.
Náročnou akci (soutěžilo se hned po ukončení prezence v 9,30 a akce končila odpoledne kolem 16,15) sledovalo v sále velké
množství diváků. Za konání této nově již mezinárodní soutěže děkujeme iniciátorce Janě Adámkové a společnosti Face of New
Europe. Ti zvládli organizaci i posedmé na výbornou. Letos tímto kolem soutěž nekončí – další (mezinárodní) kolo se v Praze
odbude 29. 5. 2014. Účastníky budou čeští vítězové, k nimž se přidají jejich slovenští kolegové.
Náš účastník sice nevybojoval žádné ze tří postupových míst, nicméně účast na této soutěži je pro něj velkou motivací
pro příští rok. Co na tom, že jsme museli vstávat ve tři hodiny ráno - už nyní se Ondřej těší, že se soutěže zúčastní i v příštím
roce…
Zpracovala: PhDr. Ivana Fuxová
Zpráva o projektu Studenti čtou a píší noviny
Ve dnech 7. října až 15. listopadu se žáci obou septim a 3.A zúčastnili projektu Studenti čtou a píší noviny. Projekt byl
organizován z vydavatelství Mafra a týkal se odběru novin Mf Dnes v tomto období, z nichž využívali žáci informace ve výuce.
Noviny byly zasílány na školu zdarma.
Dále žáci v daném období posílali do Mafry své příspěvky na celkem 3 vyhlášená témata, jimiž byly volby, školství a
globální morálka. Na každé téma měli zhruba dva týdny času. Ze závěrečného hodnocení editora Mf Dnes Petra Švece coby
zástupce organizátora vyplývá, že celkem v rámci projektu všichni účastníci napsali12 471 esejů. Do tohoto počtu přispěli žáci
našeho gymnázia celkem 52 kusy příspěvků, z nichž dva se probojovaly přímo na stránky deníku Mladá fronta Dnes. Obě septimy
přispěly do celkového množství 49 příspěvky, z jejich řad se také rekrutovali dva úspěšní autoři, jimž Mladá fronta příspěvek
otiskla – Roman Bořuta ze septimy A a Klára Haluzová ze septimy B. Žáci 3. A zaslali do projektu celkem 3 příspěvky.
Dále se žáci věnovali práci s informacemi z novin a také si – v případě septim – zopakovali přímo při práci s nimi
základní informace o publicistickém stylu, o jeho výrazových a kompozičních prostředcích, a spojili tak povinnou látku se
zajímavým způsobem probírání. V období, kdy projekt běžel, byli žáci obou septim rozděleni do dvojic, které celkem třikrát
obdržely zadané úkoly k výše zmíněnému učivu a na ně měly určitý čas ke zpracování odpovědí. Úkoly byly vyhodnoceny a
využity tímto způsobem i pro klasifikaci.
Projekt byl prospěšný pro vyučující i žáky, jeho ohlas u žáků bude ještě podrobněji zkoumán formou dotazníku, jehož
výsledky se zcela jistě objeví i na webových stránkách školy.
Zpracovala: PhDr. Ivana Fuxová
Slohová práce našeho žáka zařazena do 40. almanachu Olympiády v českém jazyce
V úterý 17. června proběhl slavnostní křest sborníku nejlepších slohových prací účastníků okresního a krajského kola
Olympiády v českém jazyce, do něhož byla zařazena práce našeho žáka Karla Weisse (tercie B). Karel Weiss zároveň získal
zvláštní uznání poroty této prestižní soutěže, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT.
Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková
Centenary Competition for Schools 2013
V letošním školním roce žáci tvořili projekty i do mezinárodní soutěže Centenary Competition for Schools 2013, kterou
pořádá Cambridge English Language Assessment, jež je součástí University of Cambridge.
Žáci tercie B pod vedením Mgr. Naděždy Novákové zpracovali projekt na téma Our Class, jehož cílem bylo
prostřednictvím nejrůznějších aktivit zmapovat sociální a kulturní vztahy ve třídě, a žáci septimy B pod vedením Mgr. Lucie
Dančíkové vypracovali projekt My Hometown, v jehož rámci vytvořili originální video o městě Ostrava. Oba projekty probíhaly
samozřejmě v anglickém jazyce.
Zpracovaly: Mgr. Lucie Dančíková a Mgr. Naděžda Nováková
Literární soutěž MGO Literature Contest
Druhý ročník anglické literární soutěže MGO Literature Contest byl ve znamení vynikajících výkonů všech účastníků.
Stejně jako loni bylo vypsáno několik kategorií. Velmi zajímavě pojala svou literární práci vítězka nejmladší kategorie Petra
Adamcová ze třídy sekunda A, která vytvořila komiks se sci-fi tematikou. Velmi zajímavé byly také sci-fi povídky Petra Umlaufa
z kvinty B a hororová povídka Nikolase Karáska z téže třídy. Jednalo se o natolik zdařilé literární počiny, že bylo jen stěží poznat,
že je nepsal rodilý mluvčí. Vítězové všech kategorií obdrželi hodnotné ceny od občanského sdružení Přátelé MGO – unie rodičů,
pedagogů, žáků a příznivců MGO. Vítězné práce budou v září školního roku 2014/2015 otištěny ve školním časopise.
Zpracovali: Mgr. Jana Halfarová a Mgr. Tomáš Pek
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Angličtinář roku 2014
Letos poprvé se žáci našeho gymnázia zúčastnili
celorepublikové soutěže Angličtinář roku. Soutěž je určena pro žáky
dosahující úrovně B2–C1 a letos se jí celkem zúčastnilo 3865 žáků.
Umístění našeho žáka Matěje Aulehly ze septimy B na
vynikajícím 7. místě (přičemž od vítězství ho dělily pouze 3 body)
považujeme za skvělé také vzhledem tomu, že mezi nejlepších dvacet
účastníků se probojoval jako jediný zástupce ostravských
středoškoláků. V celkovém pořadí žáků jsme získali další dvě nejlepší
ostravská umístění, a to na krásném 31. místě – Roman Bořuta ze
septimy A a na 48. místě – Michaela Tobolová ze septimy B. Do první
dvoustovky se probojoval ještě zástupce naší školy s umístěním na
173. místě Dominik Krayzel ze septimy A.
Také v celkovém počtu účastníků z jednoho ostravského
gymnázia jsme na krásném druhém místě – celkem se soutěže
zúčastnilo 26 našich žáků především ze sext a septim.
Celkové pořadí naší školy v této republikové soutěži – 10. místo ze 187 škol spolu s vysokým počtem našich účastníků
vypovídá o mimořádných kvalitách jazykové přípravy našich žáků, kterým děkujeme za vzornou reprezentaci.
Zpracovala: Mgr. Lucie Dančíková
Okresní kolo v anglické konverzaci
Po vítězství ve školním kole naši školu důstojně reprezentovali a přední místa obsadili: Dominik Jaroš z primy A
(obsadil v 1. kategorii 9. Místo), Anna Mrozinská z kvarty B (byla čtvrtá ve 2. kategorii) a Michaela Tobolová ze septimy B (ve
velmi silné konkurenci žáků všech středních škol byla čtvrtá).
Zpracovala: Renata Vysloužilová
Moravský turnaj v anglickém Scrabble na gymnáziu v Příboře
Matiční gymnázium se turnaje zúčastnilo jako jediné ostravské gymnázium a skončilo na celkovém 5. místě. Naši školu
reprezentovali žáci Matěj Aulehla ze septimy B a David Chalupa z 3. A, kteří se umístili na 9. a 13. místě.
Zpracovala: Mgr. Lucie Dančíková

Literární soutěž GATE
Již druhým rokem se naši žáci zúčastnili literární soutěže GATE organizované jazykovou školou Pygmalion. Soutěž
spočívá v tom, že žáci dostanou zjednodušenou anglickou knihu, kterou nejprve přečtou, a potom jsou jim jazykovou školou
zadány testovací otázky, jež se týkají jak obsahu, tak formy a použité slovní zásoby.
Je třeba vyzdvihnout především výkon Terezy Doležalové z 1.A, která v krajském kole obsadila 5. místo, a Lenky
Kimákové ze sexty B, jež skončila osmá.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek
3. místo v okresním kole Olympiády v německém jazyce
15. ledna 2014 proběhlo ve Středisku volného času Ostrčilova v Ostravě okresní kolo Olympiády v německém jazyce.
Klání sestávalo z poslechu, konverzace s komisí na dané téma a bezprostředního komentáře obrázku.
Naši školu zastupovala v kategorii III. A, tedy v kategorii nejstarších a nejpokročilejších žáků, Klára Haluzová ze septimy B.
V soutěži si vedla výborně, velmi dobře zvládla i rozhovor s rodilou mluvčí a nakonec obsadila v nabité konkurenci krásné 3.
místo.
Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková
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Konverzační soutěž ¡Habla con nosotros!
Jedná se o netradiční konverzační soutěž, jejímž cílem je zaujmout žáky pro jazyk a procvičit konverzaci zábavnou
formou. Žáci zažili horké chvíle hlavně při vyplňování zeměpisného kvizu, který obsahoval některé detailní obrázky týkající se
španělsky mluvících zemí. Dále v dialogu s rodilou mluvčí mluvili na zajímavě koncipovaná konverzační témata.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek

Kulturní happening „La semana Ostraña” na Gymnáziu Olgy Havlové
Skupina žáků septimy A a 3.A se zúčastnila kulturního happeningu uskutečněného na gymnáziu Olgy Havlové. Naši žáci
zde zhlédli několik dokumentárních filmů a vyslechli přednášky z úst známých cestovatelů, kteří projeli země Latinské Ameriky.
Součástí akce byl i znalostní kviz o zemích Latinské Ameriky, ve kterém si naši žáci vedli velmi dobře.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek
Olympiáda ve španělštině
Každým rokem pořádá španělská sekce na našem gymnáziu Olympiádu ve španělštině. Účelem konání školního kola této
soutěže je vybrat naše nejlepší žáky, aby se mohli zúčastnit krajského kola na Gymnáziu Hladnov. Olympiáda sestává ze tří částí:
1. kviz z reálií, 2. gramatické dovednosti, 3. konverzační témata. Žáci soutěží ve dvou kategoriích: I. (kvarta a kvinta) a II. (sexta
až oktáva). Letos se na pěkném pátém místě v krajském kole umístila žačka Lucie Gvužďová z oktávy A.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek
Soutěž mladých zoologů a Velká cena ZOO
Ostravská zoologická zahrada již od 70. let 20. stol. pořádá pro žáky základních škol a víceletých gymnázií 2x ročně
soutěž se zoologickou tématikou. Soutěž s tak výraznou dlouholetou tradicí již má vybudovánu velice silnou účastnickou
základnu. Jen pro představu: letošní jarní části soutěže - Velké ceny ZOO na téma „Obratlovci polárních oblastí – se zúčastnilo
v mladší kategorii (primy-sekundy) 198 družstev a ve starší kategorii (tercie-kvarty) pak mezi sebou soutěžilo 163 družstev.
Každé družstvo má 5 členů, takže zoologická zahrada musela v průběhu týdne pojmout celkem 1 805 žáků různých škol. Do finále
samozřejmě může postoupit jen zlomek z celkového počtu družstev, a to po 10 z obou kategorií. Naše Matiční gymnázium bylo
opět úspěšné. Mezi desítku nejlepších se v mladší kategorii dostala 3 družstva a ve starší kategorii také 3 družstva. V samotném
finálovém zápolení mladší kategorie pak obsadilo družstvo sekundy A 3. místo, družstvo sekundy B 8. místo a družstvo primy B
9. místo. V kategorii starších žáků vybojovalo družstvo kvarty A 3. místo, další družstvo kvarty A 7. místo a družstvo tercie A 8.
místo. Nesmíme zapomenout ani na podzimní část, kdy ve finále byla také naše družstva, tak jako loni, předloni, „předpředloni“ a
…atd. Abychom úspěchy našich žáků nevnímali jako samozřejmost, protože se pravidelně rok od roku opakují, rozhodli jsme se
naše mladé biology za jejich reprezentaci Matičního gymnázia odměnit. Za finanční podpory VŠB-TUO a Unie přátel a rodičů
MGO jsme pro žáky zajistili 15. května exkurzi do Planetária, dinoparku a zooparku Vyškov. Výlet se tak stal pěknou odměnou
za dosažené výsledky v biologii a zároveň motivací pro další účast žáků v biologických soutěžích.
Zpracovali: Mgr. Zdeňka Platošová, RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D., Mgr. Petr Vondráček, Mgr. Petr Rašovský
Chemická olympiáda 2013/2014
Chemická olympiáda probíhala na naší škole po většinu uplynulého školního roku. Duben pak byl měsícem velké
chemické události, protože naše škola spoluorganizovala krajské kolo chemické olympiády kategorie D. V této souvislosti je
potřeba zmínit, že se prestižní finále koná na naší škole každoročně a má dlouholetou tradici.
Podíváme-li se podrobněji na školní kola v letošním ročníku, pak soutěžící museli řešit obtížné úlohy teoretické části,
dále bylo nutné zvládnout praktickou část s úlohami v chemické laboratoři a na závěr test školního kola, který zpravidla výrazně
ovlivní konečné pořadí soutěžících v tomto kole a rozhodne o jejich postupu do dalších kol. Chemická olympiáda tedy vyžaduje
systematickou práci zabírající většinu školního roku, a proto je soutěží velice náročnou. Jen pro zajímavost uvádíme, že se letos
konal již 50. ročník této soutěže.
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Tentokrát dokončilo všechny části školního kola olympiády 17 soutěžících (kat. D 2, kat. C 14, kat. B 1). Do krajského
kola v kategorii B postoupil 1 žák, v kategorii C to bylo rekordních 7 žáků a v kategorii D postoupili do kola okresního 2 žáci.
Ze 17 soutěžících celkově postoupilo do vyšších kol 10 žáků, což je velmi pěkný výsledek.
Krajská komise vybrala na konci dubna pro krajské kolo C kategorie 50 nejlepších žáků ze všech středních škol
Moravskoslezského kraje. Mezi tuto „chemickou elitu“ bylo vybráno 7 žáků Matičního gymnázia! Měli jsme tak v krajském kole
největší zastoupení ze všech škol, což je mimořádný úspěch. David Kocián, Lucie Sysalová, Kateřina Lacinová, Dennis Haľko,
Barbora Hošková, Vojtěch Adamec ani Šárka Michenková sice na stupních vítězů neskončili, ale všichni svým umístěním kolem
středu výsledkové listiny naší škole ostudu neudělali.
Jak vypovídají předešlé řádky, letošní ročník chemické olympiády byl ročníkem úspěšným. Nejen olympionikům, ale
také jejich pedagogům patří velký dík za dobře odvedenou práci.
Zpracoval: RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D., Mgr. Petr Rašovský

Naši reprezentanti v krajském kole Chemické olympiády kategorie C
Finále dějepisné soutěže Šumná Ostrava
31. října 2013 proběhlo na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě finále dějepisné soutěže Šumná Ostrava. V nabité
konkurenci do něj postoupila i žačka našeho gymnázia, Karolína Boháčová z kvinty B. Kromě znalostního testu na téma českopolské vztahy ji čekaly i přednášky o 2. republice či Archivu města Ostravy a křest Almanachu Šumné Ostravy. Ve své kategorii
starších žáků, v níž soutěžila poprvé, obsadila Karolína výborné 4. místo a zůstala jen těsně pod stupni vítězů.
Děkujeme Karolíně za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na další ročník soutěže, který se tentokrát bude zabývat
Ostravou sportovní.
Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková
Úspěch v dějepisné soutěži
Dne 7. dubna 2014 byly na Krajském úřadě v Ostravě vyhlášeny výsledky soutěže z dějin 20. století, kterou již počtvrté
pořádal Svaz českých bojovníků za svobodu pod záštitou Moravskoslezského kraje. Soutěž se skládala ze dvou částí. Školní kolo
proběhlo již v únoru formou faktografického testu, kterého se zúčastnilo 20 žáků našeho gymnázia. Do druhého kola mohli
postoupit už jen dva nejlepší řešitelé, které čekal náročný úkol sepsání eseje na téma Xenofobie, rasismus a česká politika. Ve
finále nás zastupovali a hodnotnými cenami pro nejlepší účastníky byli odměněni dva naši žáci, Julie Fülepová z 3. A a Jiří
Klimov ze septimy B. Julie Fülepová získala dokonce nejvyšší ocenění. Ukázky nejlepších prací budou zveřejněny v novinách
Národní osvobození. Děkujeme Julii a Jiřímu za reprezentaci školy a blahopřejeme k vynikajícímu umístění!
Zpracovala: Mgr. Jana Bittová
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Dějepisná soutěž – Ostrava město architektury
Dne 13. května 2014 se konala na ZŠ L. Štúra v Ostravě-Porubě dějepisná soutěž zaměřená na architektonický vývoj
města Ostravy. Naši školu reprezentovala dvě družstva složená ze žaček sekundy B (první tým – Karolína Schwarzová, Irena
Andrašková, Barbora Ohnoutková, Tereza Košťálová, druhý tým – Kamila Holmannová, Zlatka Tranová, Tereza Foltýnová a
Hana Peregrimová). Děvčata nejdříve vytvořila v rámci domácího úkolu prezentaci, která představovala jednu z vybraných
ostravských pamětihodností, a poté oba týmy intenzivně studovaly z odborné literatury, aby zvládly náročný test. A radovali jsme
hned dvakrát. První tým obsadil krásné stříbrné místo, kdy jim zlatá příčka unikla o pouhý jeden bod! Druhý tým obsadil čtvrté
místo a opět, zase o jeden bod v porovnání s bronzovou pozicí. Odměnou pro nejlepší týmy byla prohlídka prostor Nové radnice,
která se uskutečnila 21. května. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhlo v pondělí 26. května opět na Nové radnici. Děvčatům
gratulujeme ke skvělým výsledkům. Děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Zpracovala: Mgr. Jana Bittová
Vernisáž výstavy Toulky naším krajem
Dne 13. března 2014 se uskutečnila v galerii Kratochvíle vernisáž výstavy s názvem Toulky naším krajem. Jednalo se o
VII. ročník fotografické soutěže. Této soutěže o nejhezčí fotografie Ostravska a okolí se zúčastnili žáci Matičního gymnázia a žáci
Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky. Celou akci organizovali vyučující MGO, Ing. Adam Dragon a Mgr.
Alena Tesařová, ve spolupráci s profesorkou SPŠei, Ing. Pavlínou Pavlovou a Marii Ščasnou. Organizátoři fotosoutěže v galerii
Kratochvíle slavnostně vyhlásili vítěze jednotlivých soutěžních kategorií a předali jim diplomy a ceny.
I. KATEGORIE – NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
1. místo – Michal Džubera (TA): „Praděd v pravé poledne“
2. místo – Kateřina Vrbová (TB): „Cesta do středu rybníka“
3. místo – Vojtěch Skupien (SA): „Zářivý vodopád“
Hana Viková (PB): „Svítání“
II. KATEGORIE – VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
1. místo – Štěpán Wilkus (SXB): „Vodníkova cesta“
2. místo – Gabriela Kristová (OKTA): „Toulky parkem“
3. místo – Alžběta Lovečková (OKTA): „Ostrava“
Pro návštěvníky byl připraven hudební program žaček Matičního gymnázia, Kristíny Štelbaské, Terezy Honkové a Petry
Srokové. Ty zazpívaly slavné melodie jako Smile Charlese Chaplina, nestárnoucí píseň Dream A Little Dream Of Me Fabianna
Andreho a Wilbura Schwandta nebo skladbu Another Suitcase In Another Hall z muzikálu Evita. Na klavír zpěvačky doprovázela
profesorka gymnázia, Mgr. Markéta Šňupárková, na kytaru žák Ondřej Calábek a na bicí nástroje hrál Filip Zaorálek. Líbivé
melodie půvabného dívčího tria byly příjemným uměleckým zážitkem pro všechny přítomné diváky.
Zástupkyně ředitele SPŠei, Mgr. Halšková, i zástupce ředitele gymnázia, RNDr. Mgr. Smyček, Ph.D., přislíbili další
spolupráci mezi oběma školami. Vernisáž moderovali žáci Matičního gymnázia Šimon Jeřábek a Sára Wranová.
Zpracovali: Mgr. Alena Tesařová, Ing. Adam Dragon

Sportovní soutěže
Úspěchy našich žáků ve středoškolských hrách mládeže našeho regionu:
chlapci starší
futsal 1.kolo SFL
Opava
chlapci mladší
florbal
Gymnázium O. Havlové
děvčata starší
basketbal
Gymnázium Hladnov
chlapci starší
futsal 2.kolo SFL
Krnov
chlapci starší
Bouldering
SPŠ - Ostrava-Vítkovice
děvčata starší
volejbal
Gymnázium O. Zábřeh
děvčata mladší
basketbal
Gymnázium O. Havlové
chlapci mladší
basketbal
Gymnázium O. Havlové
Bukáček Jan
lezení na umělé stěně
Hala Sareza
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1. místo
2. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
2. místo
2. místo
1. místo
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2. Aktivity pedagogů s žáky

Titul, jméno a příjmení

Aktivity se žáky
Příprava žáků na soutěž „Velká cena ZOO a Soutěž mladých zoologů“ – účast v podzimním finále - 3. a
6. místo i v jarním finále - 3., 4. a 7. místo
Organizace krajského kola ChO kategorie D a příprava praktické části na naší škole.
S prof. Rašovským spoluorganizace školního kola a příprava na krajské kolo ChO kat. C - rekordní počet
účastnících se žáků školního kola – 14, přičemž do krajského kola postoupilo 7 z nich, což je naprosto
ojedinělý výsledek.
Zajištění a uskutečnění exkurze a školního výletu třídy KVIB do Vysokých Tater (spolu s
prof.
Vondráčkem).

RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.

Exkurze třídy KVI B do Dolní oblasti Vítkovice (spolu s prof. Rašovským).
Ověřování vytvořených materiálů DUM a Světa přírodních věd ve výuce.
Spolu se žáky KVIB aktivní účast při Dnech otevřených dveří MGO.
Výuka specializovaných předmětů - Maturitního semináře z chemie (cca 25 účastníků) a Úvodu do
lékařské chemie (spolu s prof. Rašovským 28 posluchačů).
Dohled nad chodem Školní mikroskopické laboratoře MGO.
Spoluorganizace Týdne vědy a techniky MGO – zajištění zapojení LF OU, dále vlastní přednáška a
exkurze se žáky po specializovaných pracovištích.
Výstava Berlínská zeď (září 2013)
Výstava Anna Franková ( listopad 2013)
- beseda s hostem z Nizozemska
- znalostní soutěž o Nizozemsku
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví (listopad)
- projekce filmu + beseda s pamětníkem 3.odboje (předseda Konfederace politických vězňů Leo Žídek)
Školní kolo dějepisné olympiády (listopad)
Exkurze do Vídně (prosinec 2013)
Filmová projekce – Nickyho rodina, (prosinec 2013)

Mgr. Jana Bittová

Týden jazyků – příprava soutěží a her (únor 2014)
Exkurze do Osvětimi, (březen 2014)
Soutěž Českého svazu bojovníků za svobodu (duben) příprava žáků, školní kolo
Projekce německého filmu Oh, Boy, „Ostrau - der Kulturpunkt“ (duben 2014)
Ostrava – město architektury, soutěž (květen 2014)
Beseda s pamětníkem holocaustu (duben, červen)
+ v červnu výstava
Exkurze Darkovičky – Hrabyně (červen 2014)
Projektový kroužek „husitství“ (celoročně)
Britannica Quest: Robots Are All Around Us
(Týden vědy - žákovské prezentace, online quiz)

Mgr. Lucie Dančíková

Centenary Competition for Schools 2013 – účast žáků v mezinárodní soutěži (Cambridge English
Language Assessment, University of Cambridge)
Britannica Quest: Countries Around the World
(Týden jazyků - žákovské prezentace)
Soutěž Angličtinář roku 2014: Organizace, příprava žáků
Soutěž v anglickém Scrabble Gymnázium Příbor: dozor
Britannica Beacon School – vzdělávací platforma MGO, práce na žákovských projektech
Online Pupils Project - spolupráce s partnerskou školou v Luboni, příprava a realizace žákovských
projektů
Exkurze se žáky na Slezskoostravský hrad – prezentace středověkého praku

Ing. Adam Dragon

Exkurze se žáky do Technického muzea v Praze
Exkurze se žáky na VŠB v rámci Týdne vědy
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Titul, jméno a příjmení

Aktivity se žáky
Exkurze se žáky v rámci projektu Bioenergetika
Organizační zajištění odborné přednášky na téma Lidé a radioaktivita v rámci Týdne přírodovědných
předmětů a technických oborů
Exkurze se žáky do OZO Ostrava v rámci Týdne přírodovědných předmětů a technických oborů
Exkurze se žáky na Ústav geoniky AV ČR v rámci Dne vody 2014
Exkurze se žáky na Katedru materiálového inženýrství VŠB-TUO
Exkurze se žáky do Pivovaru Ostravar

Mgr. Martina Drápalová

Spolupráce na přípravě exkurze do Knihovny města Ostravy v rámci Týdne jazyků
Exkurze pro nadané žáky v rámci 28. Letní školy pro pedagogy základních a středních škol a studenty
středních škol na VŠCHT Praha
Aktivní účast na Slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen v soutěžích: Matematická olympiáda,
Pythagoriáda v DDM Marie Majerové
Příprava a vedení žáků na školní a krajské kolo chemické olympiády kategorie B
Příprava a vedení žáků na školní a okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7
Člen poroty krajského kola fyzikální olympiády kategorie D

Ing. Vladimír Dresler

Příprava žáků na astronomickou olympiádu kategorie CD, EF a GH, organizace školního kola AO
Příprava žáků na fyzikální olympiádu kategorie G
Exkurze se žáky na VŠB-TUO v rámci Týdne vědy.
Exkurze se žáky na PřF OU v rámci Týdne vědy.
Organizační zajištění přednášek RNDr. Libora Koníčka a Mgr. Lenky Ličmanové

Mgr. Tomáš Fismol

z katedry fyziky OU a zajištění experimentálního měření žáků na katedře fyziky PřF OU v rámci Týdne
vědy.
Organizační zajištění přednášky studentky doktorského studia Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
ČVUT v Praze.
Vedení fyzikálního kroužku Debrujáři.
Průběžná příprava žáků na matematické soutěže.
Spoluorganizace školních kol matematických soutěží včetně doprovodu žáků na okresní a krajská kola
matematických soutěží.
Vedení Pravopisného kroužku – jednou týdně hodina práce s žáky školy do kroužku přihlášenými
Nácvik recitačních vystoupení se žáky A. Kozákovou a O. Sliškou (v rámci Vyřazování maturantů)
Sdružení přátel diktátů – každý měsíc setkání se žáky za účelem procvičení
pravopisu
Organizace soutěže Mladý Demosthenes

PhDr. Ivana Fuxová

Projekt Studenti čtou a píší noviny ve spolupráci s MF Dnes
Spolupráce se souborem Tajfun – recenze na jejich divadelní představení navštívená školou
Spolupráce s KMO – čtení knihy Standa a dům hrůzy
Exkurze v Státní vědecké knihovně Ostrava pro žáky KVIA
Příprava diskuze s Petruškou Šustrovou v rámci Týdne jazyků (akce na půdě
bývalého Librexu) při besedě o novém překladu P. Šustrové
Práce se žáky v kroužku kritického myšlení Žurnalista, vedení školního časopisu
Organizace odpoledních mimoškolních akcí Žurnalisty
Organizace Dní otevřených dveří
Příprava, realizace a vyhodnocení autoevaluace školy

Mgr. Rostislav Gromnica

Práce na digitální školní kronice (vkládání dat)
Zajištění účasti žáků v recitačních soutěžích, doprovod na recitační soutěže
Správa a aktualizace školního facebooku
Spoluorganizování exkurzí a dozor (Osvětim, Nošovice, Darkovičky)
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Titul, jméno a příjmení

Aktivity se žáky
Realizace projektu České lingvistické olympiády
Organizace a propagace zájezdu do Yorku. Pedagogický dozor na studijním zájezdu
do Velké Británie.

Mgr. Jana Halfarová

Spolupráce a dozor v rámci Týdne jazyků
Organizace soutěže Writing Contest a její vyhodnocení (Společně s Mgr. Tomášem Pekem)
Organizace volby seminářů pro třetí a čtvrté ročníky. (Společně s Mgr. Davidem Martinákem)
Příprava žáků na matematické a fyzikální soutěže, spoluorganizace školních kol soutěží
Doprovod žáků na krajská kola matematických a fyzikálních soutěží
Doprovod žáků na natáčení televizní soutěže U6 – úžasný svět techniky
Pedagogický dozor na studijním zájezdu do Bruselu
Pedagogický dozor na exkurzi žáků OKTB do Prahy
Pedagogický dozor na exkurzi žáků KVA do firmy Kofola v Krnově

Mgr. Adam Hlaváč

Zajištění dvou odborných přednášek v rámci Týdne vědy (Mgr. Petr Blaschke, Mgr. Martin Blaschke)
Matematická přednáška „Geometrie křivek a ploch“ v rámci Týdne vědy
Fyzikální přednáška „Základní myšlenky obecné teorie relativity“ v rámci Týdne věd
Přednáška o Ukrajině a Arménii v rámci Týdne jazyků
Spoluorganizace akce „Sněhuláci pro Afriku“
„Cesta Sluneční soustavou“ – organizace a příprava pracovních listů pro žáky
Pomoc při zajištění účasti žáků v recitačních soutěžích, doprovod na soutěž recitační (Wolkrův Prostějov)
a řečnickou (Mladý Demosthenes – okresní kolo)
Exkurze do Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě

Mgr. Iveta Horáková

Garant Debatního klubu MGO, doprovod žáků na soutěžní turnaje, vedení malých debatérů
Workshop pro žáky v rámci Týdne jazyků v Divadle loutek Ostrava:
Magie masky, Seznamte se s divadlem
Výtvarná realizace projektu Sněhuláci pro Afriku
Spoluorganizace a realizace Malého dětského dne na MGO
Spoluorganizace poznávacího pobytu v Paříži
Spoluorganizace poznávacího pobytu ve Vídni
Spoluorganizace poznávacího pobytu v Osvětimi

Mgr. Svatava Kretková

Účast na pilotáži projektu Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních
školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
Účast v porotě okresního a krajského kola Olympiády v německém jazyce
Spoluorganizace dějep. exkurze do opevnění v Darkovičkách a památníku v Hrabyni
Organizace školního kola Dějepisné olympiády
Organiz. zajištění návštěvy divadelního představení na FF OU Haltestelle – Geister
a filmového představení Sakra, kluku v rámci česko-německých dnů Kulturpunkt
Spoluorganizace Týdne jazyků za jazyk německý
Vedení kroužku Sportovní hry

Mgr. Markéta Krakowková

Příprava a organizace - Maraton MGO, Sportovní den
Pedagogický dozor při Hasičských závodech žáků
Příprava žáků a pedagogický dozor na závodech ve veslování a na basketbalovém turnaji gymnázií
Animace v Galerii Sokolská
Organizace přednášky o moderním umění

Mgr. Dana Kuchařová

Organizační zajištění pravidelných návštěv výstav v galeriích a Domě umění
Organizace vernisáží a výstav žákovských prací, kresby v plenéru
Organizace studijního výjezdu do Vídně a do Paříže

Mgr. Renáta Macečková

Organizace projektu Helping hand for Guimaras (Učím se být člověkem, učíme se být lidmi)
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Titul, jméno a příjmení

Aktivity se žáky
Organizace cyklu přednášek „Péče o týrané a postižené děti“, „Koučování“ a „Evropský parlament“.
Organizace přednášek v Renarkonu
Vedení kroužku Nautilus
Zajištění stravovacího programu Happy snack
Organizace výstavy Berlínská zeď
Organizace exkurze Židovská Ostrava a exkurze do rodného domu S. Freuda
v Příboře
Organizace voleb do studentského senátu MGO
Příprava žáků na Pražský studentský summit
Organizace projektu Jeden svět na školách
Organizace Manažersko-ekonomické olympiády 2014
Spoluorganizace Týdne jazyků
Organizace třídenní exkurze maturitního ročníku do Prahy, pedagogický dozor
Organizace jednodenních exkurzí v Týdnu vědy: Kofola Krnov, Praha (Národní
divadlo a Česká televize), pedagogický dozor

Mgr. Zdeněk Maník

Zajištění týdenní exkurze třídy OKTB do Bruselu na pozvání europoslance Ing. Tošenovského,
pedagogický dozor
Organizace fyzikální olympiády kat. E, příprava žáků na okresní a krajské kolo soutěže
Vedení kroužku Debrujáři MGO (spolu s Mgr. Fismolem)
Organizace účasti žáků na týdenním mezinárodním táboře v Balatonmariafürdö o hlavních prázdninách,
pedagogický dozor
Příprava žáků na sportovní soutěže v rámci Sportovních her mládeže
Příprava a studijního pobytu do Říma
Pedagogický dozor v rámci žákovské fotbalové ligy (kroužek)
Pedagogický dozor v rámci žákovské badmintonové ligy (kroužek)
Organizace sportovního dne se žáky gymnázia

Mgr. Nikolas Manolcis

Přípravný kurz se žáky primy A
Den s GIS (OU) – exkurze se žáky
Exkurze: Dolní oblast Vítkovic (U6)
Příprava žáků na krajské kolo geografické olympiády
Exkurze na Projekt Planeta Země 3000 – Indonésie
Pedagogický dozor v rámci žákovské florbalové ligy (kroužek)
Organizace školního kola matematické olympiády – kategorie Z6
Organizace soutěže Matematický klokan
Organizace školního kola soutěže Pythagoriáda
Organizace Logické olympiády, doprovod žáků na finále v Praze
Organizace soutěže Internetová matematická olympiáda

Mgr. David Martinák

Organizace školního kola soutěže Pišqworky
Organizace školního kola soutěže v sudoku, účast na okresním kole soutěže
Organizace matematického semináře Taktik
Soutěž Vyprávěj svůj příběh digitálně – konzultace při řešení, doprovod na finále v Praze
Spolupráce se žáky při zveřejňování informací o žákovských aktivitách na webu mgo.cz
Recitační soutěž – porotkyně školního kola

Mgr. Naděžda Nováková

Mladý Demosthenes - porotkyně školního kola
Olympiáda z ČJ – dozor a oprava soutěžních prací
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Titul, jméno a příjmení

Aktivity se žáky
Centenary Competition for Schools 2013 – účast žáků v mezinárodní soutěži (Cambridge English
Language Assessment,University of Cambridge)
Příprava žáků na jazykové soutěže
Britannica Quest: Robots Are All Around Us
(Týden jazyků - žákovské prezentace, online quiz)
Britannica Quest: Countries Around the World
(Týden jazyků - žákovské prezentace)
Den slovanských jazyků
(Týden jazyků - organizace přednášek a workshopů)
Online Pupils Project - spolupráce s partnerskou školou v Luboni, příprava a
realizace žákovských projektů
Mezinárodní projekt Edison - zajišťování průběhu celoškolního projektu
Sněhuláci pro Afriku – zapojení žáků do charitativního projektu
Slavnostní vyřazování maturantů - spoluorganizace programu se žáky
Předvánoční divadelní představení pro primy a sekundu v KSA
Erasmus+ KA 1, 2 – zapojení školy do programu, příprava zapojení žáků
do projektu rakouské partnerské školy
Reprezentační kalendář MGO – příprava prezentace školních žákovských aktivit
Studijní pobyt ve Velké Británii - pedagogický dozor
e-Twinning - zapojení školy do systému, správa prezentace školy, vyhledávání
žákovských projektů a partnerských škol
Britannica Beacon School – vzdělávací platforma MGO, práce na žákovských projektech
Tiskové centrum – správa a tech. podpora školního studentského tiskového centra
Garant programu „Stážista z Angers“ ve spolupráci s PF UK. Zajištění týdenního pobytu francouzské
univerzitní studentky pedagogického oboru na našem gymnáziu.
Garant týdenního programu pro skupinu italských gymnazistů z partnerské školy Liceo „Cagnazzi“
Altamura.
Garant aktivní účasti žáků na kulturně vzdělávacích akcích Francouzského podzimu v Ostravě a Dnů
frankofonie pořádaných Alliance française d´Ostrava

Mgr. Miroslava Pavlínková

Jazyková příprava žáků na účast v regionálním kole Concours de la chanson francophone a příprava
postupujících do mezinárodního finále
Příprava divadelního představení „Ezopovy bajky“ pro mezinárodní festival studentského antického
divadla v italské Altamuře a zajištění týdenního pobytu v Itálii
Podíl na organizaci Dne jazyků (sekce francouzštiny)
Podíl na programu slavnostního vyřazení maturantů
Organizační zajištění účasti žáků v soutěži „Dictée en français“
Spoluorganizace účasti našich žáků na programu Svátku hudby v La Valette du Var a podíl na zajištění
jejich týdenního pobytu v Provence
Výtvarný projekt Španělské malířství
Den Mrtvých mexická tradice
Návštěva Instituto Cervantes
Návštěva španělské restaurace Espana

Psic. Orianna Parraga

Návštěva - Comedor Mexicano
Týden jazyků
Maraton čtení Dona Quijota
Den mrtvých - mexická tradice
Vedení šachového kroužku

Mgr. Tomáš Pek

Vedení kroužku kinematografie a kreativního psaní
Organizace mimoškolního jazykového centra
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Titul, jméno a příjmení

Aktivity se žáky
Správa anglické knihovny
Organizování Týdne jazyků
Maraton čtení Dona Quijota
Příprava žáků na školní a okresní kolo chemické olympiády kategorie D
Příprava žáků na soutěž Velká cena ZOO a na Soutěž mladých zoologů
Příprava žáků na soutěž zdravotnických družstev

Mgr. Zdeňka Platošová

Organizace besedy pro žáky s MUDr. R. Uzlem „Sexuální výchova“
Spoluorganizace návštěvy 39. ročníku MFF EKOFILM
Garant Týdne přírodovědných předmětů a technických oborů
Vedení zdravotnického kroužku
Příprava 6 týmů na Soutěž mladých zoologů + ped. dozor na akci
Pomoc s organizací + pedagogický dozor akce EKOFILM 2013
Příprava akce a pedagogický dozor environmentálního programu v rámci
Týdne přírodovědných předmětů a technických oborů (SVČ Zábřeh)
Příprava a realizace školního kola, pedagogický dozor 7 žáků v krajském kole
chemické olympiády kat. C.

Mgr. Petr Rašovský

Příprava chemických pokusů a jejich prezentace se žáky v chemické laboratoři v
rámci dnů otevřených dveří.
Ped. dozor tercie B: akce v DKMO - „Sexuální výchova“ (MUDr. Radim Uzel)
Tvorba výukového materiálu a příprava 6 týmů (PB, TA, TB) pro Velkou cenu ZOO a pedagogický dozor
Zajištění akce a ped. dozor na exkurzi na vysokou pec pro KVIA a KVIB (Vítkovice)
Zajištění akce a ped. dozor na botanicko-geologické exkurzi pro KVIA (Kružberk)
Vedení Kroužku informatiky
Příprava žáků a zajištění soutěže Bobřík informatiky
Příprava žáků a zajištění soutěže Školní ajťák

Mgr. Pavla Rychtarčíková

Příprava a realizace exkurze na OU, pracoviště pro práci v oblasti trojrozměrné počítačové grafiky
Týden vědy, realizace workshopu s robotickou stavebnicí
Testování žáků 3. ročníku středních škol v Moravskoslezském kraji
Příprava žáků na sportovní soutěže v rámci Sportovních her mládeže
Organizace 2. ročníku přeborů Matičního gymnázia ve sjezdovém lyžování
Organizace 2. ročníku závodů Matičního gymnázia v plavání

Mgr. Martin Schenk

Organizace 2. ročníku Run maratonu Matičního gymnázia
Organizační zajištění lyžařských kurzů a letního sportovního kurzu
v rakouských Korutanech a na Žermanicích
Organizace sportovních dnů pro žáky MGO
Projekt „Planeta Země 3000“
GIS day – geografické informační systémy OU
Kroužek volejbalu
Geografická konference – katedra geografie OU

Mgr. Petra Stašicová-Čejková Workshop – Regionální vědy a prostorové plánování, stavba měst
Organizace školního kola zeměpisné olympiády kategorie D
Organizace školního turnaje ve stolním tenise
Organizace 2. ročníku přeborů Matičního gymnázia ve sjezdovém lyžování
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Titul, jméno a příjmení

Aktivity se žáky
Organizace 2. ročníku závodů Matičního gymnázia v plavání
Organizace 2 .ročníku Run maratonu Matičního gymnázia
Organizace sportovních dnů pro žáky MGO
Organizace a zajištění studijního pobytu do Paříže
Organizace a příprav a studijního pobytu do Říma

Mgr. Vanda Szturcová

Spoluorganizování a aktivní účast na Týdnu jazyků
Spolupráce při slavnostních zahájeních školních akcí – Edison, Týden vědy, Týden
jazyků, Vernisáž fotografické soutěže apod.
Spolupráce s ostravskou Alliance francaise d´Ostrava – Dny frankofonie, Francouzský podzim,
Le soirée de Saint Valentin atd.
Nácvik představení Muzikálové melodie – premiéra - leden 2014
Organizace zájezdu do Francie, vystoupení školní kapely na francouzských Svátcích hudby
Organizace divadelních workshopů – Sen noci svatojánské, Seznamte se s divadlem
Organizace hudebních workshopů – bubenický workshop

Mgr. Markéta Šňupárková

Návštěva divadel a filmových projekcí pro žáky v rámci projektu Divadlo a film do škol – Pěna dní
(divadlo, film), Hamlet, Sen noci svatojánské, Dekameron
Organizace přednášky básníka Petra Hrušky
Příprava a realizace umělecké soutěže Talent MGO
Koncertní vystoupení školní kapely Údy z půdy – školní ples, Hudební bazar, vánoční koncert atd.
Vysílání Rádia MGO
Příprava žáků na olympiádu v ČJ, soutěž Mladý Demosthenes, recitační soutěž v ČJ
Příprava žáků na umělecké soutěže
Příprava a realizace vánočního koncertu pro žáky, pedagogy, rodiče i absolventy
školy – sbormistr, vedoucí instrumentální skupiny, organizátor a garant akce
Příprava a realizace vystoupení pěveckého sboru na plese Matičního gymnázia a na Dnech otevřených
dveří
Příprava a realizace vystoupení pěveckého sboru na slavnostním rozsvěcení
vánočního stromku
Příprava vystoupení vybraných členů pěveckého sboru v rámci kulturního programu na pěvecké soutěži v
Ostravě
Příprava a realizace vystoupení velkého pěveckého sboru v sále Vesmír
v rámci slavnostního ukončení studia maturitního ročníku 2013/2014
Vedení instrumentální skupiny Matičního gymnázia

Mgr. Zdeňka Švrčková

Vedení pěveckých sborů Matičního gymnázia
Organizace školního kola Olympiády v českém jazyce, organizační zajištění postupu
žáků do okresního kola, garant spolupráce s pořádající institucí
Příprava žáků na soutěž Skřivánek 2014 – postup do regionálního kola (2. místo)
Příprava žáků na soutěže v českém jazyce – olympiáda, recitační soutěže
Vystoupení pěveckého sboru a instrumentální skupiny na přivítání pana J. Nohavici
Organizační zajištění návštěvy Městské knihovny pro čtyři třídy v rámci Týdne jazyků
Příprava a realizace vystoupení pěveckého sboru na Festivalu gymnaziálních souborů v Otrokovicích 2014
Zajištění kulturního programu členek pěveckého sboru pro Organizaci slabozrakých
Organizační zajištění návštěvy koncertu na Janáčkově konzervatoři se žáky

Mgr. Alena Tesařová

Vedení Zeměpisného kroužku
Příprava žáků na Eurorébus
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Titul, jméno a příjmení

Aktivity se žáky
Den s GIS – organizace exkurze se žáky a terénní praxe žáků MGO
Exkurze na Projekt Planeta Země 3000 – Madagaskar – příběh dávné Lemurie
Organizace celoškolního mezinárodního projektu Edison se žáky
Exkurze: Dolní oblast Vítkovic, Nová radnice – vyhlídková věž
Organizace přednášek s besedou se žáky – RNDr. Jurij Vrtný: Afghánistán, cestovatel Mgr. Libor
Bednář: Indie, cestovatel Mgr. Libor Bednář: Tibet
Geografická exkurze do Hydrometeorologického ústavu v Ostravě-Porubě, na
VŠB-TUO, do Nošovic, pivovaru Radegast, exkurze do Nošovic – Hyundai Motor
Manufacturing Czech
Příprava žáků v rámci fotografické soutěže na téma Mikrokosmos, makrokosmos
Organizace Bowlingového turnaje se žáky
Organizace přednášky Mgr. Petra Hrušky o současné literární ostravské scéně

Mgr. Jana Trčková

Organizace akcí v rámci Týdne vědy (např. Přednášky o poruchách příjmu potravy)
Organizace akcí v rámci Týdne jazyků (např. workshop Seznamte se s divadlem, představení Dekameron,
film Hořící keř)
Projekt film a divadlo do škol (divadlo a film Pěna dní, divadlo Hamlet, workshop a divadlo Sen noci
svatojánské)
V rámci festivalu Jeden svět návštěva večerního představení (seminář SVS3)
Exkurze Brno: prohlídka židovského Brna a vily Tugendhat (seminář SVS3)

Mgr. Ladislav Vasevič

Předseda občanského sdružení Přátelé MGO – tvorba, koordinace a garant projektů
MGO
Vedení biologických kroužků – nižší a vyšší gymnázium
Příprava žáků na soutěže Biologické olympiády a doprovod na okresní a krajská kola

Mgr. Petr Vondráček

Spoluorganizace exkurze do Vyškova – planetárium, dinopark, zoopark
Zajištění biologických přednášek pro Týden přírodovědných předmětů a technických oborů
Příprava žáků na soutěž Velká cena ZOO a Soutěž mladých zoologů
Příprava žáků na školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci

Mgr. Renáta Vysloužilová

Zajišťování časopisů Bridge, Gate a R + R pro žáky
Příprava a organizační zajištění studijního pobytu žáků ve Velké Británii
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3. Prezentace vybraných sportovních, kulturních a společenských akcí (více na www.mgo.cz)
Sportovní kurzy
V rámci výuky tělesné výchovy proběhly ve školním roce 2013/2014 celkem 2 lyžařské kurzy a dva letní sportovní
kurzy organizované předmětovou komisí.
Pro žáky nižšího gymnázia jsme pořádali lyžařský kurz na Bílé – Mezivodí. Účastnilo se ho celkem 61 žáků sekundy A
a B. Druhý lyžařský kurz pro žáky vyššího gymnázia proběhl v středisku Saalbach Hinterglem v rakouských Alpách. Kurz byl
velmi atraktivní a zúčastnilo se ho celkem 62 žáků tříd kvinty A, kvinty B a 1. A. Po maturitách, na konci května jsme na
Žermanické přehradě uspořádali cyklo - vodácký kurz pro žáky 3.ročníku.V měsíci červnu jsme pak opět vyjeli do zahraničí na
žáky oblíbený cykloturistický kurz v rakouských Korutanech na pomezí Itálie a Slovinska. V krásném prostředí Alp a po
úžasných cyklostezkách jsme najeli celkem 140 km a zvýšili si tak svou fyzickou kondici. Sportovních kurzů se ve školním roce
zúčastnilo celkem 192 žáků z výše uvedených tříd, což je opět nárůst proti předchozím létům.
V letošním školním roce jsme opět zvýšili nabídku sportovních aktivit pro naše žáky a organizovali pro ně mnoho
nadstandardních sportovních soutěží a akcí. Mezi ně patřil 2. ročník přeborů školy ve sjezdovém lyžování a rovněž 2. ročník
závodů v plavání v blízkém areálu Vodní svět Sareza.
Pro vyplnění volného času žáků v odpoledních hodinách jsme rodičům nabídli sportovní kroužky florbalu, volejbalu,
aerobiku a malé kopané. Také jsme se snažili zatraktivnit výuku tělesné výchovy zařazením nových doplňkových sportů, jako
jsou stolní tenis, badminton, baseball, kroket a další.
V závěru školního roku se již tradičně konaly sportovní dny pro žáky nižšího a vyššího gymnázia.
Se sportovním rokem na gymnáziu jsme se rozloučili již 2. ročníkem Run maratonu v areálu Čapkovy sokolovny. Akce se setkala
s velkým ohlasem a věříme, že se stane tradičním zakončením školního roku pod heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“.
Ve všech těchto aktivitách nás finančně podpořilo občanské sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců
MGO, za což jí patří velké poděkování.

Zpracoval: Mgr. Martin Schenk
Školní studijně-poznávací jazykový zájezd do Velké Británie
Ve dnech 15. 6. - 22. 6. 2014 se čtyřicet pět žáků naší školy zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Yorku a okolí,
kde měli možnost probádat zajímavá místa hrabství Yorkshire.
První prohlídkou byla tamní metropole York, kde navštívili katedrálu York Minster a muzeum Jorvik Viking Centre.
Samozřejmě nechyběla tradiční procházka městem. Další den program nachystal výlet do přímořského městečka Whitby, které se
stalo inspirací pro román Brama Stokera Dracula. Čtvrteční odpolední výlet nabídl prohlídku jednoho z nejkrásnějších anglických
zámků Castle Howard a závěrečným výletem v této oblasti bylo navštívení obrovského areálu se zbytky jednoho z nejstarších a
nejrozlehlejších opatství v Anglii - Fountains Abbey.
Tímto nicméně program nekončí, neb na cestě tam a zpátky byly pro žáky připraveny celodenní prohlídky Londýna. Více
času stráveného v hlavním městě jim umožnilo seznámit se se zajímavostmi velkoměsta včetně detailnější prohlídky známého
londýnského Toweru, kde si mohli prohlédnout sbírku korunovačních klenotů.
Po celou dobu zájezdu byli žáci ubytováni v hostitelských rodinách. Navíc, během devíti dopoledních lekcí s rodilými
mluvčími si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jakým způsobem probíhá výuka v Británii. Na závěr tohoto kurzu všichni
zúčastnění obdrželi certifikát o absolvování.
Zájezd proběhl bez komplikací, za vzorného chování žáků a za vydařeného počasí. Všichni si přivezli spoustu nových
zážitků, a proto věříme, že na něj bude každý rád vzpomínat.
Mgr. Jana Halfarová, Mgr. Renata Vysloužilová, Mgr. Naděžda Nováková
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MGO ve Vídni aneb cesta tam a zase zpátky
16. prosince 2013 se vybraní žáci vyšších ročníků našeho gymnázia měli možnost zúčastnit studijního pobytu ve Vídni.
První částí programu byla procházka vánoční metropolí. Zamířili jsme od Chrámu svatého Štěpána a kolem morového
sloupu na ulici Am Graben k sídlu rakouských Habsburků, Hofburgu. Zde jsme si prohlédli také vykopávky z období římského
osídlení a budovu Raiffeisen banky, jejímž autorem byl přední funkcionalista Adolf Loos. Pokračovali jsme k radnici s jejími
proslavenými trhy a k budovám Umělecko-historického a Přírodovědného muzea.
Středobodem naší výpravy byla výstava fauvistů v Albertině. Kromě ní měli žáci možnost navštívit další doprovodné
výstavy, např. Od Picassa k Matissovi.
V rámci krátkého individuálního programu žáci navštívili vánoční trhy, vyzkoušeli proslulé rakouské speciality a
nakoupili menší i větší dárky pro své blízké. To vše vyzbrojeni mapkami a hlavně dobrými znalostmi němčiny.
Zpracovaly: Mgr. Jana Bittová, Mgr. Dana Kuchařová a Mgr. Svatava Kretková
Studijní pobyt v Paříži
Ve dnech 30. září až 4. října 2013 se měli žáci naší školy možnost zúčastnit v rámci plnění Školního vzdělávacího
programu studijního pobytu ve Francii, organizovaného společně komisemi výtvarné výchovy, dějepisu a zeměpisu.
Hned první den jsme navštívili jedno z nejvýznamnějších bojišť první světové války, Verdun, se známým Zákopem
bajonetů a velmi emotivně působícím vojenským hřbitovem a památníkem. Pak jsme se přesunuli do srdce kraje Champagne,
Remeše, s největší francouzskou gotickou katedrálou.
V úterý následovala hlavní část celého programu, metropole Paříž. Dopoledne jsme si prohlédli Muzeum d´Orsay se
slavnými díly impresionistů a odpoledne jsme po návštěvě Notre Dame zavítali do uliček Latinské čtvrti s proslulým
svatostánkem vědění, Sorbonnou. Náš denní program skončil v Lucemburských zahradách.
Středa byla věnována zámku a zahradám ve Versailles a odpoledne Montmartru s jeho neopakovatelnou kumštýřskou
atmosférou. Prošli jsme se kolem domů, kde tvořili například Picasso či Toulouse-Lautrec.
Následující den byl zasvěcen obrazárně Louvre, Invalidovně a Eiffelově věži a vrcholu celého programu v podobě
podvečerní projížďky lodí po Seině.
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Doufáme, že si žáci studijní pobyt užili a odnesli si řadu krásných a pro své vzdělání přínosných zážitků. Další fotografie
z akce naleznete na http://studentskysenatmgo.rajce.idnes.cz/Verdun-_Remes-_Pariz_aneb_studenti_ve_Francii_2013.
Zpracovaly: Mgr. Svatava Kretková, Mgr. Dana Kuchařová, Mgr. Petra Stašicová-Čejková
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EXKURZE DO OSVĚTIMI
Dne 10. března 2014 se uskutečnila dějepisná exkurze do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. 46 vybraných žáků
maturitních ročníků a kvinty A si v doprovodu svých učitelů dějepisu prošli místa jedné z největších lidských tragédií. Během
tříhodinové prohlídky obou osvětimských táborů se žáci dozvěděli o fungování lágru, o zvěrstvech páchaných na nevinných a
vyslechli si mnoho tragických příběhů spojených s tímto táborem. Jsme rádi, že naši žáci neztrácejí zájem o tuto exkurzi, která je
určitě zajímavým, ale zároveň i psychicky náročným zážitkem.
Zpracovala: Mgr. Jana Bittová

Berliner Mauer – výstava
Ve dnech 23. září až 4. října 2013 měli žáci příležitost navštívit ve vestibulu školy putovní výstavu Berlínská zeď. Přehledně
zpracovaná výstava jim na 12 panelech přiblížila pohnuté okamžiky 20. století. Výstavu připravilo ostravské gymnázium
EDUCAnet ve spolupráci s Občanským sdružením PANT.

Zpracovala : Mgr. Jana Bittová
ANNA FRANKOVÁ
Během měsíce listopadu jsme měli příležitost navštívit v prostorách školy putovní výstavu Anna Franková – odkaz pro
současnost. Kromě výuky u výstavy, která doplnila tradiční hodiny dějepisu, proběhlo také několik zajímavých doprovodných
akcí.
Výstava byla slavnostně zahájena 11. listopadu vernisáží, na které jsme si vyslechli několik úryvků z Deníku, které
předčítali vybraní žáci kvarty B. Ve středu 13. listopadu jsme na škole přivítali hosta z Nizozemska, evangelickou farářku
paní Hildegondu Rijksenovou, která žákům na besedě přiblížila nejen tragický osud Anny Frankové, ale hovořila především o
toleranci, holocaustu, etických hodnotách a porozumění napříč kulturami. Malým zpestřením výstavy byla znalostní soutěž na
téma Nizozemsko, do které věnovalo knižní ceny velvyslanectví Nizozemského království v Praze. Soutěž již byla vyhodnocena a
ceny budou úspěšným řešitelům předány v hodinách dějepisu.
Akce proběhla úspěšně především díky podpoře mnoha zúčastněných osob. Proto velice děkujeme všem kolegům, žákům
a pánům školníkům, kteří nám pomáhali s realizací výstavy, vážíme si jejich ochoty.
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Zpracovala: Mgr. Jana Bittová
Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví
V listopadu se naše škola zapojila do celorepublikového projektu Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví. Jeden svět na
školách je prezentací příběhů, které zachycují osudy lidí nespravedlivě stíhaných totalitním režimem.
27. listopadu se uskutečnila projekce s besedou v rámci dějepisného semináře.
V první části hodiny žáci zhlédli dokument Postavení mimo hru, který nám přiblížil perzekuci československých
hokejistů v 50. letech. Snímek ukázal, jak brutálně režim likvidoval svobodu, jak bezohledně manipuloval s životy lidí. Po
filmové projekci následovala beseda s panem Leo Žídkem, předsedou ostravské pobočky Konfederace politických vězňů, který
žákům vyprávěl svůj životní příběh. Ve vzpomínkách na krutá 50. léta připomněl pracovní lágry v Příbrami a Horním Slavkově,
kde strávil téměř 8 let. Zdůraznil především význam historické paměti a morální odpovědnosti. Zajímat se a nezapomínat.

Zpracovala: Mgr. Jana Bittová
„Nezapomeňte…“ beseda s pamětníkem holocaustu
Dne 11. dubna a 17. června 2014 jsme měli tu čest přivítat na gymnáziu pamětníka holocaustu, pana Luďka Eliáše. 30
vybraných žáků mělo příležitost vyslechnout si jedinečné svědectví o době, kterou už můžeme znát pouze z knih, učebnic nebo
filmů. Pan Luděk Eliáš vyprávěl o letech strávených v koncentračních táborech Terezín a Osvětim. O každodennosti vězňů,
životních náhodách, ale i o rasové nenávisti, která v 30. letech zasáhla Evropu. Beseda byla doplněna o prezentaci výstavy
Mnichov 1938, kterou uvedla Mgr. Lenka Hrušková ze Střední průmyslové školy ve Vítkovicích. Velice si vážíme ochoty pana
Eliáše .

Zpracovala: Mgr. Jana Bittová
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Po stopách druhé světové války
Ve čtvrtek 19. června se vybraní zájemci z řad žáků MGO zúčastnili dějepisné exkurze do Hrabyně a Darkoviček.
První zastávkou byl Areál čs. vojenské opevnění v Darkovičkách. Zde jsme si mohli prohlédnout prostory uvnitř,
vyslechnout si zajímavý výklad průvodce a získat tím představu o fungování pevnosti. Poté jsme se autobusem přesunuli
k největšímu památníku 2. světové války u nás – do Hrabyně. Zde jsme si prošli zajímavou expozici věnovanou válce a
kompletně se seznámili nejen s jejím průběhem, ale také s každodenností obyvatel našeho regionu v době války.

Zpracovala a fotografie pořídila : Mgr. Jana Bittová
INCROYABLE, ADMIRABLE…
„Je neuvěřitelné, jak jsou vaši gymnazisté zdvořilí a kultivovaní. Je obdivuhodné, jak jsou nadaní a vnímaví.“ Tato a
mnohá další slova chvály vyslovili Jean-Michel a Laurence Bazinovi, kteří zorganizovali pro zájemce z řad francouzštinářů kvarty
B a septimy B hudebně dramatický ateliér. Náplní dvouhodinového setkání byla práce s textem a partiturou i dramatické aranžmá
méně známých šansonů Edith Piaf. Francouzští umělci byli tak nadšení společnou prací s našimi gymnazisty, že je zařadili do
svého večerního programu „Soirée Edith Piaf“ v Alliance française 29. dubna 2014. Duet Terezy Rossi a Ondřeje Komínka „A
quoi ça sert l´amour“ byl milý a dojemný, sólo Kristíny Štelbaské „Mon amant de Saint Jean“ bylo dokonalé a čtveřice kvartánek
(Adèle Mazánková, Valentine Vilišová, Véro Miencilová, Annie Mrozinská) si všechny přítomné získala přirozeným projevem
plným entuziasmu. Odměnou účinkujícím byl nadšený potlesk diváků, slova uznání francouzských umělců, slzy v očích dvou
divaček v první řadě, ale i cenné zkušenosti a nemálo zajímavých informací z pohnutého života a tvorby dámy francouzského
šansonu Edith Piaf.

Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková
OH, DEI DELL´OLIMPO!
Takto italsky hořekoval L´AVARO, lakomec, kterému ukradli zlato, nebo L´UOMO BRIZZOLATO, kterému milenky (jedna
mladá a druhá stará) postupně vytrhaly všechny vlasy, (první šedivé, druhá černé) nebo LA DONA, která ze ziskuchtivosti
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překrmila slepici, která už nesnesla ani jedno vejce. L´AVARO, L´UOMO BRIZZOLATO, LA DONA E LA GALINA jsou
názvy některých z Ezopových bajek, které naši žáci zdramatizovali pro vystoupení na XX. ročníku Festivalu studentského
antického divadla pořádaném klasickým gymnáziem Liceo Cagnazzi z italské Altamury, se kterým naše škola spolupracuje už
více než deset let. Naše, respektive Ezopovy, bajky diváky zaujaly originalitou zpracování a především je příjemně rozptýlily a
pobavily. Sérii bajek zakončilo sborové zveršované „morale“ poslední bajky o tlustém psu a chudém vlkovi: „MEGLIO LA
FAME CHE IL GIOCCO DEL COLLARE, MEGLIO LA LIBERTA CHE LA PANCHA PIENA“ (Raději snášejme hlad než
obojek, lepší je svoboda než plné břicho). Divadelní představení bylo vyvrcholením týdenního pobytu skupiny čtrnácti žáků, kteří
se v únoru ujali italských gymnazistů, aby jim nad rámec jejich oficiálního programu ukázali zajímavosti našeho města i specifika
studentského života u nás. Obdobné zážitky čekaly na naše žáky v Itálii. Navštívili například unikátní skalní město Matera,
překrásná renesanční centra apulských měst Lecce a Otranto a strávili mnoho nezapomenutelných chvil se svými italskými přáteli.

Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková
Žákovské prezentace v anglickém jazyce

V rámci projektu Britannica Beacon School jsme pro žáky připravili dvě
celoškolní akce pod názvem Britannica Quest:
V rámci „Týdne vědy“ se žáci tříd prima A, prima B, sekunda A, tercie A,
tercie B, 3. A, septima B, oktáva A a oktáva B zapojili do ojedinělého
projektu komise AJ – Robots Are All Around Us (Roboti jsou všude
kolem nás). Zájem o tuto formu studijní aktivity překvapil i samotné
organizátorky – Mgr. Naděždu Novákovou a Mgr. Lucii Dančíkovou –
přihlásilo se celkem 25 týmů či jednotlivců.
V první fázi si žáci připravili prezentace v anglickém jazyce a představili
svým spolužákům opravdu zajímavá odborná témata – například školní
studentský projekt Airship nebo Robots In Medicine, Mars Exploration,
History of Robots, Types of Robots, Exploring the Oceans a Army
Robots. Objevila se ale také témata z každodenního života – Robot Toys,
The History of Juke-Box či Hair Straightener (i s praktickou ukázkou).
V této fázi zvítězila prezentace o robotech v domácnosti – Robots In
Household Matěje Aulehly a Jiřího Klimova ze septimy B, kteří získali ceny věnované občanským sdružením Přátelé MGO –
unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO – trička s logem MGO. Všichni zúčastnění obdrželi drobné upomínkové dárky
občanského sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO a byli oceněni diplomy a účastnickými listy.
Ve druhé fázi vypracovávali žáci primy A a primy B komplexní pracovní list s tématy jako Computer Animation, Space Probes a
typy robotů AIBO a QRIO. V rámci tohoto opravdu náročného úkolu žáci pracovali s výukovým portálem Britannica,
shromažďovali a třídili informace a na jejich základě tvořili vlastní texty, vše samozřejmě v anglickém jazyce.
V rámci Týdne jazyků proběhlo dopoledne žákovských prezentací na téma
Countries Around the World.
Celkem žáci v anglickém jazyce představili 27 zemí. Pro své prezentace vybírali
zajímavosti z geografie, historie, kultury, ale také jazyka dané země, čerpali
především z encyklopedie Britannica Online School Edition, která se již stala
nedílnou součástí jazykové výuky na naší škole.
Žáci si sami tajnou volbou zvolili nejzajímavější prezentace: o Spojených státech
amerických (Michael Moyal z tercie A), o Rusku (Nikita Mironov z tercie A), o
Francii (Martina Neuwirthová a Helena Šmolková z primy A), o Švédsku (Tereza
Krejčová a Táňa Schulzová z tercie B), o Číně (Martin Slizska a Zuzana Zdařilová ze sekundy A) a o Francouzské Polynésii
(Tereza Kliková a Diana Najzarová ze 3. A). Žáci obdrželi certifikát o účasti a nejlepší prezentace byly odměněny drobným
upomínkovým předmětem.
Garantky: Mgr. Lucie Dančíková a Mgr. Naděžda Nováková
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Týden jazyků
Týden jazyků – Cestovatel Radim Ptáček
V rámci programu Týdne jazyků byla zorganizována cestopisná přednáška známého cestovatele Radima Ptáčka o
Kanadě. Přednášející prezentoval svou cestu po polárních oblastech této rozlehlé země. Velmi zajímavé byly kamerové záběry ze
zlatokopeckých osad a zapomenutých hornických městeček. Žáci, kteří se zajímají o biologii, vyslechli pravidla chování při střetu
s medvědem, který cestovatel sám prožil. Přednáška byla zakončena podnětnou diskusí.
Garant: Mgr. Tomáš Pek
Týden jazyků – Exkurze prvních ročníků do Městské knihovny v Ostravě
Nejen díky ochotě pracovnic Městské knihovny v Ostravě, ale hlavně díky probíhajícímu Týdnu jazyků se naši žáci
primy A, primy B, sekundy A a 1. A mohli zúčastnit velmi zajímavé exkurze do všech hlavních částí této kulturní instituce. Žáci
prošli počátečním seznámením s katalogy, výpůjční dobou a seznamem poboček knihovny, které žáci nižších i vyšších ročníků
pravidelně navštěvují. Účastníkům exkurze byly představeny knižní bestsellery – detektivní próza a romány, o něž je mezi
běžnými čtenáři největší zájem. Hlavní část knižního fondu, která je uložena ve skladu, si žáci mohli prohlédnout, když procházeli
suterénem budovy – mnohé zaujaly netradiční akce, které knihovna v těchto prostorách pořádá. Následovala návštěva Hudebního
oddělení, Britského centra a Oddělení pro děti a mládež. Mnohé překvapila skutečnost, že posledně jmenované oddělení
pravidelně navštěvuje hodně dospělých čtenářů – tématem malé přednášky byla zejména historie komiksů. Zvláštní pozornost
byla věnována také oddělení pro nevidomé a slabozraké, ve Zvukové knihovně se žáci seznámili mimo jiné s Braillovým písmem.
Žáci brali do rukou knihy, časopisy, nahrávky a jejich zájem byl tak velký, že by v knihovně jistě setrvali mnohem déle, ve škole
je však čekala další zajímavá přednáška v rámci Týdne jazyků.
Organizátorem a garantem akce byla Mgr. Zdena Švrčková.
Týden jazyků – jazyk německý
Komise německého jazyka připravila na Týden jazyků pro žáky našeho
gymnázia bohatý program.
V pondělí 24. února 2014 zavítal na naši školu pan Tomáš Černý, zástupce
Goethe Institutu v našem regionu, aby žáky seznámil s možnostmi skládat v našem
městě mezinárodně uznávané zkoušky, pořádané Goethe Institutem.
Tyto
mezinárodní zkoušky dnes představují bránu k lepšímu studijnímu i pracovnímu
uplatnění u nás i v zahraničí.
Žáci měli možnost poznat certifikáty různých obtížností, strukturu zkoušky,
její náročnost, časový rozsah apod. V případě zájmu dostanou možnost zkusit si tyto
zkoušky nanečisto přímo na našem ústavu.
V úterý se žáci prim a kvart zúčastnili workshopů německého jazyka, na
kterých si mohli otestovat svůj jazykový cit nebo formou her, kvízů a písní rozšířit
znalosti o kultuře německy mluvících zemí.
S velkým zájmem žáků se během Týdne jazyků setkal také film Náš vůdce (Die Welle) režiséra Dennise Gansela, který
byl natočen podle skutečné události. Následovala zajímavá diskuze.
Ve čtvrtek 27. února 2014 pro nás připravila zajímavé a podnětné dopoledne katedra germanistky Filozofické fakulty
Ostravské univerzity. Žáci se seznámili se studijními programy, které katedra nabízí, měli možnost pohovořit si s rakouským
lektorem, zkoumat spolu s ním taje a silná i slabá místa německé hudby a zhlédnout praktickou ukázku hodiny tlumočnictví a
překladatelství. Doufáme, že pro naše žáky byla tato návštěva dalším podnětem k tomu, aby se věnovali studiu jazyka německého.
Zpracovaly: Mgr. Svatava Kretková, Mgr. Jana Bittová, Mgr. Renáta Macečková, Mgr. Vanda Szturcová
Týden jazyků – jazyk španělský
Představení Flamenco
Dvojice profesionálních tanečnic Flamenco z taneční školy naší absolventky Anety Suchomelové připravila divákům
nevšední zážitek, kdy během svého představení předvedly různé typy tanců flamenco. Tanečnice nakonec zorganizovaly
rychlokurz tance flamenco a vybrané diváky naučily některé krokové variace.
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Přednáška s Mgr. Irenou Fialovou, PhD. z katedry románských jazyků Ostravské univerzity
Paní Fialová žákům ukázala snímky ze své poutní cesty do Santiaga de Compostela. Žáci se také dozvěděli množství
důležitých informací o možnostech studia španělštiny na Ostravské univerzitě a v zahraničí.
Přednáška známého cestovatele Radima Ptáčka o Venezuele
V široké veřejnosti známý cestovatel ukázal žákům záběry ze své cesty po této exotické latinskoamerické zemi.
Tematický workshop
Žáci sekundy byli pozvání na motivační workshop, kde soutěžili ve znalostním kvizu o ceny posléze společným úsilím
rozbili „Piňatu“, což je bota z kartonu plná pamlsků.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek

Týden jazyků - Den slovanských jazyků (27. 2. 2014)

V rámci Týdne jazyků jsme pro žáky ve spolupráci s katedrou slavistiky FF OU připravili tři mimořádně atraktivní
semináře - PhDr. Jiřího Muryce, Ph.D. s názvem Bilingvismus. Život se dvěma jazyky (zaměřený na soužití dvou jazykových
kultur, aktualizovaný do prostředí česko-polského pomezí), Mgr. Igora Jelínka, Ph.D. s tématem Ruská zpívaná poezie (workshop,
v němž se svět ruských bardů přenesl do školní třídy prostřednictvím zajímavého povídání i společného zpívání) a seminář
polského historika a novináře Mariuse Surosze s názvem Češi pohledem Poláků (žáci se dozvěděli zajímavé informace ze světa
česko-polských vztahů a získali zpětnou vazbu o svém pojetí termínu „češství“). Garantem všech tří akcí byla Mgr. Naděžda
Nováková.
Zpracovala: Mgr. Naděžda Nováková
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Návštěva pana Jaromíra Nohavici na Matičním gymnáziu

V rámci tzv. Týdne jazyků proběhla 26. 2. 2014 na Matičním gymnáziu akce, jež by se s menší nadsázkou dala označit
jako další kolo sporu o autorství Slezských písní Petra Bezruče. Hlavním protagonistou byl Jaromír Nohavica, který je v našem
kraji znám především jako kultivovaný básník a oblíbený písničkář. Takto – jako básníka - ho žákům uvedl náš pan ředitel při
vstupu do fyzikální posluchárny, místa konání. Tam se ve dvou vystoupeních - každém zhruba v rozsahu jedné vyučovací
hodiny – pokusil žáky septimy B, Literárně kritického semináře a 1.A přesvědčit o tom, že Petr Bezruč měl při tvorbě pozdějších
Slezských písní pomocníka. A je třeba uznat, že důkazy působily opravdu přesvědčivě. Stojí za nimi mnohaleté úsilí a práce –
sbírání písemných dokumentů, návštěvy archívu i míst zmíněných v básních samotných. Žáky možná před přednáškou vůbec
nenapadlo, že podle Bezručových básní by se dal uskutečnit docela náročný pěší výlet. Seznámení s badatelskou prací, která
mnohdy připomíná detektivní pátrání, patřilo k vůbec nejzajímavějším pasážím.
Je vhodné na tomto místě připomenout, že Jaromír Nohavica se sporu o autorství Slezských písní zúčastnil již v minulých
letech – spor se obnovil v letech 2003 – 2004, kdy proběhlo několik setkání odpůrců zmíněné teorie s jejími zastánci (a ve sporu
se postavil na stranu již zemřelého profesora Drozda, který označil za autora určité části S.P. Bezručova přítele Ondřeje Boleslava
Petra). Většinu žáků důkazy předvedené na básních Hrabyň a Maryčka Magdónová velmi zaujaly. Bylo poznat, že pro pana
Nohavicu je to tzv. srdeční záležitost. Na to, aby mohla být vedena širší diskuze, bohužel naši žáci ani další návštěvníci přednášky
neměli dostatek odborných argumentů. Také plánovaný časový rozsah delší debatu neumožnil.
Rozhodně však vystoupení pana Nohavici v nezvyklé úloze středoškolského pedagoga k něčemu přispělo. Zaselo totiž
semínko pochybností (jak to tedy vlastně je/bylo?) a zájmu, který – doufejme – aspoň u některých účastníků přeroste v zájem
trvalejší. Dle závěrečných slov řečníka by už jen samotná snaha našich žáků se lépe s textem uvedené sbírky seznámit byla
dostatečným důvodem k tomu, aby byl se svým výkonem na přednášce spokojen. Přednášku mohou zhlédnout všichni, kdo neměli
to štěstí být osobně přítomni, ve videozáznamu na našich internetových stránkách.
Za přednášku panu Nohavicovi srdečně děkujeme a doufáme, že nebyla poslední, kterou na půdě našeho gymnázia pronesl.
Zpracovala: PhDr. Ivana Fuxová
Návštěva v Institutu Cervantes v Praze
Žáci skupin SXB a SXA uskutečnili studijní cestu do Prahy, kde během jednoho dne navštívili Institut Cervantes, který je
kulturním centrem španělské vzdělanosti v České republice. Během této návštěvy měli žáci možnost vidět knihovnu institutu a
pročíst si tam španělské knihy a časopisy. Dále vyslechli přednášku o tom, jak institut funguje a poté žáci zhlédli krátkometrážní
filmy vytvořené španělskými studenty kinematografie. Nakonec navštívili galerii institutu, kde byly vystaveny fotografie současné
španělské a latinskoamerické módy.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek
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Den mrtvých – Día de los muertos
Tato aktivita se uskutečnila na konci října se všemi skupinami španělštiny. Žáci
vytvářeli powerpointové prezentace, dívali se na španělské filmy, dělali dekorace
z vydlabaných dýní a připravovali jídla podle mexických receptů. Nakonec dne proběhla
soutěž vystavených vydlabaných dýní.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek

Beseda s Petruškou Šustrovou
Zajímavou akci v rámci Týdne jazyků představuje dále beseda žáků septimy B s bývalou disidentkou, novinářkou a
překladatelkou Petruškou Šustrovou. Uskutečnila se ve čtvrtek 27. 2. 2014 v bývalém domě Librex, začínala přesně v poledne.
Paní Šustrová přijela do Ostravy představit svou nově přeloženou knihu (Krvavé země od Timothyho Snydera – vydáno
na podzim 2013). Při této příležitosti jsme jí směli položit několik otázek. Ty směřovaly např. k častému konstatování lidí, kteří
zažili komunistický režim u nás, že dříve bylo lépe, ke lhostejnosti lidí našeho státu k veřejnému dění obecně, žáci se ptali také na
její názory týkající se školství v dnešní době nebo lustračního zákona v minulosti a dnes (tady je myslím dobré zmínit se o
konstatování pí Šustrové, že lustrační zákon je dnes již zbytečný), řeč přišla i na současné poměry na Ukrajině.
Zhruba hodina povídání s touto významnou osobností byla uvedena představením knih, které již pí Šustrová přeložila
z angličtiny či polštiny – většina z nich se nějakým způsobem vztahuje k historii XX. století. Vždy se snaží dle vlastních slov
překládat ty historiky, kteří nejen skvěle znají předmět svého studia, ale zároveň umí psát tak, aby to čtenáře zaujalo a bavilo.
Takovou knihou je i její nejnovější překlad – amerického Timothyho Snydera považuje za jednoho z nejlepších historiků
zabývajících se XX. stoletím a na přebalu knihy je také napsáno, že jde o dílo, jež bychom neměli při seznamování s historií XX.
století minout. Monografie se umístila na třetím místě v anketě Kniha roku 2013 (tu vyhlašují každoročně Lidové noviny a
výsledky jsou zveřejněny vždy v prosinci hodnoceného roku). O práci na překladu pí Šustrová prohlásila, že šlo jak o velmi
radostnou, tak i náročnou etapu jejího života, a to vzhledem ke krutým událostem, které kniha popisuje – jde o historii Ukrajiny a
některých sousedících zemí ve XX.století, o vliv komunismu a nacismu na dějiny těchto zemí. Název tedy mnohé napovídá…
Organizátorka besedy, pí Jahnová, poté představila také další zajímavé knižní tituly, které by mohly žáky našeho
gymnázia zaujmout. Mimo jiné mezi nimi byly i autobiografické Rozpomínky Milana Uhdeho nebo na západ od našich hranic
velmi populární dílko Už je opět tady od Timura Vermese o tom, jak nebezpečný by uměl asi být Adolf Hitler i v dnešní době.
Doufáme, že se s našimi žáky paní Šustrová cítila dobře a že na Ostravu bude v dobrém vzpomínat. Žáky
septimy B nepochybně setkání s ní obohatilo o neobvyklé a zajímavé názory a poznatky a je pravděpodobné, že historie moderní
doby se jim takto snad o něco přiblížila…
Zpracovala: PhDr. Ivana Fuxová
Komorní scéna Aréna
Již řadu let aktivně spolupracujeme v rámci komise ČJ s Komorní scénou Aréna, letošní nositelkou ceny Divadlo roku
2014. Také letos v rámci hodin českého jazyka a literatury žáci navštívili představení KSA, která vhodně a účelně doplnila
základní učivo z ŠVP: pro primy jsme vybrali divadelní představení Vánoční hra, které navazuje na tradici lidových barokních
her. Druhým představením byla divadelní hra klasika ruské literatury Nikolaje Vasiljeviče Gogola Hráči. Hráče jsme zařadili pro
první ročník. A přestože se jedná o komedii napsanou před více než 170 lety, v podání KSA vyznívá v dnešní době více než
zajímavě – nezobrazuje pouze aktuální problém korupce, ale celý mechanismus zločineckého myšlení, kdy zloděj okrade zloděje.
Mění se tedy v ne zrovna pozitivní zrcadlení současnosti.
Zpracovala: Mgr. Naděžda Nováková
Zpráva o projektu Studenti čtou a píší noviny
Ve dnech 7. října až 15. listopadu se žáci obou septim a 3.A zúčastnili projektu Studenti čtou a píší noviny. Projekt byl
organizován z vydavatelství Mafra a týkal se odběru novin Mf Dnes v tomto období, z nichž využívali žáci informace ve výuce.
Noviny byly zasílány na školu zdarma.
Dále žáci v daném období posílali do Mafry své příspěvky na celkem 3 vyhlášená témata, jimiž byly volby, školství a
globální morálka. Na každé téma měli zhruba dva týdny času. Ze závěrečného hodnocení editora Mf Dnes Petra Švece coby
zástupce organizátora vyplývá, že celkem v rámci projektu všichni účastníci napsali12 471 esejů. Do tohoto počtu přispěli žáci
našeho gymnázia celkem 52 kusy příspěvků, z nichž dva se probojovaly přímo na stránky deníku Mladá fronta Dnes. Obě septimy
přispěly do celkového množství 49 příspěvky, z jejich řad se také rekrutovali dva úspěšní autoři, jimž Mladá fronta příspěvek
otiskla – Roman Bořuta ze septimy A a Klára Haluzová ze septimy B. Žáci 3. A zaslali do projektu celkem 3 příspěvky.
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Dále se žáci věnovali práci s informacemi z novin a také si – v případě septim – zopakovali přímo při práci s nimi
základní informace o publicistickém stylu, o jeho výrazových a kompozičních prostředcích, a spojili tak povinnou látku se
zajímavým způsobem probírání. V období, kdy projekt běžel, byli žáci obou septim rozděleni do dvojic, které celkem třikrát
obdržely zadané úkoly k výše zmíněnému učivu a na ně měly určitý čas ke zpracování odpovědí. Úkoly byly vyhodnoceny a
využity tímto způsobem i pro klasifikaci.
Projekt byl prospěšný pro vyučující i žáky, jeho ohlas u žáků bude ještě podrobněji zkoumán formou dotazníku, jehož
výsledky se zcela jistě objeví i na webových stránkách školy.
Zpracovala: PhDr. Ivana Fuxová
Konverzace v angličtině s rodilou mluvčí
V rámci dalšího jazykového vzdělávání žáků v jazykových kroužcích se otevřela konverzace v angličtině s rodilou mluvčí. Žáci se
každý týden v devadesáti minutách učili netradičními výukovými metodami používat nejrozšířenější světový jazyk s rodilou
Londýňankou. Konverzace byla natolik úspěšná, že jsme pro velký zájem museli otevřít skupiny dvě.
Garant: Mgr. Tomáš Pek
Česko-německé kulturní dny v Ostravě - Ostrau der Kulturpunkt
V dubnu 2014 se Ostrava stala už počtvrté dějištěm Česko-německých kulturních dnů, které se konají díky spolupráci Ostravské
univerzity v Ostravě, VŠB – Technické univerzity Ostrava, Goethe-Institutu Praha, Národního divadla moravskoslezského a
Knihovny města Ostravy.
V jejich rámci měli vybraní žáci naší školy, studující německý jazyk, možnost v úterý 8. dubna 2014 navštívit v Minikino kavárně
německý film Sakra kluku!
Příběh mladého muže, hledajícího své místo v životě, určitě potěšil ty naše žáky, kteří jsou příznivci Woodyho Allena a
francouzské nové vlny. Dalším dozajista poskytl látku k přemýšlení a stal se podnětem pro diskuzi.
Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková

Divadelní představení hry Helmuta Kraussera Haltestelle - Geister
5. června 2014 měli vybraní žáci sexty B, septimy B a 3. A, studující německý jazyk, možnost navštívit na katedře
germanistiky Filozofické fakulty OU divadelní představení Helmuta Kraussera Haltestelle – Geister, nastudovaný studenty a
vyučujícími katedry.
Helmut Krausser zavádí své postavy na podivnou autobusovou zastávku. Proč tudy nikdy neprojede autobus? Proč jeden
hrdina po druhém umírá? Zůstane na konci vůbec ještě někdo naživu? Hra o lásce a nenávisti, o zoufalství a touze, o čekání a
naději (jak stálo na prospektu hry) zaujala naše žáky, pomohla jim rozšířit si znalosti jazyka a zavedla je do prostředí, které si snad
někdo z nich v budoucnu vybere za svou alma mater.
Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková

Přednáška Petra Hrušky pro maturanty

Básník, literární kritik a vysokoškolský pedagog Mgr. Petr Hruška si vybral pro svou přednášku o současné regionální
literatuře záměrně pátek 13. 9. 2013. Svůj výběr komentoval slovy, že pokud se něco pokazí, svedeme to právě na ,,černý den“.
Pokazilo se jen počasí, od rána hustě pršelo, a tak jsme do sálu na Kratochvílově ulici došli pořádně promočeni. Vše zahájila Bára
Křížkovská z oktávy A četbou dvou básní pana Petra Hrušky z jeho páté sbírky Darmata. A pak už jsme jen poslouchali příjemné
vyprávění o minulém a hlavně současném literárním životě Ostravska.
Zpracovala: Mgr. Jana Trčková
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Debatní klub

Letos se na naší škole podařilo otevřít Debatní klub a zapojit se tak do Asociace debatních klubů ČR
(www.debatovani.cz), která pořádá během každého školního roku několik soutěžních turnajů v debatování. Naši debatéři se v
letošním školním roce zúčastnili jednoho přípravného a tří soutěžních turnajů. Je v našem zájmu náš školní klub podpořit a
pokračovat i v příštím roce. Rovněž se podařilo otevřít i přípravný kroužek debatování, který letos navštěvovalo několik žaček z
prim, především z primy B. Rovněž v této aktivitě se pokusíme pokračovat i v příštím školním roce, neboť je to možnost, jak
udržet náš školní klub při životě i do dalších let. Pravidelná setkání organizuje a vede Mgr. Iveta Horáková.
Zpracovala: Mgr. Iveta Horáková

Projektový den k posílení čtenářské gramotnosti

Dne 20. 6. 2014 se polovina žáků tříd primy A a sekundy B zúčastnila projektových hodin k posílení čtenářské
gramotnosti. Žáci měli program, který pokrýval
dohromady 7 vyučovacích hodin, tedy jeden celý
školní den.
Věnovali ho jednak návštěvě Dětského
oddělení v Knihovně města Ostravy, kdy byl na
programu tzv. čtenářský maratón s aktivitami
podporujícími lepší porozumění textu. Skupina
primy A pracovala s knihou Ivy Procházkové,
skupina sekundy B s knihou Arnošta Goldflama
Standa a dům hrůzy. Velmi příjemné prostředí nám
v knihovně – dětském oddělení – vytvořila paní
Kozlová, která pro nás uvedenou knihu nachystala
a pomáhala při její prezentaci. Pomohla také s
dokumentací akce. Ve zbývajícím čase se obě
skupiny věnovaly aktivitám v rámci hodin ve škole,
kdy si např. v sekundy B žáci navzájem představili
svou nejoblíbenější knihu (mezi nimi byl např. i
Stařec a moře od E. Hemingwaye, některé díly ze
série o Harrym Potterovi, Šifra mistra Leonarda a další). V této části si žáci také připomněli, jak např. citovat knihu, co to jsou
bibliografické údaje a výpisky nebo citát. Při obou doposud zmíněných částech svého programu žáci nahlas četli – v případě čtení
v knihovně si předávali text, v případě představování své knihy museli vybrat zajímavou ukázku pro kolektiv svých spolužáků.
Třetí část programu byla v SB věnována knize Dušana Taragela Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče.
Žáci měli připraveny k práci do dvojic pracovní listy, navíc dostali v závěru hodiny i tabulky ke slovní zásobě, již si aktivně
rozšiřovali. Dále si v této části žáci připomněli, co to je popis, co charakteristika, nakreslili tzv. dětské strašidlo, doplnili závěr
příběhu o Frantíkovi, který dělal všechno naopak.
Trochu už se projevovala únava – vždyť blížící se prázdniny a druhá odpolední hodina už byly skoro tady – ale nakonec
se všichni zúčastnili i hodnocení akce (to proběhlo v písemné podobě). Z něj vyplynulo, že největší popularitu si získalo hlasité
čtení knihy Standa a dům hrůzy a dále představování knih, kdy některé žáky příjemně překvapilo, že těch, kdo rádi čtou, je mezi
nimi víc.
Celá akce podpořila vztah žáků nižších ročníků osmiletého gymnázia ke knize a také schopnost porozumět čtenému
textu.
Zpracovala: PhDr. Ivana Fuxová
Školní projekt „Žurnalista“ podporovaný unií „Přátelé MGO“
Po loňském úspěšném roce se naše aktivity opět rozrostly o pravidelné společné mimoškolní setkávání. V neformálním
prostředí se stmeluje kolektiv zájmového kroužku a zároveň se plánuje zaměření školního časopisu eMko. Všichni účastníci tak
mají možnost participace na jeho bezprostředním utváření.
V letošním roce se rovněž početně rozrostla redakce, naše řady posílili učenliví a pilní primáni, jádro mladých novinářů
tvořily také žákyně I.A. Scházeli jsme se pravidelně každý pátek v 8:00 v učebně KVI B. Podobně jako v předchozím roce
pracovali žáci v rámci projektu Žurnalista pod vedením Mgr. Rostislava Gromnici. Ve svých článcích komentovali školní dění i
celospolečenská témata. Kromě školního časopisu byly články publikovány i v regionálním tisku.
Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica
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Den GIS
V listopadu se žáci vyšších ročníků zúčastnili akce „Den GIS“, kterou pořádala Katedra fyzické geografie a geoekologie
PřF OU. Žákům bylo vysvětleno, co jsou geoinformační technologie a hlavně GIS, byla jim ukázána práce s programem ArcMap
od firmy ESRI a sami si mohli vyzkoušet výhody „map v počítači“. Velmi zajímavou část programu tvořila práce s GPS v terénu.
Vzhledem k tomu, že zeměpisné exkurze mají kladný ohlas u žáků a splňují výchovně-vzdělávací cíle, rádi bychom
v těchto aktivitách pokračovali.
Zpracovala: Mgr. Alena Tesařová
Geovědní exkurze s VŠB – TU Ostrava, Hornicko-geologickou fakultou
Žáci Zeměpisného kroužku se v letošním školním roce zúčastnili geovědní exkurze do oblasti Hodonínska. V rámci programu
navštívili Muzeum naftového dobývání a geologie Hodonín, ropné ložisko v Dambořicích a podzemní zásobník plynu v Uhřicích.
Další zajímavou akcí byl výjezd do geologicky složitých lokalit Štramberku, Čertova mlýna a Hončovy hůrky. Se stavbou a
vznikem těchto míst nás velmi poutavě seznámil doc. ing. Petr Skupien, Ph.D. A především jemu patří poděkování za exkurze.
Žáci si odnesli nejen spoustu užitečných informací, pěkných zážitků, ale i minerálů, které sami objevili.
Celodenní exkurze byly náročné, ale přínosné a těšíme se na podobné akce.
Zpracovala Mgr. Alena Tesařová

Studenti v Hyundai
Dne 3. 9. 2013 se žáci oktávy A pod bedlivým dozorem třídní profesorky
Tesařové a profesora Gromnici zúčastnili exkurze v nošovické továrně na výrobu
vozů značky Hyundai. Po uvítání v zasedací místnosti a propagačním filmu již
následovala samotná prohlídka více než 200hektarového areálu. Trasu po
jednotlivých střediscích výroby jsme naštěstí nemuseli absolvovat po vlastní ose,
průvodci nás rozdělili do dvou výletních vláčků. Výklad byl realizován do
sluchátek, a tak jsme nerušeně a s údivem mohli pozorovat robotizované provozy
lisovny, svařovny, montážní linky a převodovkárny. Všechny účastníky zaujaly
nejen moderní technologie, ale také obrovské tempo výroby a nízký věk
zaměstnanců.
Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica, Mgr. Alena Tesařová
Kongres pro střední školy
Dne 30. září 2013 se naši maturanti zúčastnili již desátého ročníku kongresu pro střední školy Ekologie v rámci tvorby
krajiny v návaznosti na těžbu uhlí. Kongres se konal v kongresovém sále hotelu Imperial za přítomnosti hejtmana
Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka, exministra dopravy ing. Zbyňka Stanjury a dalších.
Své práce prezentovali jak speciální hosté, tak přítomní žáci. Naše gymnázium prezentovalo dvě práce, první na téma
„Strategická surovina – uhlí“, kterou vytvořili žáci oktávy A, jmenovitě Jan Bukáček, Barbora Görlichová, Jan Koniarik, Bára
Křížkovská, Lukáš Poledník a Martin Šamalík. Druhou na téma „Rekultivace krajiny po těžbě uhlí“ vytvořenou rovněž žáky
oktávy A, jmenovitě Tomem Nowakem, Jakubem Plevou, Matějem Skácelíkem a Janem Vlčkem.
O žáky bylo v průběhu kongresu dobře postaráno a za svou práci byli adekvátně odměněni. Doufáme v účast i v
následujících ročnících.
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Fotografie: Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s. r. o.
Zpracovala: Bára Křížkovská (OKTA), Mgr. Alena Tesařová
Vánoční koncert pěveckých sborů a instrumentální skupiny v roce 2013
V pátek 20. prosince se uskutečnila jedna z největších akcí loňského kalendářního roku – vánoční koncert žáků
Matičního gymnázia. Koncert proběhl v kostele sv. Josefa Dona Bosca v Ostravě a aktivně se na něm podílelo více než sto
účinkujících žáků – zpěváků, instrumentalistů i sólistů.
Generální zkouška na tuto akci probíhala den předem v odpoledních hodinách v tělocvičně školy.
Samotný koncert zahajoval sedmdesátičlenný pěvecký sbor, ve kterém zpívali chlapci a dívky různých ročníků gymnázia,
doprovázela jej početná instrumentální skupina žáků. V podání tohoto sboru si návštěvníci koncertu vyslechli více než dvacet
skladeb, mezi nimiž byly vícehlasé duchovní kánony, černošské spirituály, moderní písně, koledy a vánoční skladby. Velký
pěvecký sbor střídaly dva komorní sbory, které přednesly swingový kánon, vícehlasou úpravu písně Barbar Ann a skladbu
Wonderwall skupiny Oasis.
Po vystoupení komorního sboru následoval blok písní smíšeného pěveckého sboru bez doprovodu, mezi uvedené skladby
patřily úpravy lidových písní, spirituály i populární melodie. Návštěvníci koncertu si mohli v této části „vychutnat“, jak znějí
klasické sbory s velkou účastí mužských hlasů.
Třetí část koncertu patřila dalšímu pěveckému seskupení a také skupině Údy z půdy, v jejich podání jsme slyšeli moderní
písně, muzikálové melodie, instrumentální kompozice a další. Skladby byly doprovázeny mimo jiné na bicí nástroje a elektrické
kytary.
V další části koncertu vystoupil opět velký smíšený pěvecký sbor - přednesl píseň skupiny Čechomor, Kometu Jaromíra
Nohavici a známé vánoční písně včetně koled, které doprovázela instrumentální skupina.
V úplném závěru koncertu zazněla slavnostní hymna Vánoc – píseň Narodil se Kristus Pán. Zpívali a hráli nejen naši
žáci, ale také učitelský sbor a další obecenstvo. Celou akci komentovali žáci Jan Pomahač a Radek Slaný, kteří si sami připravili
průvodní slovo k jednotlivým vystoupením.
Jako publikum jsme i tentokrát přivítali pedagogy, absolventy, rodiče, žáky a milé přátele Matičního gymnázia, kteří
spolu s námi vytvořili příjemnou a vzájemně obohacující sváteční atmosféru. Za vše snad bude hovořit parafráze výroku sólisty
Pavla Kohna, absolventa našeho gymnázia, který řekl, že vánoční koncert pro něj není jen příležitostí zahrát a zazpívat, ale i
možností setkat se s bývalými spolužáky, pedagogy a dalšími přáteli.
Poděkování patří mimo jiné salesiánskému středisku sv. Josefa Dona Bosca v Ostravě, které svým vstřícným postojem a
pomocí významně přispělo k uskutečnění tohoto koncertu.
Jednotlivá vystoupení se žáky nacvičily Mgr. Zdena Švrčková a Mgr. Markéta Šňupárková, vyučující hudební výchovy
na Matičním gymnázium. Organizátorem a garantem akce byla Mgr. Zdena Švrčková.
Letošní vánoční koncert byl natáčen profesionálním kameramanem včetně snímání zvuku a jako video byl umístěn na
webové stránky našeho gymnázia. Stal se vánočním dárkem pro všechny přátele MGO a získal uznání a obdiv velké většiny těch,
kteří jej zhlédli. (Do dnešního dne má více než tisíc zhlédnutí).
Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková
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Předmětová komise hudební výchovy každým rokem pořádá se žáky řadu akcí, v rámci kterých žáci MGO reprezentují
naše gymnázium a zároveň se věnují zájmové a vzdělávací činnosti. Učitelé hudební výchovy nacvičují s velkým pěveckým
sborem, komorním sborem, vokálním oktetem, skupinou Údy z půdy i s jednotlivci nejrůznější hudební vystoupení.
Z obsáhlého plánu akcí ve školním roce 2013/2014 pro výroční zprávu vybíráme:
-

Hudební vystoupení v rámci mezinárodního projektu Edison
Vystoupení pěveckého sboru při slavnostním rozsvěcování vánočního stromku
Vánoční koncert pěveckých sborů a instrumentální skupiny v kostele sv. Josefa Dona Bosca
Vystoupení v rámci mezinárodního projektu Comenius
Ples Matičního gymnázia, kulturní program
Hudební program v rámci Dnů otevřených dveří
Kulturní program členů komorního sboru v rámci pěvecké soutěže v Ostravě
Vernisáž fotografické soutěže MGO, kulturní program
Školní soutěž Talent MGO
Republiková přehlídka gymnaziálních souborů v Otrokovicích – dopolední vystoupení a večerní akademie
Vystoupení žáků v rámci kulturního programu na Dnech frankofonie
Nastudování představení Muzikálové melodie
Vystoupení pěveckého sboru a instrumentální skupiny na přivítání pana Jaromíra Nohavici
Vystoupení žáků MGO na tradičním Svátku hudby ve Francii, vystoupení žákovské kapely Údy z půdy
Slavnostní ukončení studia maturantů 2013/2014 – kulturní program velkého pěveckého sboru
Koncert skupiny Údy z půdy v Hudebním bazaru v rámci ukončení školního roku
Garanti: Mgr. Zdena Švrčková a Mgr. Markéta Šňupárková

Výstava Berlínská zeď
Ve dnech 23. září až 4. října 2013 byla ve vestibulu školy ke zhlédnutí putovní výstava Berlínská zeď. Přehledně zpracovaná
expozice na 12 panelech přiblížila žákům pohnuté okamžiky 20. století. Výstavu připravilo ostravské gymnázium EDUCAnet ve
spolupráci s Občanským sdružením PANT.
Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková
Za Freudem do Příbora
20. června 2014 navštívili žáci kvinty B rodný dům Sigmunda Freuda. Stálá expozice nekopíruje pouze známá fakta a skutečnosti
o světoznámém psychologovi a psychiatrovi, ale představuje nám Freuda také jako člověka se smyslem pro humor. Samostatná
část výstavy je věnována dílu Sigmunda Freuda, jeho významu a odkazu až do současnosti (projekt Centrum S. Freuda a činnost
Společnosti S. Freuda v Příboře). Velmi důležitým obohacením celé expozice je internetové spojení s domy, kde trávil většinu
svého života, a to ve Vídni (dnes Sigmund Freud Museum, Wien) a v Londýně (dnes Freud Museum London).
Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková
Přednášky o Evropském parlamentu
V květnu 2014 se uskutečnila série tří přednášek pro žáky třetích ročníků o úkolech a fungování do Evropského parlamentu.
Přednášky vedli studenti Katedry politologie a evropských studií v Olomouci Petra Bezděková, absolventka MGO, a Michal
Posedník. Žáci mohli hlouběji nahlédnout také do volebního systému do tohoto velmi důležitého orgánu Evropské unie.
Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková

Školní ples absolventů a přátel Matičního gymnázia ve školním roce 2013/2014
Jen stěží si lze představit plesovou sezónu v Ostravě bez jednoho z největších a dle účastníků i nejhezčích plesů, kterým
je Ples absolventů a přátel Matičního gymnázia.
Letošní ples se konal 18. ledna 2014 v Domě kultury města Ostravy a krásné a důstojné prostory tohoto společenského
zařízení navštívilo více jak 500 hostů, rodičů, maturantů, absolventů a účinkujících. Garantem celé organizačně náročné a
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finančně nesmírně nákladné akce bylo opět občanské sdružení Přátelé MGO, které tuto akci již mnoho let fakticky ekonomicky
kryje.
Jako ředitel Matičního gymnázia jsem především potěšen tím, že znatelně stoupá počet rodičů, ba dokonce prarodičů, ale
také bývalých žáků, kteří náš ples navštíví. Jedni chtějí vidět ceremoniál slavnostního pasování svého dítěte do stavu maturanta
Matičního gymnázia, druzí jsou důkazem nového trendu mezi hosty, kdy celé ročníky absolventů využijí ples k setkání po letech,
a tak i těm mladším dokládají, jak zásadní etapou života pro ně studium na Matičním gymnáziu bylo. Všichni pak mají příležitost
pohovořit s bývalými i současnými pedagogy MGO, kteří ve valném počtu již také do svého společenského kalendáře termín
plesu zařadili.
Program je každoročně bohatý a ani letošní ples nebyl v tomto ohledu jiný. Nedílnou součástí pravého školního plesu je
předtančení, které opět zajistili žáci našeho gymnázia, tentokrát v duchu muzikálových inspirací. Školní ples, jako ostatně každou
další společenskou akci MGO, si nelze představit bez vystoupení velkého pěveckého sboru MGO. Pod vedením Mgr. Švrčkové
nabídli hostům velmi zdařilý program a vytvořili tak patřičnou slavnostní a důstojnou atmosféru. Velkou oblibu již v minulých
letech získala vystoupení dalších hudebních těles žáků MGO, které s nadšením a profesionalitou vede Mgr. Šňupárková. Nejen
těmto dvěma, ale všem kolegyním a kolegům, kteří se zapojili do organizace plesu jako ředitel Matičního gymnázia děkuji.
Vlastní slavnostní „šerpování“ bylo opět pro všechny, tedy nejen rodiče a prarodiče, klíčovým okamžikem večera. Ti
jedni již jen s nostalgií vzpomínají na ta krásná a neopakovatelná léta maturitního ročníku, ti mladší jen pokukují a snaží se
představit si, jak za rok budou na místech těch, kteří budou na samotném prahu dospělosti. Projev pana ředitele, proslov žáků,
přítomnost paní zástupkyně Ing. Dobešové a pana zástupce RNDr. Smyčka jen podtrhl slavnostní ráz prchavého okamžiku. Pro
vědomí pomíjivosti chvíle obdrželi všichni budoucí maturanti slavnostní památečné šerpy.
Pak je již program plesu tradičně uvolněnější. Maturanti volí osobnosti maturitního ročníku, kterým občanské sdružení
Přátelé MGO věnuje opravdu velkolepé sladké odměny – dorty cukrárny Ollies. Večer je protkán sérií vystoupení soutěžních párů
a tanečních formací. I zde je vše v kompetenci žáků MGO, kteří tak dokládají šíři svého talentu a zájmů. Všem mnohokrát
děkujeme a přejeme jim mnoho krásných chvil spojených s jejich ušlechtilými zálibami.
Cílem hlavního ekonomického garanta školního plesu je dodržet finanční rámec rozpočtu v takových dimenzích, aby ples
nebyl ztrátovou záležitosti. Také v letošním roce se podařilo vtěsnat do úzkých limitů položek „má dáti – dal“ a školní ples MGO
lze i v této oblasti považovat za akci úspěšnou.
Ples MGO je vždy vyprodán již několik týdnů před termínem konání. Je to snad nejlepší doklad o tom, že se na něj široká
obec přátel MGO těší a nechce zůstat stranou zábavy a příjemných setkání.
Neopakovatelné společenství Matičního gymnázia, celoživotní přátelství, duch sounáležitosti, dobrá nálada a vzpomínky
na léta studentská. To je náš nový životní styl, to je ples Matičního gymnázia Ostrava.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve školním roce 2013/2014
Již po šesté pořádalo MGO ve spolupráci s občanským sdružením Přátelé MGO unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců
MGO slavnostní rozloučení s žáky maturitního ročníku 2014. Žáci kromě maturitního vysvědčení z rukou ředitele MGO Mgr.
Ladislava Vaseviče a členky výboru občanského sdružení Přátelé MGO MUDr. Kateřiny Kovářové převzali také pamětní stříbrný
odznak a certifikát Klubu absolventů MGO. Zlatý odznak pro mimořádnou osobnost třídy letos získali: Gabriela Kristová (oktáva
A), Bára Křížkovská (oktáva A), Lucie Racková (oktáva A), Magdaléna Bernadyová (oktáva B), Lucie Rohanová (oktáva B),
Kamila Tichavská (oktáva B), Michal Janečka (4. A), Zdeněk Ramík (4. A) a Veronika Tvrdá (4. A).
Maturitní ročník 2014 navázal na velmi úspěšný maturitní ročník 2013 nejen v oblasti studijních, ale také v oblastech
přesahujících základní školní aktivity. Proto byli tři žáci odměněni za svou mimořádnou píli a aktivitu výroční cenou PhDr.
Ladislava Adámka a pamětním CD Jarka Nohavici s podpisem – Michal Novák z oktávy A, Dominik Vido z oktávy B a Alena
Křížová ze 4. A.
Uděleno bylo ještě jedno zvláštní ocenění pro výjimečnou žákyni Mikki Pospěchovou, vyslankyni MGO ve školním
studentském charitativním projektu UČÍM SE BÝT ČLOVĚKEM, UČÍME SE BÝT LIDMI, díky kterému naši žáci věnovali již
více než 100 kg učebních pomůcek dětem na Filipínách. Jako výraz poděkování za tuto úžasnou aktivitu věnovalo sdružení
Přátelé MGO Mikki Pospěchové pamětní hodinky jako připomínku toho, že její činnost časem neztratí nic na své důležitosti a
naše uznání časem nevybledne.
K příjemné atmosféře celého odpoledne přispěl kulturní program našich žáků – Denise Adámka a Ondřeje Kvinty, Adély
Kozákové a Ondřeje Slišky, Natálie Buchalové, Aleny Křížové, Martiny Červíkové, Gabriely Kristové, Jakuba Plevy a školního
pěveckého sboru. Na přípravě slavnostního odpoledne se podílely Mgr. Naděžda Nováková, PhDr. Ivana Fuxová , Mgr. Miroslava
Pavlínková a Mgr. Zdena Švrčková. Odpolednem provázela Mgr. Naděžda Nováková a pamětní fotografie absolventů pořizoval
Ing. Adam Dragon.
Zpracovala: Mgr. Naděžda Nováková
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Činnost pěveckého sboru, komorního sboru a instrumentální skupiny Matičního gymnázia ve školním roce 2013/2014
Žákovská hudební tělesa Matičního gymnázia oslavila ve školním roce 2013/2014 devatenáct let své existence pod
vedením Mgr. Zdeny Švrčkové.
Ve velkém pěveckém sboru, v rámci kterého letos účinkovalo na osmdesát zpěváků, komorním sboru a instrumentální
skupině se realizovali žáci, kteří získali motivaci a chuť zpívat a hrát, veřejně vystupovat, reprezentovat naše gymnázium, a to na
výborné úrovni. Žáci, kteří se nejen v hodinách hudební výchovy, ale i při zkouškách naučili správné hlasové technice a intonaci,
nacvičili řadu vícehlasých sborů – od náročných latinských skladeb starších slohových období přes černošské spirituály, lidové
písně, kánony, koledy po úpravy moderních melodií současných skupin a muzikálové písně. Kromě nesporné kvality vystoupení
byly hlavním přínosem akcí pěveckých sborů spontánnost, obětavost a zapálení žáků pro věc i snaha uplatnit se ve sboru – to vše
nad rámec běžných školních povinností. Je potěšující, že mnozí žáci, kteří postoupili do vyšších ročníků a skončila jim výuka
hudební výchovy, zůstávají dále aktivní – chodí na zkoušky sboru a veřejně s ním vystupují.
Pěvecké sbory vedené Mgr. Zdenou Švrčkovou jsou sbory smíšené, tradičně v nich vystupuje více než třetina chlapců,
mnohé z nich lze charakterizovat jako skutečné osobnosti sboru. Ve smíšených kolektivech se také lépe pracuje, nálada na
některých akcích je pozitivnější a (v neposlední řadě) smíšený sbor také lépe zní, což bylo odborníky mnohokrát potvrzeno.
Mnohé náročné skladby sbory provedly již v rámci první velké akce – vánočního koncertu.
V pátek 20. prosince se uskutečnila jedna z největších akcí loňského kalendářního roku – vánoční koncert žáků
Matičního gymnázia. Koncert proběhl v kostele sv. Josefa Dona Bosca v Ostravě a aktivně se na něm podílelo více než sto
účinkujících žáků – zpěváků, instrumentalistů i sólistů.
Generální zkouška na tuto akci probíhala den předem v odpoledních hodinách v tělocvičně školy.
Samotný koncert zahajoval sedmdesátičlenný pěvecký sbor, ve kterém zpívali chlapci a dívky různých ročníků gymnázia,
doprovázela jej početná instrumentální skupina žáků. V podání tohoto sboru si návštěvníci koncertu vyslechli více než dvacet
skladeb, mezi nimiž byly vícehlasé duchovní kánony, černošské spirituály, moderní písně, koledy a vánoční skladby. Velký
pěvecký sbor střídaly dva komorní sbory, které přednesly swingový kánon, vícehlasou úpravu písně Barbar Ann a skladbu
Wonderwall skupiny Oasis.
Po vystoupení komorního sboru následoval blok písní smíšeného pěveckého sboru bez doprovodu, mezi uvedené skladby
patřily úpravy lidových písní, spirituály i populární melodie. Návštěvníci koncertu si mohli v této části „vychutnat“, jak znějí
klasické sbory s velkou účastí mužských hlasů.
Třetí část koncertu patřila dalšímu pěveckému seskupení a také skupině Údy z půdy, v jejich podání jsme slyšeli moderní
písně, muzikálové melodie a instrumentální kompozice. Skladby byly doprovázeny mimo jiné na bicí nástroje a elektrické kytary.
V další části koncertu vystoupil opět velký smíšený pěvecký sbor - přednesl píseň skupiny Čechomor, Kometu Jaromíra
Nohavici a známé vánoční písně včetně koled, které doprovázela instrumentální skupina.
V úplném závěru zazněla slavnostní hymna Vánoc – píseň Narodil se Kristus Pán. Zpívali a hráli nejen naši žáci, ale také
učitelský sbor a další obecenstvo. Celou akci komentovali žáci Jan Pomahač a Radek Slaný, kteří si sami připravili průvodní slovo
k jednotlivým vystoupením.
Jako publikum jsme i tentokrát přivítali pedagogy, absolventy, rodiče, žáky a milé přátele Matičního gymnázia, kteří
spolu s námi vytvořili příjemnou a vzájemně obohacující sváteční atmosféru. Za vše snad bude hovořit parafráze výroku sólisty
Pavla Kohna, absolventa našeho gymnázia, který řekl, že vánoční koncert pro něj není jen příležitostí zahrát a zazpívat, ale i
možností setkat se s bývalými spolužáky, pedagogy a dalšími přáteli.
Vánoční koncert byl natáčen profesionálním kameramanem včetně snímání zvuku a jako video byl umístěn na webové
stránky našeho gymnázia. Stal se vánočním dárkem pro všechny přátele MGO a získal uznání a obdiv velké většiny těch, kteří jej
zhlédli. (Do dnešního dne má více než tisíc zhlédnutí.
V prosinci také proběhl v odpoledních hodinách první Den otevřených dveří Matičního gymnázia a jednou z významných
složek programu připraveného pro zájemce o studium na naší škole a jejich rodiče bylo vystoupení pěveckého sboru.
Uskutečnila se vlastně veřejná zkouška sboru, která ovšem probíhala v prostorách hlavní chodby naší školy. Žáci
zazpívali skladby, které jsou součástí stálého repertoáru, zaznělo také několik novinek. Vystoupení se aktivně zúčastnili také žáci
1. ročníku, kteří se v uplynulém pololetí naučili správně zpívat a kteří obohatili písně sboru o kytarový, klavírní a flétnový
doprovod.
Zpěv se rozléhal po celé školní budově a zpříjemnil tak celé odpoledne nejen návštěvníkům, ale také pedagogům
gymnázia. O měsíc později se vše opakovalo na druhém Dni otevřených dveří.
Těsně před posledním školním dnem roku zazpíval komorní pěvecký sbor na slavnostním rozsvěcování vánočního
stromku v aule našeho gymnázia. Akce spojená s popíjením nealkoholického punče a neformálním rozdáváním malých dárků
měla úspěch – členové sboru uvedli černošský spirituál Oh when the saints, který vhodně doplnil sváteční atmosféru u krásného
vánočního stromu.
V lednu 2014 se uskutečnil maturitní ples Matičního gymnázia, proběhl v Domě kultury. Tuto akci zahajovalo
vystoupení velkého pěveckého sboru, který zde spolu s dalšími účinkujícími zajišťoval kulturní program. Ples se konal v sobotu a
žáci vystoupili v plném počtu, uvedli hymnu Gaudeamus igitur, při jejímž provedení všichni přítomní v sále povstali, a další
skladby vhodné pro tuto příležitost.
V únoru se konala celoostravská soutěž v sólovém zpěvu lidových písní Skřivánek 2014. Po předchozím školním kole
byla vybrána žákyně sexty B Anna Tabášková, která se regionální soutěže zúčastnila. Ve velké konkurenci několika desítek
zpěváků dobře obstála, a to nejen jako členka pěveckého sboru, předvedla kvalitní, porotou oceněný výkon a obsadila v této
soutěži 2. místo.
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Když se ve středu 26. února před budovou našeho gymnázia objevilo auto pana Jaromíra Nohavici, byli už ve vestibulu
školy přichystáni členové početného pěveckého sboru a instrumentální skupiny – žáci MGO. Rozezpívaní a plni očekávání
opakovali slova a věty, jejichž autorem je právě Jaromír Nohavica. Jakmile se před ně známý Pan písničkář a básník postavil,
rozezněla se prostorami školy známá Kometa a svižná Dokud se zpívá, ještě se neumřelo – vše za doprovodu klavíru, kytar, houslí
a flétny. Mile překvapený pan Nohavica pochválil naše žáky slovy: „Bylo to takové ušlechtilé, no…ehm, já mám i písně
neušlechtilé, a proto vás zvu na svůj další koncert…Jste skvělí muzikanti!“ Tuto hezkou chvíli, strávenou v pro nás tak milé
společnosti, doplnily klipy promítané na plátno v čele vestibulu.
Ve dnech 8. a 9. dubna se smíšený pěvecký sbor MGO pod vedením Mgr. Zdeny Švrčkové zúčastnil 45. ročníku festivalu
gymnaziálních souborů v Otrokovicích, který je prestižní kulturní akcí na Moravě. Čtyřicet tři žáků naší školy reprezentovalo naše
gymnázium hned dvakrát – poprvé v rámci dopoledního festivalového vystoupení a dále na slavnostní večerní akademii, obě
vystoupení byla nesmírně úspěšná.
Vystoupení proběhla ve velkém sále pro pět set posluchačů, jenž je součástí otrokovického kulturního domu Beseda. Zde
jednotlivé soubory vyslechlo nejen mladé publikum - žáci gymnázií a středních škol, ale i čelní představitelé města Otrokovic a
Zlína i širokého okolí, zástupci primátorů a školského odboru. Náš pěvecký sbor jako jediný reprezentoval město Ostravu a
Moravskoslezský kraj jako takový.
Z úst komentátorů večera zaznělo, že Matiční gymnázium svým dopoledním vystoupením oslnilo publikum a je nejen
váženým, čestným (a pravidelným) hostem festivalu, ale i takovým „bonbónkem“ pro posluchače. Naši žáci nezůstali své pověsti
nic dlužni – přednesli deset skladeb různých stylů a žánrů s doprovodem klavíru a kytary i a capella, od latinského Per crucem
přes lidové písně, skladby Jaromíra Nohavici a černošské spirituály po Wonderwall skupiny Oasis a píseň z muzikálu Mamma
Mia s názvem Dancing Queen, při které se sboristé roztančili a následně roztleskali celý sál. Upřímné a radostné ovace tak milých
lidí, jako byli ti, kteří seděli v obecenstvu, nás zcela naplnily a vyvolaly i úžas nejmladší členky našeho sboru, žákyně sekundy.
Její: „Oni se nesmáli, oni tleskali, a hodně!“ rozveselilo i nás pedagogy.
Naši žáci uspěli díky kvalitnímu hlasovému projevu, ale také díky souhře zpěváků a instrumentalistů, kvalitnímu a
náročnému repertoáru a v neposlední řadě díky velkému elánu, neutuchajícímu nadšení a radosti z vystoupení, které se přenášely
na publikum.
Po tradiční návštěvě města Zlína a večerní akademii se náš sbor, unaven po celodenním programu, ubytoval v Domově
mládeže Střední odborné školy Otrokovice. V dopoledních hodinách následujícího dne se pak vypravil vlakem zpět do Ostravy.
Obě vystoupení komentovala Anna Tabášková a jak její slovo, tak některé dílčí zkoušky během festivalu byly v režii
našich žáků, což jim umožnilo plně realizovat vlastní tvořivost a fantazii. Dá se říci, že všichni žáci si oba náročné dny náležitě
užili – absolvovali dobrodružnou cestu vlakem, odvedli skvělou práci při vystoupeních, poslechli si soubory dalších gymnázií
včetně otrokovického, objevovali krásy rozkvetlého jarního Zlína, v noci cestovali městskou hromadnou dopravou „neznámo
kam“ – na ubytování.
Koncem května se konal šestý ročník akce nazvané „Vyřazení maturantů“. Jednalo se o slavnostní ukončení studia
maturitního ročníku 2013/2014, tedy o ceremoniál předávání odznaků s logem školy, certifikátu členství v Klubu absolventů
MGO a logem školy vyzdobených složek na maturitní vysvědčení. Přítomni byli čerství absolventi gymnázia, jejich rodiče a
přátelé, vedení školy a další významné osoby. Ti všichni společně sledovali vystoupení školního pěveckého sboru, které mělo
velký ohlas.
Smíšený pěvecký sbor v počtu 70 zpěváků působil v Přednáškovém sále Vesmír VŠB – TU Ostrava, zde reprezentativně
předvedl nejen studentskou hymnu, ale i další skladby, jako jsou černošské spirituály, úpravy lidových písní a swingový kánon.
Jak pěvecké sbory a instrumentální skupiny Matičního gymnázia, tak i jednotliví žáci – členové sboru šíří svými
vystoupeními dobré jméno školy na veřejnosti a hlavně smysluplně využívají svůj lidský potenciál, což přináší radost a uspokojení
nejen jejich pedagogům, ale hlavně účinkujícím samotným.
Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková

Zpráva o činnosti Biologického kroužku při Matičním gymnáziu v Ostravě za školní rok 2013/2014
Biologický kroužek byl založen v roce 2000 a ve školním roce 2013/2014 pokračoval 14. rokem ve své činnosti.
Vedoucím kroužku je Mgr. Petr Vondráček. Kroužek se scházel dvakrát týdně: v úterý starší žáci a ve čtvrtek mladší žáci vždy
mezi 14. a 16. hodinou v prostorách Matičního gymnázia nebo přímo v terénu. Schůzek se účastnilo celkem 13 žáků.
Náplní činnosti kroužku byla především příprava na Biologickou olympiádu. Důraz byl kladen na praktické poznávání
jednotlivých druhů rostlin, živočichů, hub a jejich přirozeného prostředí. Výuka probíhala neformálně, formou diskuse, exkurzí,
soutěží a práce s literaturou, internetem, mikroskopy a jinými pomůckami. Žáci se učí poznávat, sbírat, preparovat a určovat
přírodniny, čímž získávají bezprostřední zkušenost a kladný vztah k přírodě. Seznamují se s metodami biologické práce,
s odbornou literaturou a časopisy, s odborníky a institucemi zabývajícími se biologickým výzkumem. Získané znalosti a
zkušenosti mnozí členové prokázali úspěšnou účastí v přírodovědných soutěžích, jako je např. již zmiňovaná Biologická
olympiáda a Soutěž mladých zoologů (Velká cena) ZOO Ostrava.
EXKURZE. Ve školním roce 2013/2014 bylo uskutečněno několik zajímavých exkurzí na významné lokality v Ostravě
a okolí. Každoročně navštěvujeme maloplošná chráněná území PR Štěpán, NPP Landek, PR Kotvice v CHKO Poodří, PR
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Rezavka a Polanský les, PP Turkov. Úspěšnými akcemi byly návštěvy Botanické zahrady a vrchu Kotouč ve Štramberku se
zajímavou vápnomilnou flórou, NPR Žebračky u Přerova. V zimním období jsme prováděli sčítání vodních ptáků na významných
zimovištích v Poodří, na podzim na štěrkovně u Hlučína. Také jsme navštívili s průvodci Botanickou zahradu při Ostravské
univerzitě – výstava masožravých rostlin.
PŘEDNÁŠKY. Biologický kroužek navštívil přednášku dr. Petra Kočárka (Ostravská univerzita v Ostravě) o
rovnokřídlém hmyzu, kterou pořádala Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.
SOUTĚŽE. Členové kroužku reprezentovali naše gymnázium v Biologické olympiádě a dalších soutěžích.
Patrik Buryan z tercie A (kategorie C BiO) 3. místo v okresním kole a postup do krajského kola
úspěšný řešitel v krajském kole, 25. místo
Michal Džubera z tercie A (kategorie C BiO) 15. místo v okresním kole
Barbora Hošková z 1.A (kategorie B BiO) úspěšná řešitelka v krajském kole, 13. místo
Marek Svačina z sexty A (kategorie B BiO) řešitel v krajském kole, 25. místo
Martin Můčka, Jan Chamrád, Zuzana Zdařilová – Soutěž mladých zoologů (ZOO Ostrava, podzim 2013) – 3. místo,
Velká cena ZOO (jaro 2014) – 3. místo
Michal Džubera – Velká cena ZOO (jaro 2014) – 8. místo
Obr. 1 Štěrkovna u Hlučína, 1. 12. 2013

Obr. 2 PR Kotvice, Poodří, 19. 10. 2013
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Obr. 3 PP Polanský les, 20. 3. 2014

Obr. 4 Výstava hub, 24. 9. 2013

Obr. 5 Vrch Kotouč, Štramberk,
21. 6. 2014

Zpracoval: Mgr. Petr Vondráček
Dějepisný kroužek
Každé úterý od října do června věnovala pětice žáků ze sekundy A (ve složení Matyáš Hroch, Josef Pernica, Jan
Chamrád, Adam Šindler a Matěj Johánek) svůj volný čas poznávání doby husitské a středověkému válečnictví. Náplní schůzek
bylo poznat toto historické období detailněji, vynechat učebnice a doplňovat poznatky různými kvízy, hrami, exkurzemi nebo
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filmy. Žáky velice motivovala výzva ředitele Slezskoostravského hradu pana Karla Burdy, který nám nejen umožnil volné
exkurze do hradního areálu, ale zároveň nás pozval na výroční desetileté hradní slavnosti jako aktivní účastníky. Neboť kromě
teoretické části, kterou vedla jejich učitelka dějepisu Jana Bittová, byl kroužek zaměřen i na technické dovednosti. Chlapci, pod
vedením Ing. Adama Dragona, sestrojili malý model středověkého praku, který pak právě odprezentovali 18.května na
Slezskoostravském hradě.
Zpracovala: Mgr. Jana Bittová
Dny otevřených dveří
Ve školním roce 2013/2014 se na Matičním gymnáziu konaly dva dny otevřených dveří. První proběhl 3. 12. 2013 a
druhý 21. 1. 2014. Na propagaci naší školy jsme rozvinuli loňskou koncepci tak, aby škola byla pro návštěvníky ještě přístupnější.
Hned u vstupu do školy byli příchozí přivítáni a po úvodních slovech se jich ujímali žáci gymnázia, kteří je provázeli
školou po připravených stanovištích a zodpovídali případné dotazy. Jednotliví vyučující za pomoci vybraných žáků školy
prezentovali skupinkám rodičů moderně vybavené učebny přímo v praxi – například v chemické laboratoři návštěvníky čekalo
pásmo zajímavých pokusů, v biologii byl představován elektronkový mikroskop. V počítačové učebně se pracovalo s 3D
technologií, zájemci o techniku pak nemohli vynechat prezentaci úrovně současné robotiky. K vidění byla mimo jiné otevřená
zkouška divadelního souboru Tajfun a činnost žáků v rámci astronomického, šachového nebo žurnalistického kroužku. Příjemnou
atmosféru doplnila hudební vystoupení školní kapely Údy z půdy a školního pěveckého sboru. Teoretické a organizační informace
rodičům a jejich dětem pak předával osobně pan ředitel Mgr. Ladislav Vasevič.
Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica

Zpracovali a fotografie pořídili: Mgr. Jana Bittová, Ing. Adam Dragon
Činnost zdravotnického kroužku při MGO
V školním roce 2013/2014 se členové Místní skupiny Mládeže Českého červeného kříže při Matičním gymnáziu
scházeli jednou týdně na cca 1,5 hod. Náplní kroužku je upevňovat znalostí z biologie člověka, učit se základům první pomoci,
zdokonalit se v obvazové technice a na modelových situacích z běžného života si nacvičit, jak bychom se měli správně zachovat v
situacích ohrožujících život. Vedoucí kroužku je Mgr. Zdeňka Platošová.
Do činnosti kroužku již tradičně také patří:
1.
2.
3.

Školení žáků 9. tříd ZŠ v rámci projektu První pomoc pro život
Prodávání upomínkových předmětů v rámci celorepublikové sbírky projektu „Světluška“
Prodávání kytiček při příležitosti „Českého dne proti rakovině“
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Pomoc při organizaci akce „Hrad žije první pomocí 2014“
Zdravotnické dozory na sportovních a kulturně-společenských akcích (např. Memoriál Jana Veselého, házenkářského
turnaje Polanka Cup)
6. Prezentační akce – ukázky maskování zranění a první pomoci pro širokou veřejnost v rámci Dnů otevřených dveří MGO
7. Pomoc při organizaci městské soutěže Hlídek mladých zdravotníků na ZŠ ul. Zelená
8. Organizace zdravotnického víkendu v září 2013 a květnu 2014
9. Organizace náboru nových členů a ukázky první pomoci pro sekundy a první ročník
10. Zajištění zdravotnického dohledu na sportovních dnech naší školy
4.
5.

Naši žáci jsou také v rámci MČČK členy Mládeže Záchranného týmu, kde se učí od zkušenějších zdravotníků a
pomáhají jim se zajištěním zdravotnických dozorů na sportovních a kulturně-společenských akcích, např. atletický mítink Zlatá
tretra nebo hudební festival Colours of Ostrava. Také se aktivně podílejí na součinnostních cvičeních s hasiči a policií.
Soutěže:
Ve školním roce 2013/2014 reprezentovaly v květnu Matiční gymnázium 3 pětičlenná družstva v městském kole soutěže
Hlídek mladých zdravotníků. Družstvo velitelky Valentýny Vilišové z kvarty B ve složení: Adéla Mazánková kvarta B,
Anna Macečková tercie B, Karolína Polášková tercie B a Kateřina Havlíčková tercie B obsadilo 2. místo. Na 3. místě se
umístilo družstvo velitele Petra Koštěla z tercie B ve složení: Tereza Krejčová tercie B, Vanda Lukavcová sekunda B,
Anna Paťorková sekunda A a Johana Bílá sekunda A a 4. místo pak vybojovalo družstvo velitelky Terezie Mikyskové
z tercie A, ve složení: Tereza Foltýnová sekunda B, Zuzana Zdařilová sekunda A, Zuzana Stypová sekunda A a Tereza
Hmurová sekunda A.
Pro žáky čtyřletého a vyššího gymnázia se v květnu uskutečnila soutěž Zdravotnických družstev mládeže. I tady naši žáci
vzorně reprezentovali a obsadili krásné 2. místo a 3. místo. Druhé místo obsadilo družstvo ve složení Richard Lizák ze
sexty A, Petra Porubová ze sexty B, Kristýna Wyrwová za sexty B, Hana Vyvijalová z 1. A a Tereza Kijonková z 1. A,
třetí místo obsadilo družstvo ve složení Zuzana Repková ze sexty A, Roman Repka z kvarty B, Tereza Krejčová z tercie
B, Adéla Mazánková z kvarty B a Valentýna Vilišová z kvarty B. Bohužel pro střední školy a gymnázia nejsou pořádána
vyšší kola zdravotnických soutěží.
Zpracovala: Mgr. Zdeňka Platošová
Kurz španělské konverzace se studentkou programu ERASMUS
Po celý školní rok navštěvovali žáci vyšších ročníků konverzaci s účastnicí výměnného studijního programu ERASMUS Evou
Lemus. Výhodou kurzu bylo, že probíhal mimo školní vyučování, a tak se často konal i v uvolněném prostředí čajovny nebo
v Komenského sadech. Žáci mohli s touto obyvatelkou Madridu probírat aktuální problémy Španělska a výuka pro ně také byla
zajímavým kontrastem oproti hodinám, které mají ve škole s naší venezuelskou lektorkou Oriannou Parraga.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek

Význam volnočasových aktivit pro komplexní a harmonický rozvoj osobnosti žáka MGO
Posláním skutečně moderní a dynamicky se rozvíjející vzdělávací instituce již dávno není jen pouhé odborné vzdělávání,
ale daleko širší komplex aktivit, které v konečném důsledku spolurozhodují o utváření harmonizujícího, lidsky vyváženého obrazu
absolventa střední školy. Tuto snahu o komplexní rozvoj osobnosti žáka nejlépe vystihuje motivační slogan, který je již širokou
veřejností ve vztahu k našemu gymnáziu všeobecně přijímán – Matiční gymnázium nejen vzdělává, ale také utváří. Tato filozofie
je více jak 116 let aktuální, nosná a v kontextu vzdělávací koncepce našeho gymnázia také zásadní.
Desetiletími a generacemi ověřená odborná a lidská kvalita našich absolventů je tak známou skutečností, že mnohdy
převládne pocit nutné míry skromnosti a nepovažujeme za vhodné o těchto atributech znova hovořit. Nově se však
přesvědčujeme, že současný způsob prezentace vyžaduje zřetelnou míru asertivity, obzvlášť v konfrontaci s faktem, že bývá
jinými za kvalitu či výjimečnost považována jen jedna z mnoha měřitelných hodnotových položek. Náročnost výuky a kvalitní
výstup – špičkový absolvent Matičního gymnázia – jsou prioritou, které je podřízeno veškeré pracovní úsilí celého kolektivu
pedagogických zaměstnanců.
Odborné nároky na jednotlivé vysokoškolské profese jsou v současném světě tak mimořádné, že dokáže s vývojem
udržet krok jen osobnost všestranně rozvinutá, osobnost s velkým humanitním a estetickým potenciálem. Proto je na Matičním
gymnáziu tolik pozornosti věnováno volnočasovým aktivitám našich žáků. V našem případě nejde rozhodně o krátkodobou,
módními trendy či konkurencí podmíněnou činnost, na MGO je dlouhodobě, cíleně a naprosto koncepčně velká pozornost
věnována širokému spektru zájmových aktivit mládeže různých věkových kategorií. Považujeme za nesmírně důležité, aby žák
Matičního gymnázia rozvíjel nejen své odborné portfolio, ale měl také dostatek stimulů a následně možností rozvíjet se v oblasti
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svých individuálních zájmů a koníčků, aby mohl zušlechťovat svůj talent a nadání v oblasti technických, kreativních, estetických
či sportovních disciplín.
Většina uměleckých těles, divadelních souborů, hudebních skupin, sportovních oddílů a v poslední době i nově
vznikajících přírodovědných či technických kroužků pracuje na téměř profesionální úrovni. Je běžná spolupráce našich kroužků
s vysokoškolskými institucemi a odborníky z praxe. Výstupy, dokončené projekty, premiéry atd. pak dokládají to, jak talentovaní
žáci na našem gymnáziu pracují. Starší jsou motivací a inspirací pro ty mladší. Tvůrčím způsobem trávený čas se velmi pozitivně
odráží v charakteru našich žáků a v oblasti mezilidských vztahů.
Po několika letech, kdy na Matičním gymnáziu takto koncepčně podporujeme a rozvíjíme rozsáhlou a pestrou zájmovou
činnost, se ukazuje, že tyto aktivity a možnosti proniknout do zákulisí mnoha „nestudijních disciplín“ mnohdy zásadně ovlivní
profesionální orientaci žáka a volí svůj vysokoškolský obor s daleko větší jistotou a rozhodností.
Bez aktivní finanční spoluúčasti rodičů je takovýto nadstandard dnes již nemyslitelný. Velké poděkování proto patří
občanskému sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO. Za poslední školní rok byly kroužky
dovybaveny podpůrnými prostředky v hodnotě mnoha desítek tisíc korun. Novinkou, která se plně projeví až ve školním roce
2014/2015, je odborná spolupráce s Vysokou školou báňskou Ostrava, která především technicky zaměřeným kroužkům dává
zcela nový odborný rozměr. Navíc vazba na projekty OPVK a partnerství s institucemi, které podporují technické a přírodovědné
vzdělávání, přináší i značné finanční prostředky pro další rozvoj zájmové činnosti žáků MGO.
Vzdělávací instituce, která se úzce zaměří pouze na kvalitu výuky a nenabídne možnosti pro ucelený rozvoj všech částí
žákovy osobnosti, nepatří do kategorie škol, které si kladou ty nejvyšší cíle – Matiční gymnázium nejen vzdělává, ale utváří.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič

I.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2013/2014 nebyla ze strany ČŠI provedena žádná inspekční kontrola.
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Základní údaje o hospodaření školy

J.

Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty

Přímé náklady na vzdělávání
Název účelové dotace
Přímé náklady na vzdělávání

účelový znak

Částka

ÚZ 33353

23 313 000,00 Kč

Přímé náklady celkem

23 313 000,00 Kč

Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady
Název účelové dotace

účelový znak

Částka

Provozní náklady
Provozní náklady – účelově určeno na akci „Nákup nábytku do
učebny výtvarné výchovy“

ÚZ 00001

3 189 000,00 Kč

ÚZ 00001

150 000,00 Kč

Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT

ÚZ 00132

50 000,00 Kč

Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM

ÚZ 00205

763 000,00 Kč

Provozní náklady celkem

4 152 000,00 Kč

Dotace od mezinárodních institucí
Název účelové dotace

účelový znak

Grant COMENIUS - Národní agentura pro evropské vzdělávací
programy, Praha 1

ÚZ 00003

Částka
14 578,29 Kč
14 578,29 Kč

Celkem

Účelové dotace - projekty neinvestiční
Název účelové dotace

účelový znak

Částka

Účelově určeno na projekt „Zkvalitnění a modernizace výuky
chemie, fyziky a biologie“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0091
ÚZ 33030
Účelově určeno na projekt „EU peníze školám“
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0967
ÚZ 33031

1 738 747,90 Kč

Celkem

2 415 472,30 Kč

676 724,40 Kč

Účelová investiční dotace do investičního fondu
Název účelové dotace

účelový znak

Účelově určeno na akci „Výměna otvorových výplní vstupních
částí budovy“
ÚZ 00206
Účelově určeno na projekt „Energetické úspory ve školách a
školských zařízeních zřizovaných MSK –III. Etapa (určeno na
úhradu poloviny nákladů na zhotovení energetického auditu)
ÚZ 00259

Částka
2 049 783,00 Kč
62 920,00 Kč
2 112 703,00 Kč

Celkem

Všechny příspěvky na přímé náklady, provozní náklady, dotace na projekt COMENIUS a účelová investiční dotace do
investičního fondu byly vyčerpány a použity ke stanovému účelu.
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Výnosy

v tisících Kč
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013
hlavní
doplňková
ukazatel
činnost
činnost
1
2

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)
2,70
z toho: poplatky - zkoušky z francouzského jazyka DELF
0
manipulační poplatky - opisy vysvědčení
2,70
Provozní dotace (672)
29 744,61
z toho: granty a dotace ze zahraničí (672 0600, 0603, 0604)
2 222,24
časové rozpuštění IT (672 0300, 672 0302)
57,37
příspěv. na provoz od zřizov. (672 0502, 0503, 0504 ) 4 152,00
příspěvek ze SR přes rozpočet zřizovatele
(672 00605)
23 313,00
Ostatní výnosy (603, 648, 649, 662)
647,07
z toho: pronájem majetku (služby)
pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb)
náhrady škod od pojišťoven
14,35
zúčtování rezervního fondu
93,28
zúčtování investičního fondu
208,76
ostatní výnosy - dary
310,39
úroky bankovních účtů
18,47
ostatní výnosy
1,82
výnosy celkem
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celkem
3

3,60
6,30
3,60
3,60
0
2,70
0 29 744,61
2 222,24
57,37
4 152,00

585,66
381,56
204,10

23 313,00
1 232,73
381,56
204,10
14,35
93,28
208,76
310,39
18,47
1,82

589,26 30 983,64
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Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2013
hlavní činnost

Ukazatel

Spotřeba materiálu DDHM,DDNM (501 + 558)

Příspěvek
zřizovatele

Projekt
OP VK
„Svět
přírodních
věd“

620,48

284,18

Projekt
OP VK
„EU
peníze
školám“

Čerpání
investičního
fondu

Čerpání
rezervního
fondu

Doplňková
činnost

Hlavní +
doplňková
činnost
celkem

1 278,51

1 278,51

152,15

152,15

21,58

21,58

21,58

materiál pro výuku

3,89

3,89

3,89

kancelářské potřeby

17,71

19,47

19,47

čistící a desinfekční prostředky

52,22

52,22

52,22

DDHM – provoz do 3 000,- Kč

6,49

41,07

41,07

DDHM – učební pomůcky do 3 000,-Kč

4,71

knihy a předplatné časopisů

DDHM – provoz nad 3 000,-Kč
DDHM – provoz nad 3 000,- Kč – účelová dotace

310,39

Hlavní
činnost
celkem

152,15

z toho: učebnice poskytované bezplatně

63,46

Ostatní
výnosy
včetně
darů a
plnění
pojišťovny

1,76
34,58

19,85

28,88

301,69

150,00

DDHM - učební pomůcky nad 3 000,-Kč

37,06

DDNM – provoz nad 7 000,-Kč

58,01

ostatní spotřeba materiálu

96,81

262,93

8,70

19,49

4,71

4,71

350,42

350,42

150,00

150,00

308,69

308,69

58,01

58,01

116,30

116,30

Spotřeba energie (502)

1 492,34

1 492,34

381,65

1 873,99

z toho: teplo, TUV

1 024,93

1 024,93

193,79

1 218,72

395,05

395,05

106,11

501,16

71,31

71,31

81,75

153,06

1,05

1,05

1,05

265,34

265,34

elektrická energie
vodné a stočné
plyn
Opravy a udržování (511)

19,25

208,76

z toho: opravy výměníkové stanice

95,58

95,58

95,58

opravy elektroinstalace v budově školy

14,53

14,53

14,53

malířské práce

24,36

24,36

24,36

oprava omítek stěn – 4. patro

31,22

31,22

31,22

oprava sprchové vaničky – TV šatny

11,60

11,60

11,60

opravy rampy a schodiště u ŠJ

12,40

12,40

12,40

ostatní opravy a údržba nemovitého majetku

19,07

30,19

49,26

49,26

7,14

26,39

26,39

14,58

146,06

146,06

ostatní opravy a údržba
Cestovné (512)
z toho: cestovné hrazené z přímých nákladů

19,25
119,40

12,08

40,15

40,15

40,15

cestovné hrazené z provozních nákladů

10,38

10,38

10,38

zahraniční služební cesty – hrazeno z provozních nákladů

67,75

94,41

94,41

cestovní náhrady předsedů a hodnotitelů maturitních zkoušek
Služby (518)
z toho

37,33

12,08

14,58

1,12
1 353,26

1,12
11,60

17,32

1 382,18

1,12
2,20

1 384,38

poštovní služby

27,92

27,92

27,92

telefonní poplatky

57,76

57,76

57,76

telekomunikace - internet

69,15

69,15

69,15

DDNM + upgrade

25,69

25,69

25,69

likvidace odpadů

74,74

74,74

74,74

revize a odborné prohlídky

36,10

36,10

36,10

servisní služby - ELANOR

19,89

19,89

19,89

servisní služby – MAR - CONTROLS

18,95

18,95

18,95

regenerace umělého trávníku

43,56

43,56

43,56

bankovní poplatky

16,93

16,93

16,93

751,42

751,42

751,42

věcná režie stravování žáků
ostatní služby
Mzdové náklady (521)
z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ 33353

211,15

11,60

16 966,90

1 174,68

1 174,68

mzdové náklady ÚZ 33031 – projekt EU peníze školám
Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527)
z toho: zákonné sociální a zdravotní pojištění (524)
povinné úrazové pojištění - Kooperativa (525)
příděl do FKSP (527)

240,07

16 933,00

mzdové náklady ÚZ 33030 – projekt Svět přírodních věd
náhrada za dočasnou pracovní neschopnost

17,32
430,87

430,87
33,90

2,20

242,27

18 572,45

18 572,45

16 933,00

16 933,00

1 174,68

1 174,68

430,87

430,87

33,90

33,90

6 077,96

243,61

62,71

6 384,28

6 384,28

5 734,72

243,61

6 038,82

60,49

6 038,82

68,74

0,87

69,61

69,61

168,42

1,35

169,77

169,77

příspěvek na stravování zaměstnanců (527)

74,98

74,98

74,98

školení a vzdělávání (527)

23,52

23,52

23,52

lékařské preventivní prohlídky (527)

2,10

2,10

2,10

osobní ochranné pomůcky (527)

5,48

5,48

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)
Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů, účty 53x, 54x, 56x)
z toho: smlouva o odměně předsedy maturitní zkoušky
náklady celkem

766,85

57,37

48,56

0,44
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7,05

49,00

22,79
27 465,00

824,22

49,00

22,79
1 714,07
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493,58

208,76

93,30

419,67

30 394,38

831,27
22,79

390,90

Mgr. Ladislav Vasevič

30 785,28

Doplňková činnost
V příloze číslo 2 ke zřizovací listině naší organizace (evidenční číslo ZL/017/2001) máme od svého zřizovatele
vymezeny dva okruhy doplňkové činnosti:
1. Provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně
zprostředkování
2. Pronájem majetku
Pronájem nemovitého majetku je zařazen od 1. 1. 2010 do doplňkové činnosti.
V roce 2013 provozovala naše organizace dva druhy doplňkové činnosti – zkoušky z francouzského jazyka DELF a
pronájem nemovitého majetku. Příjmy a výdaje doplňkových činností jsou podrobně rozepsány v níže uvedených tabulkách.

Kalkulace DČ – Zkoušky z francouzského jazyka DELF
Výnosy

Popis účetního případu

Náklady
v Kč

Zápisné ke zkouškám B1
Zápisné ke zkouškám B2
Přijatá faktura dodavatele Alliance Francaise, Ostrava
Pronájem učebny – náklady na energie
Celkem

v Kč

2 200,00
1 400,00
2 200,00
88,00
3 600,00

2 288,00

Celková výše příjmů doplňkové činnosti – zkoušky DELF
Celková výše výdajů doplňkové činnosti – zkoušky DELF
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zkoušky DELF

3 600,00 Kč
2 288,00 Kč
1 312,00 Kč

DELF SCOLAIRE je oficiální diplom pro žáky základních a středních škol vydávaný francouzským Ministerstvem
školství. Francouzské velvyslanectví v České republice pečlivě zvažuje, která škola poskytuje záruky pro regulérní průběh
zkoušek (v Ostravě a okolí organizují tyto zkoušky v současnosti pouze dvě gymnázia). Podmínkou je rovněž atestovaný a
odborně proškolený vyučující francouzštiny.
Zkouška probíhá ve 4 úrovních – A1, A2, B1, B2. Jazyková úroveň B2 zaručuje možnost studovat na vysokých školách
ve Francii i jiných frankofonních zemích. Certifikáty A2, B1, B2 umožňují bodový zisk při přijímacím řízení na mnohých
fakultách vysokých škol v České republice.

Kalkulace DČ – Pronájem nemovitého majetku
Výnosy

Popis účetního případu

Náklady
v Kč

Čisté výnosy z pronájmu nemovitosti (bez energií)
Výnosy z pronájmu - energie
Náklady spojené s pronájmy – elektrická energie
Náklady spojené s pronájmy – teplo
Náklady spojené s pronájmy – vodné a stočné
Náklady spojené s pronájmy – odpisy nemovitého majet.
Celkem

204 098,00
381 563,16
106 093,32
193 741,09
81 729,00
7 050,00
585 661,16

Celková výše příjmů doplňkové činnosti – pronájem nemovitosti
Celková výše výdajů doplňkové činnosti – pronájem nemovitosti
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – pronájem nemovitosti
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v Kč

388 613,41

-

585 661,16 Kč
388 613,41 Kč
197 047,75 Kč
Mgr. Ladislav Vasevič

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zkoušky DELF
Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – pronájem nemovitosti
Celkový hospodářský výsledek doplňkové činnosti

1 312,00 Kč
197 047,75 Kč
198 359,75 Kč

V doplňkové činnosti tvořily hlavní zdroj příjmů v r. 2013 příjmy za pronájem nemovitosti. Čistý příjem z pronájmu
bez služeb činil 204 098,00 Kč a příjmy za služby - energie spojené s pronájmem dosáhly výše 381 563,16 Kč.
Celková výše příjmu za pronájem nemovitého majetku včetně služeb činila 585 661,16 Kč. Ve srovnání s rokem 2012
došlo k mírnému snížení celkového příjmu za pronájem nemovitého majetku včetně služeb o 15 452,98 Kč.
Důvodem částečného snížení příjmů za pronájem učeben u společnosti TUTOR, s.r.o., Praha je nižší naplněnost
vzdělávacích kurzů ve srovnání s minulým rokem. K mírnému snížení příjmů za pronájem tělocvičen došlo hlavně vlivem
příznivých klimatických podmínek. Nájemci měli totiž možnost delší dobu používat ke kolektivním míčovým hrám venkovní
hřiště a doba pronájmu tělocvičen se zkrátila. Výrazné zlepšení v oblasti pronájmu tělocvičen neočekáváme, protože tělocvičny
máme obsazeny nájemci každé odpoledne a kapacitně není možné počet nájemců dále zvyšovat. Rozpis jednotlivých nájemců a
výše úhrad za rok 2013 je uveden v části 5 – Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku.

Zkoušky z francouzského jazyka DELF budeme v příštím roce organizovat ve zhruba stejném rozsahu jako v letošním
roce (v roce 2013 byl dosažen HV ve výši 1 312,00 Kč). Provozování doplňkové činnosti je pro naši organizaci velmi důležité,
protože zisk z její činnosti je pro nás jedinou možností pro naplňování rezervního fondu. K 31.12.2013 jsme vykázali zůstatek na
rezervním fondu tvořeném ze ZHV ve výši 486 954,48 Kč.
Finanční prostředky na rezervním fondu tvořeném ze ZHV nám umožní průběžně financovat schválený grantový projekt
s názvem „Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie“.

Výsledek hospodaření – rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové
činnosti

Přehled výsledku hospodaření v hlavní činnosti
Výnosy

Popis účetního případu
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ
ÚZ

33353 - Přímé náklady na vzdělávání
00001 - Provozní náklady
00001 – Účelově určeno na nákup nábytku do VV
00132 - Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT
00205 - Účel. určeno na krytí odpisů DHM a DNM
33030 – Projekt „Zkvalitnění a modernizace výuky
chemie, fyziky a biologie“
ÚZ 33031 –Projekt „ EU peníze školám“
ÚZ 00003 - Dotace od mezinárod. institucí - Comenius
ÚZ 00005 - Vlastní zdroje
Celkem

Celkové výnosy v hlavní činnosti
Celkové náklady v hlavní činnosti
Celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti
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Náklady
v Kč

v Kč

23 313 000,00
3 189 000,00
150 000,00
50 000,00
763 000,00

23 313 000,00
3 189 000,00
150 000,00
50 000,00
763 000,00

1 714 080,40
493 579,02
14 578,29
707 139,58

1 714 080,40
493 579,02
14 578,29
707 139,58

30 394 377,29

30 394 377,29

30 394 377,29 Kč
30 394 377,29 Kč
0,00 Kč

Mgr. Ladislav Vasevič

Přehled výsledku hospodaření v doplňkové činnosti
Výnosy

Popis účetního případu
Doplňková činnost – zkoušky z francouzského jazyka
DELF
Doplňková činnost – pronájem nemovitého majetku
Celkem

Náklady
v Kč

v Kč

3 600,00
585 661,16

2 288,00
388 613,41

589 261,16

390 901,41

Celkové výnosy v doplňkové činnosti
Celkové náklady v doplňkové činnosti
Celkový výsledek hospodaření v doplňkové činnosti

589 261,16 Kč
390 901,41 Kč
198 359,75 Kč

Přehled výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti
Výnosy

Popis účetního případu
Hlavní činnost – rekapitulace za celou organizaci
Doplňková činnost – rekapitulace za celou organizaci
Celkem za celou organizaci

Celkové výnosy v hlavní + doplňkové činnosti
Celkové náklady v hlavní + doplňkové činnosti

Náklady
v Kč

v Kč

30 394 377,29
589 261,16

30 394 377,29
390 901,41

30 983 638,45

30 785 278,70

30 983 638,45 Kč
30 785 278,70 Kč

Výsledek hospodaření v hlavní + doplňkové činnosti

198 359,75 Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření ve výši 198 359,75 Kč do fondů
Po schválení zřizovatelem bude částka ve výši 198 359,75 Kč převedena do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného
hospodářského výsledku.
Nejdůležitější zdroj příjmů v hlavní činnosti naší organizace tvořily dotace a příspěvky MŠMT na přímé náklady (ÚZ
33353), dotace a příspěvky od zřizovatele (ÚZ 00001, ÚZ 00132 a ÚZ 00205) a finanční prostředky v rámci grantových
projektů OP VK, které jsme obdrželi prostřednictvím zřizovatele (ÚZ 33030 a ÚZ 33031).
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v Praze uzavřela s naší školou grantovou smlouvu COMENIUS Partnerství škol. V roce 2013 použila naše organizace přidělenou dotaci ve výši 14 578,29 Kč na úhradu cestovních náhrad
spojených s přípravnou návštěvou v Monchengladbachu (Spolková republika Německo). Následně byla podána žádost o udělení
finančních prostředků pro práci na projektu COMENIUS ve výběrovém kole na rok 2013. Tato žádost nebyla chválena z důvodu
nedostatku finančních prostředků přidělených české Národní agentuře Evropskou komisí.
Velmi přínosné bylo pro naši organizaci zapojení do Dohody o poskytování cash - poolingu pro obce a s nimi spjaté
osoby ze dne 5. 6. 2013. Tuto dohodu uzavřela Komerční banka, a.s. a Moravskoslezský kraj. V roce 2012 jsme obdrželi celkový
příjem za úroky bankovních účtů pouze ve výši 519,14 Kč. V roce 2013 vzrostl příjem za úroky na bankovních účtech na částku
18 469,29 Kč a velmi výrazně tak přispěl k navýšení příjmů z vlastní činnosti.
V roce 2013 došlo v naší organizaci ke dvěma pojistným událostem. Odcizení stolního počítače a monitoru nebylo k 31.
12. 2013 odškodněno a tato položka byla v roční závěrce vedena jako dohadný účet aktivní ve výši 4 777,- Kč. Za druhou
pojistnou událost jsme obdrželi pojistné plnění od cizí pojišťovny (TRIGLAV pojišťovna, a. s., Brno) ve výši 9 574,- Kč – jednalo
se o poškození závory na parkovišti u školní jídelny.
Ostatní příjmy v hlavní činnosti – manipulační poplatky za opisy vysvědčení, náhrady za ztráty učebnic a příjem za
odevzdání kovového odpadu do sběrny jsou ve zhruba stejné výši jako v minulých letech.
V doplňkové činnosti tvořily hlavní zdroj příjmů v r. 2013 příjmy za pronájem nemovitosti. Celkový hospodářský
výsledek z pronájmů nemovitého majetku včetně služeb činil po odečtení nákladů 197 047,75 Kč. Dalším zdrojem příjmů
v doplňkové činnosti byla organizace zkoušek z francouzského jazyka DELF. Tato činnost přinesla naší škole zisk ve výši 1 312,Kč.
V hlavní činnosti dosáhla naše organizace nulový hospodářský výsledek.
Celkový hospodářský výsledek za hlavní a doplňkovou činnost činil za rok 2013 částku ve výši 198 359,75 Kč.
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K.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

EU peníze středním školám
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Doba trvání:
Výše finanční podpory:

CZ.1.07/1.5.00/34.0967
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO
1. 9. 2012 – 31. 8. 2014
1 691 811 Kč

Matiční gymnázium je příjemcem dotace v rámci programu „EU peníze středním školám”. V rámci projektu realizujeme
následující šablony:
I/1 –
II/2 –
II/3 –
III/2 –
IV/1 –

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol.
Inovace a zkvalitnění cizích jazyků na středních školách.
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol.

Šablona I/1
V rámci této šablony jsme vytvořili pro skupinu žáků nový předmět s názvem „Procvičování českého jazyka a literatury”,
ve kterém odučíme za dobu realizace projektu celkem 64 vyučovacích hodin. Hlavní důraz je kladen na rozvoj čtenářské a
informační gramotnosti.
Hodnocení šablony I/1: V rámci této šablony jsme měli vytvořených celkem 8 skupin složených z žáků nižšího
gymnázia a celkem se odučilo 512 hodin za dobu realizace projektu. Důraz byl kladen především na informační a čtenářskou
gramotnost, proto žáci pod dohledem zkušených pedagogů pracovali jak s tištěnou literaturou, tak i s literaturou v elektronické
podobě. Učili se také vyhledávat a třídit informace např. na internetu. V závěru realizace projektu jsme čtenářskou gramotnost
podpořili návštěvou Knihovny města Ostravy, kde se žáci seznámili se způsobem třídění a systémem vyhledávání knih a strávili
zde také několik hodin čtením klasických literárních děl.
Šablona II/2
Výstupem této aktivity jsou dvě sady písemných vzdělávacích materiálů po 32 kusech pro výuku anglického a
francouzského jazyka (anglický jazyk – 32 materiálů, francouzský jazyk – 32 materiálů). Všechny vytvořené materiály musí být
ověřeny ve výuce.
Hodnocení šablony II/2: Někteří pedagogové učící cizí jazyky se do projektu zapojili s tím, že vytvoří sady tištěných
materiálů pro zlepšení výuky angličtiny a francouzštiny. A to se také povedlo! V průběhu realizace projektu bylo vytvořeno 32
písemných učebních materiálů pro jazyk anglický a stejný počet pro jazyk francouzský. Jedná se o kvalitní pomůcky do výuky,
které byly v průběhu realizace projektu samozřejmě vyzkoušeny a případně upraveny pro použití v běžné vyučovací hodině.
Výuka cizích jazyků byla také podpořena zakoupením čteček elektronických knih pro žáky, dále pak pořízením tištěné literatury a
v neposlední řadě nákupem výpočetní techniky pro pedagogy zapojené v projektu, aby mohli vytvářet kvalitní materiály pro
výuku.
Šablona II/3
Cílovou skupinou této šablony je na naší škole vyučující cizího jazyka, který absolvuje v rámci této šablony krátkodobý
metodický kurz pro učitele. Kurz musí být akreditovaný v systému DVPP MŠMT.
Hodnocení šablony II/3: V této šabloně jsme podpořili vyučující ruského jazyka, které jsme z této šablony umožnili
absolvovat vzdělávací program s názvem „Motivujeme žáky učit se anglicky, německy a rusky pomocí cílů“ v celkové délce osmi
hodin. Tento program byl akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a pro naši
pedagožku byl velmi přínosný.
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Šablona III/2
Realizace této aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) v biologii, zeměpisu a v základech
společenských věd. Za každý předmět musíme zpracovat a ověřit ve výuce 60 DUM. Celkem v této šabloně bude vytvořeno 180
DUM.
Hodnocení šablony III/2: Celkem devět pedagogů Matičního gymnázia se podílelo na tvorbě digitálních učebních
materiálů, které se v průběhu dvou let trvání projektu skutečně podařilo vytvořit a ověřit ve výuce. Tvorba DUM byla podpořena
také nákupem nových pomůcek nejen pro pedagogy, ale i pro žáky. Aby vyučující mohli tvořit kvalitní materiály, zakoupili jsme
pro ně z projektu nové notebooky, a aby mohli pak prezentovat své materiály před žáky, vybavili jsme učebny kvalitními
dataprojektory, elektricky ovládanými plátny a ozvučením. Nyní lze na Matičním gymnáziu prezentovat DUM ve všech učebnách.
Aby ani žáci nepřišli zkrátka, pořídili jsme pro ně GPS navigace, fotoaparát se sadou objektivů a stativem, fotopast,
časosběrnou kameru, spirometr, vizualizér a v neposlední řadě také odbornou literaturu. Tyto pomůcky zajisté pomohou zkvalitnit
výuku na Matičním gymnáziu a poslouží také pro podporu mimoškolních aktivit žáků.
Šablona IV/1:
Při realizaci této šablony jsme vytvořili pro skupinu žáků nový předmět s názvem „Procvičování z matematiky”, ve
kterém odučíme za dobu realizace projektu celkem 64 vyučovacích hodin. V tomto předmětu jsou rozvíjeny a podporovány
individuální schopnosti žáků v oblasti matematické gramotnosti.
Hodnocení šablony IV/1: Tato šablona umožnila celkem osmi skupinám žáků nižšího gymnázia zvýšit si úroveň své
matematické gramotnosti. V průběhu realizace projektu se odučilo celkem 512 hodin matematiky navíc a žáci zapojeni do této
šablony řešili pod vedením svých vyučujících matematiky různé typy úloh nejen početních, ale i logických a konstrukčních.
V závěru realizace projektu absolvovali matematický workshop, během kterého řešili matematické úlohy spojené s
jejich praktickým využitím.
K realizaci tohoto projektu získala škola finanční podporu v celkové výši 1 691 811 Kč. Tyto finanční prostředky škola
využila následovně:

996 289,96 Kč se vyčerpalo na veškeré mzdové náklady pro pedagogy zapojené do projektu,

695 521,04 Kč bylo využito pro modernizaci a rozšíření vybavení školy v oblasti informačních a komunikačních technologií,
pro nákup odborné literatury a dalších učebních pomůcek aj.
Cíl tohoto projektu - zlepšit podmínky pro vzdělávání na Matičním gymnáziu – byl bezesporu naplněn.
Zpracoval Mgr. Tomáš Fismol (manažer projektu).
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Projekt Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie

Název projektu: Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie
Zkrácený název projektu: Svět přírodních věd
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0091

Školní rok 2013/2014 byl z pohledu plnění obsahové struktury tohoto projektu administrativně a organizačně nejnáročnější.
Celkový rozpočet projektu – 6 554 076,47 Kč – jasně napovídá, jaká úskalí v omezeném počtu THP pracovníků ekonomického
úseku školy bylo nutno řešit. Bylo nutno manažersky nastavit fungování systému tak, aby bylo možno vyloučit jakékoliv
pochybení.
Vynaložené úsilí však přineslo své ovoce. Do konce školního roku se podařilo dle interního plánu splnit všechny
sledované ukazatele a bylo tak možno přistoupit k vytvoření závěrečné monitorovací zprávy, která včetně příloh měla řádově
1 200 stran textů, tabulek a dokumentů.
Asi nejkomplikovanější a nejnáročnější oblastí byly vypsané veřejné zakázky na dodávku speciálních učebních pomůcek
pro jednotlivé projektem podpořené předměty – fyzika, chemie a biologie. Charakter mnohých pomůcek byl natolik specifický, že
bylo opravdovým manažerským oříškem specifikovat podklady v souladu s legislativními normami. Jsme rádi, neboť nyní již
známe výsledky závěrečných kontrol, že Matiční gymnázium dostálo všem legislativním normám a že celý složitý komplex
operací spojený s veřejnými zakázkami proběhl bez komplikací. Již ve školním roce 2014/2015 tak mohou žáci a pedagogové
využívat ve výuce desítky, ba stovky nových didaktických pomůcek, které jistě ještě zvýší kvalitu přírodovědného vzdělávání na
MGO.
Neméně náročnou oblastí byla finalizace učebních a metodologických výstupů celého projektu. Praktická cvičení
z chemie, Praktická cvičení z fyziky, Praktická cvičení z biologie, Semináře a cvičení z chemie, Semináře a cvičení z fyziky a
metodologické podpůrné materiály byly nejen kompletovány, ale také profesionálně formátovány a vytištěny. Matiční gymnázium
se pak v rámci možné metodiky projektu OPVK vydalo cestou nejnáročnější analytické kontroly obsahové hodnoty nově
utvořených výstupů. Požádali jsme příslušné odborníky kateder vysokých škol o oponentní posouzení obsahové a metodologické
způsobilosti námi vytvořených odborných materiálů. Pozitivní hodnocení všech předložených výstupů dokládá profesionalitu
pedagogického sboru MGO. Již nyní se na vedení MGO obracejí představitelé dalších vzdělávacích institucí s žádostí o nahlédnutí
do námi vytvořených materiálů, neboť jejich kvalita a v praxi reálná využitelnost je již obecně známá.
Beze zbytku byly splněny i všechny další ukazatele, které byly pro MGO v rámci tohoto projektu závazné, a ani zde
nebylo při hodnocení závěrečné monitorovací zprávy nalezeno jediné pochybení.
Několik let práce na tak náročném projektu se ukázalo jako nesmírně poučné, všichni zapojení pracovníci získali nové
zkušenosti a Matiční gymnázium jako celek získalo špičkovou laboratoř chemie a mimořádně kvalitní studijní a metodologické
materiály. Doplnění fondu vybavenosti kabinetů pomůckami je pak sladkou třešní (nikoliv třešinkou) na pomyslném dortu
úspěšného projektu OPVK.
Mgr. Ladislav Vasevič
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Nové projekty školního roku 2013/2014

Poznej tajemství vědy z pozice partnerského subjektu – Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvkové organizace, Dr. Šmerala 25,
728 04 Ostrava
Název projektu: Poznej tajemství vědy
Zkrácený název projektu: Poznej tajemství vědy
Datum zahájení projektu: 01. 01. 2014
Datum ukončení projektu: 30. 06. 2015
Doba trvání v měsících: 18,00
Název aktivity IPRM: Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Ostrava – Pól rozvoje
Tvorba a realizace vzdělávacích programů
Celkové způsobilé náklady projektu: 24 934 374,80 Kč
Žadatel projektu:
Vysoká škola podnikání, a. s., Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava
Partneři projektu:
1. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s., Švabinského 19/1749, 702 00 Moravská Ostrava
2. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
3. Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Studentská 9/1768, 708 00 Poruba
4. Obec Vysoké Pole, Vysoké pole 118, 763 25 Vysoké Pole
5. Slezské gymnázium Opava, příspěvková organizace, Zámecký okruh 29/848,746 01 Opava
6. ZŠ waldorfská Ostrava, příspěvková organizace, Gen. Píky 13b/3295, 70200 Moravská Ostrava
7. Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 17/2050, 143 00 Praha 12
8. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 2565/25, 702 00 Moravská – Ostrava
9. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava
10. Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, 709 00 Mariánské Hory
11. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s. r. o., Bystřinova 90/5, 700 30 Hrabůvka
12. ZŠ Ostrava-Dubina, Fr. Formana 268/45, 700 30 Ostrava-Dubina
13. Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Hasičská 1003/49, 700 30 Hrabůvka
14. ZŠ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, Bulharská 1532/23, 708 00 Poruba
15. ZOO Ostrava, p. o., Michálkovická 1137/197, 710 00 Slezská Ostrava
16. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost regionu prostřednictvím odborného rozvoje kapitálu lidských zdrojů v oblasti VaV.
Klíčovými aktivitami budou realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání v několika
úrovních – od profesionální pedagogické obce až po cílovou skupinu studentů a žáků. K těmto činnostem bude pod patronací VŠP
a v součinnosti s partnery vytvořeno Centrum regionálních vědeckých technologií, které bude sloužit jako metodická a
komunikační platforma mezi VaV institucemi a školskými subjekty v Moravskoslezském kraji. Konečným cílem je funkční
propojení tří generací odborných a vědeckých pracovníků – expert senior, expert junior a žákovských zájemců o VaV. Cílem je
vytvořit 30 výukových modulů badatelské podstaty, jejichž ústředním tématem je ekonomická, ekologická, kulturní a sociální
udržitelnost regionu.
Zdůvodnění zapojení Matičního gymnázia v pozici partnera do schváleného projektu:
Matiční gymnázium při realizaci všech předcházejících projektů prokázalo maximální odbornou fundovanost a bylo vždy schopno
po všech stránkách zajistit plnění všech vytčených ukazatelů. Navíc iniciovalo vznik řady interních projektů, které s tímto
projektem úzce souvisí. Matiční gymnázium dosahuje mimořádně stabilních a kvalitních vzdělávacích výsledků (například
zveřejněné údaje spol. Cermat o výsledcích státní maturitní zkoušky za poslední tři roky) a tím disponuje kvalitní strukturou žáků
– tedy pro projekt hledané cílové skupiny. Nově je nyní ještě větší důraz kladen na přírodovědné a technické předměty. V této
oblasti spolupracuje MGO s řadou vysokoškolských institucí v ČR a také v zahraničí.
Popis zapojení MGO:
MGO bude spolupracovat především při praktických iniciativách směřujících k naplnění obsahového záměru projektu Poznej
tajemství vědy. Tento projekt bude včleněn do úspěšně realizovaného systému propagace přírodních věd a technických oborů,
který již na MGO v rámci Týdne přírodovědných předmětů a technických oborů ve školním roce 2012/2013 proběhl. Do
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budoucna se metodicky, odborně i prakticky bude jednat o klíčovou aktivitu prezentace dnes nejsledovanějších a praxí
nejžádanějších vědních disciplín – biologie, chemie, fyziky a matematiky a na ně navazujících technických oborů.
Zkušenosti MGO:
MGO má četné zkušenosti s přípravou, realizací a řízením projektů a ty jsou v posledních dvou letech nedílnou součástí existence
Matičního gymnázia jako moderní vzdělávací instituce evropského formátu: Projekt Comenius – Partnerství škol – Historie
Evropy a její identita v současné evropské kinematografii (2011/2012). Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci projekt ESF
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost SYNERGIE – Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ – řešitel OU
v Ostravě. Projekt OPVK Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie – řešitel MGO (2012/2014). Smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci –projekt Podpora efektivity vzdělávání MSK Kvalita škola – řešitel OU v Ostravě. Smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci – projekt – Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu, řešitel OU v Ostravě. Smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci – Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách – řešitel
OU v Ostravě. A řada dalších dokončených a úspěšně uzavřených projektů.
Zkušenost s cílovou skupinou:
MGO je výukovým pracovištěm, jež je zaměřeno na práci s žáky v rámci osmileté a čtyřleté přípravy ke studiu na VŠ. Partner
projektu je v neustálém kontaktu s cílovou skupinou a nesmírně přesně analyzuje potřeby jednotlivce i celospolečenské zájmy a
trendy v oblasti profesního zaměření s cílem flexibilního uplatnění na trhu práce s perspektivou řádově padesáti let. V tomto
kontextu je popularizace, propagace, modernizace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodovědných a technických oborů klíčovou
aktivitou.
Podíl neinvestičních prostředků MGO na připravovaném projektu: 239 140,00 Kč
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič
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Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky z pozice partnerského subjektu – Matičního
gymnázia, Ostrava, příspěvkové organizace, Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava
Název projektu: Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky
Zkrácený název projektu: ZVT Bioenergetika
Datum zahájení projektu: 01. 03. 2014
Datum ukončení projektu: 30. 06. 2015
Doba trvání v měsících: 16,00
Název aktivity IPRM: Tvorba a realizace vzdělávacích programů
Celkové způsobilé náklady projektu: 21 543 271,20 Kč
Žadatel projektu: Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Zahradní 1, 66441 Troubsko
Partneři projektu:
1. Agriatik Plant Research, s r. o., Zemědělská 2520/16, 787 07 Šumperk
2. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
3. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba
4. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
5. Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice
6. OSEVA vývoj a výzkum s r. o., Hamerská 698, 756 54 Zubří
7. Chmelařský institut s r. o., Kadaňská 2525, 438 01 Žatec
8. Asociace výzkumných organizací, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha
9. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava
10. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 1364/65, 614 00 Brno – Husovice
11. Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5. května 680, 432 01 Kadaň
12. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 2565/25, 702 00 Moravská Ostrava
Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu, vývoje a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru
bioenergetiky. Projekt předpokládá funkční existenci konsorcia tří významných univerzit v Ostravě, Brně a Ústí nad Labem, jeho
propojení s prestižními českými i moravskými výzkumnými ústavy a konečně praktické přenesení nejmodernějších didaktických
a obsahových postupů na vybrané renomované střední a základní školy.
Zdůvodnění zapojení Matičního gymnázia v pozici partnera do schváleného projektu:
V kontextu stávajících aktivit v oblasti přírodovědných předmětů a v kontextu podpory zájmu žáků o studium technických oborů
na MGO umožní realizace projektu nabídnout žákům inovované vzdělávací a motivační aktivity. V projektu budou zapojeni
vědečtí pracovníci z řady přírodovědných a technických oborů, kteří tak ve spolupráci s renomovanou společností AVO připraví
pro žáky Matičního gymnázia zcela nové odborné vzdělávací aktivity. Ty pak budou implementovány do již realizovaných
interních projektů – Týden přírodovědných předmětů a technických oborů, ale také budou včleněny do systému ŠVP MGO.
Popis zapojení MGO:
V realizačním týmu budou zastoupeni tito zástupci z řad zaměstnanců MGO – Manažer aktivit partnera, Popularizátor VaV SŠ a
ZŠ, Odborný garant studentů a pracovníků VaV, kteří naváží na již realizované projekty, které na Matičním gymnáziu s úspěchem
v poslední době proběhly. Matiční gymnázium se bude účastnit všech zásadních aktivit KA 01 – Další vzdělávání pracovníků
VaV pro popularizaci bioenergetiky, KA – 2 Propagace bioenergetiky, KA 3 – Popularizace bioenergetiky na SŠ a ZŠ.
Zkušenosti MGO:
V posledních dvou letech MGO iniciovalo řadu vlastních projektů spolupráce s VŠ a vědeckými institucemi sledovaných oborů a
vytvořilo metodiku moderních forem aktivní propagace společensky žádaných přírodovědných a technických studijních oborů.
Zkušenost s cílovou skupinou:
MGO je veřejná střední škola, která dlouhodobě s výbornými vzdělávacími výstupy pracuje s cílovou skupinou žáků SŠ.
Podíl neinvestičních prostředků MGO na připravovaném projektu: 1 259 893,- Kč
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič
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Zlepši si techniku z pozice partnerského subjektu – Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvkové organizace, Dr. Šmerala 25,
728 04 Ostrava
Název projektu: Zlepši si techniku
Zkrácený název projektu: Zlepši si techniku
Datum zahájení projektu: 01. 09. 2014
Datum ukončení projektu: 30. 06. 2015
Doba trvání v měsících: 10,00
Název aktivity IPRM: Tvorba a realizace vzdělávacích programů
Žadatel projektu:
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Spolupracující subjekt:
Matiční gymnázium, Ostrava
Ve školním roce 2013/2014 přípravná, metodologická a logistická fáze
Cíl:
 Propagovat přírodovědné a technické obory aktivitami směřujícími k popularizaci výzkumu a vývoje a badatelsky
orientované výuce
Metodologické zajištění:
 Další vzdělávání pracovníků VaV v oblasti řízení VaV, popularizace a komunikace, šíření výsledků VaV do praxe,
transfer technologií a osvojování znalostí o ochraně, ohodnocování a správě duševního vlastnictví
 Systematická příprava lidských zdrojů pro metodickou podporu oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na VŠ,
VOŠ, SŠ a ZŠ
 Rozvoj a podpora spolupráce VŠ se SŠ a ZŠ v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání
 Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV
 Aktivity směřující k popularizaci VaV a jejich výsledků pro společnost
Stáže žáků SŠ na VŠB-TUO:
 Odborná stáž studentů FMMI
 Oborová praxe žáků FMMI
Aktivity, na jejichž vedení se budou podílet žáci SŠ:
 Robotika pro nejmenší
 Modelářský kroužek
 Kroužek programování
 Škola 3D modelování
 Zapojení talentů SŠ do aktivit VaV činnosti VŠB:
 Věda kolem nás
 Hvězdárna hledá Superstar
 Technická laboratoř
 Metodická podpora pedagogů ZŠ a SŠ:
 Geovědní exkurze
 Geovědní seminář pro pedagogy
 Geoinformatika pro pedagogy
 Využití geologických vzorků ve výuce
 Využití interaktivních testů a her ve výuce matematiky
 Pilotní ověření inovativního přístupu
 Studentská formule
 Mechatronika jinak aneb paralelní robot
Motivační soutěže:
 Stavby budoucnosti
 Soutěž lodních modelářů
 Aplikovaný fyzik
 S4A (Students for Automotive)
Kroužky:
 Biologie
 Optika
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Technika hrou
Biomedicína
Chemie
Informatika
Deskriptiva
Matematika
Workshopy:
Jak na matematickou olympiádu A,B,C
Stavby budoucnosti
Geovědní seminář
Výsledky VaV z oblasti aplikované matematiky
Seminář nanotechnologie
Seminář z aplikované fyziky
Environmentální semináře
GPS, nebo mapa?
Realizace projektu: školní rok 2014/2015
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič

Helping hand for Guimaras (Učím se být člověkem, učíme se být lidmi)
Myšlenka na realizaci
tohoto unikátního humanitárního
projektu se zrodila na Matičním
gymnáziu před Vánoci 2013.
Cílem je pomoci škole na opačné
straně planety a inspirující je, že
tento nápad vzešel přímo z řad
žáků.
Počátečním
impulzem
bylo stěhování rodiny žákyně
maturitního
ročníku
Mikki
Pospěchové do čistého a klidného
prostředí filipínského ostrova
Guimaras. Zde se nachází také
areál Good Shepherd’s Fold
Academy (GSFA), do kterého patří
střední škola, základní škola,
mateřská škola a sirotčinec. Jejich
stav je katastrofální – díry ve
stěnách, podlahách i tabulích,
prohnilé trámy či od termitů
prožrané rámy oken. Děti nemají
mnoho příležitostí dostat se k základním pomůckám do školy, jako jsou sešity, pravítka nebo pastelky. GSFA navštěvuje 350 žáků
od 4 do 17 let. A právě této škole se žáci Matičního gymnázia rozhodli podat pomocnou ruku.
Žáci nechtěli pomáhat penězi, proto zorganizovali sbírku školních potřeb. Díky Mikki, která na ostrov letěla i se svými
rodiči, se podařilo dopravit přes sto kilogramů těchto věcí přímo do GSFA. Sbírka se k filipínským dětem dostala jen dva dny
před Štědrým dnem, takže radost byla dvojnásobná. Jejich nadšení bylo nepopsatelné. Už při příjezdu zpívaly děkovné písně a po
předání si s věcmi začaly okamžitě hrát a malovat.
Žáci neváhají i nadále jednat s politiky, lidmi ze světa byznysu či umění a 5. února 2014 měli organizátoři projektu
Helping hand for Guimaras dokonce jedinečnou možnost setkat se v Praze na Velvyslanectví Filipínské republiky s chargé
d'affaires panem Juanem E. Dayangem a s kulturním atašé panem Ramonem Gasparem. Schůzka proběhla ve velmi příjemné a
přátelské atmosféře. Diplomaté upřímně děkovali všem žákům našeho gymnázia za rozsáhlou sbírku, která udělala tolik radosti a
pomohla konkrétním dětem na škole Good Shepherd's Fold Academy. Mikki Pospěchová, Alena Křížová, Michal Janečka,
Vendula Nováková a Ondřej Komínek plynulou angličtinou, kterou diplomaté zvláště ocenili, představili další pokračování tohoto
projektu. Dostali také cenné rady ohledně přepravy dalších zásilek na ostrov Guimaras.
Cílem žáků Matičního gymnázia není pouze jednorázová pomoc. Nápadem se nadchly i další školy v Moravskoslezském
kraji a organizují se další zásilky.
Na podporu a propagaci akce uspořádali žáci dokonce výstavu fotografií ve foyer Nové radnice v Ostravě (za účasti ČT a
dalších médií), zřídili a aktualizují webové stránky a plánují charitativní koncert.
Garantka: Mgr. Renata Macečková
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Cena Gratias Tibi
Nadace Člověk v tísni vyhlásila 2. června 2014 výsledky nominací na cenu Gratias Tibi, udělovanou za mimořádnou
občanskou aktivitu, občanský postoj či počin mladých lidí pozitivně ovlivňující život v komunitě či celé společnosti. Helping
hand for Guimaras (Učím se být člověkem, učíme se být lidmi) hlavní ocenění sice nezískal, ale z celkem 140 nominovaných
projektů se dostal až do nejužšího finálového výběru. Slavnostního večera se zúčastnili hlavní organizátoři tohoto humanitárního
projektu Matičního gymnázia Mikki Pospěchová z oktávy B, Eva Chobotová a Ondřej Komínek ze septimy B. Ve velkém sále
kina Lucerna v Praze předali laureátům jednotlivých věkových kategorií ceny takové osobnosti jako spisovatel pan Jiří Stránský,
socioložka paní Jiřina Šiklová, psycholožka paní Dana Němcová a ředitel společnosti Člověk v tísni pan Šimon Pánek. Z úst
pořadatelů několikrát zazněla slova velkých díků za to, že se mladí lidé dokážou nadchnout pro správnou věc, být aktivní, vidět
problémy a hledat či najít jejich řešení.
Garantka: Mgr. Renata Macečková
Partnerská škola v polské Luboni
Prvním rokem proběhla spolupráce s partnerskou školou v polské Luboni Online Pupils Project. Žáci tercie A a tercie B
s polskými žáky pracovali na prezentacích o regionálních zajímavostech České republiky a Polska.
Garantky: Mgr. Lucie Dančíková a Mgr. Naděžda Nováková
Centrum pro přípravu cambridgeské zkoušky
Matiční gymnázium Ostrava je certifikovaným centrem pro přípravu na cambridgeské zkoušky, což našim žákům umožňuje
skládat zkoušky přímo v prostorách školy.
Garantka: Mgr. Ivona Korpasová
Britské centrum KMO
Vyučující angličtiny spolupracují s Britským centrem Knihovny města Ostravy. Organizují pro žáky exkurze, žáci se také mohou
účastnit specializovaných akcí, které Britské centrum pořádá. Letos to byla exkurze v rámci Týdne jazyků.
Minikino kavárna Ostrava
V rámci komise je navázána spolupráce s vedením Minikina kavárny Ostrava, díky které jsme v rámci Týdne jazyků zajistili
žákům promítání filmového zpracování klasického díla britské literatury Oscara Wilda Dorian Gray.
Nakladatelství časopisů Bridge a Gate
Vyučující angličtiny spolupracují s nakladatelstvím časopisů Bridge a Gate. Zajištují pro žáky odběr časopisů, které významně
napomáhají ke zkvalitnění výuky svými aktuálními texty, aktivitami a soutěžemi, kterých se naši žáci též účastní.
Garantka: Mgr. Renata Vysloužilová
Projekt Edison
I v letošním roce hostilo Matiční gymnázium v rámci mezinárodního projektu Edison zahraniční studenty z Peru,
Mexika, Pákistánu, Srbska, Lotyšska, Bulharska, Turecka a Brazílie. Prostřednictvím prezentací v anglickém jazyce a na řadě
společenských setkání s našimi zahraničními hosty se žáci
MGO seznámili s reáliemi a životem v těchto osmi
atraktivních zemích. Na oplátku připravila organizátorka
projektu Mgr. Alena Tesařová pro zahraniční studenty
bohatý program, díky němuž se dozvěděli řadu zajímavých
informací o životě v České republice a Ostravě. Naši hosté
byli příjemně překvapeni vynikajícím kulturním programem,
který si pro ně na zahájení projektového týdne naši žáci pod
vedením Mgr. Markéty Šňupárkové připravili. Ocenili také
přátelskou atmosféru školy a vstřícnost pedagogů i žáků.
V odpoledních hodinách jsme společně navštívili
vyhlídkovou věž Nové radnice, připravili jsme anglicky
komentovanou procházku po městě pod vedením Mgr.
Naděždy Novákové, fárali jsme do dolu v hornickém muzeu
Landek Park a celý projekt jsme završili typicky českým
pohoštěním připraveným Mgr. Renatou Vysloužilovou a našimi žáky v rámci dopoledne Global Village, na které zahraniční hosté
připravili ochutnávku tradičních jídel své rodné země.
Takto úspěšný projekt by ale nemohl být bez podpory hostitelských rodin, kterým tímto děkujeme za vstřícnost a ochotu,
s jakou se rodiče našich žáků o zahraniční hosty postarali, čímž přispěli výraznou měrou k naplnění
Také děkujeme unii rodičů, pedagogů, žáků a příznivců Matičního gymnázia „Přátelé MGO“ za finanční podporu celého
projektu.
Zpracovala Mgr. Alena Tesařová
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MGO získalo ocenění Partner projektu Edison za rok 2013
MGO bylo dne 23. 3. 2014 oceněno na slavnostním večeru pořádaném organizací AIESEC pod názvem AIESEC
AWARDS v kategorii Partner projektu Edison za rok 2013. Diplom z rukou prezidentky ostravské pobočky AIESEC Martiny
Holbové a poděkování za příkladnou spolupráci převzala garantka projektu MGO Mgr.
Alena Tesařová.
Velmi si vážíme toho, že naše práce a úsilí byly takto podpořeny, poděkování
patří také kolegyním z komise Aj a především rodičům žáků, kteří se na uskutečnění akce
podíleli výraznou měrou, i samotným žákům.
Zpracovala Mgr. Alena Tesařová

MGO potřetí u Balatonu
V termínu 31. 7. – 7. 8. 2014 se v Balatonmariafürdö uskutečnil již 4. ročník mezinárodního tábora pro děti z
maďarského Miskolce a jeho partnerských měst. Jedním z těchto měst je i Ostrava a možnost ji reprezentovat, a přitom si užít
báječný týden u Balatonu, měli již potřetí žáci naší školy.
Kromě maďarské a naší skupiny se tábora dále účastnily děti ze slovenských Košic, polských Katovic, bulharského
Burgasu, finského Tampere, tureckého Kayseri a
jihokorejského Asanu. Hlavní náplň tábora byla tvořena
nejrůznějšími sportovními soutěžemi, koupáním v
Balatonu, prezentacemi jednotlivých zemí a měst s
kulturním programem a večerní diskotékou.
Jednotlivé dny tábora byly koncipovány jako dny
jednotlivých národů, tj. maďarský den, český den apod.
Tomu odpovídala jídla v jídelníčku a zejména večerní
program, kdy účastníci z dané země představili ostatním
svou vlast, její zvyky a kulturu, a rovněž pohovořili o
městě, z něhož pocházejí. Všichni ostatní tak měli možnost
dozvědět se spoustu zajímavostí a rozšířit si zábavnou
formou své obzory. Prezentace byla zpravidla doplněna
zpěvem, tancem nebo ukázkou sportovních dovedností a rozdáváním drobných upomínkových předmětů. Poslední den tábora byl
mezinárodní, kdy jsme si formou kvízu ověřili, co jsme si o jednotlivých zemích zapamatovali. Nejen prezentace jednotlivých
zemí, ale veškerá komunikace s ostatními účastníky tábora probíhala v angličtině, takže jsme po celý týden přirozeným způsobem
rozvíjeli svou schopnost komunikovat v nejvýznamnějším světovém jazyce.
V průběhu pobytu jsme absolvovali jeden celodenní výlet do města Keszthely, kam jsme se dopravili vlakem. V
Keszthely jsme navštívili zámek, muzeum kočárů a také „hororárium“. Zůstal i volný čas na prohlídku města a nákupy.
Na táboře se nám moc líbilo a navázali jsme spoustu nových přátelství. Všechno příjemné utíká tak nějak rychleji a čas
našeho odjezdu nastal dříve, než bychom si přáli. Loučení nebylo jednoduché a došlo při něm i na slzy. To je asi ten
nejprůkaznější důkaz toho, že mezinárodní tábor u Balatonu je skvělá akce. Za možnost se jí zúčastnit patří velký dík v první řadě
městu Miskolc, které všem účastníkům uhradilo ubytování, stravování i náklady spojené s výletem do Keszthely. Naše
poděkování si však rozhodně také zaslouží maďarští vyučující za organizaci programu, Magistrát města Ostravy za zajištění a
zaplacení naší cesty z Ostravy do Maďarska a zpět a jmenovitě pak paní PaeDr. Hana Lojkásková z Oddělení vnějších a
zahraničních vztahů Kanceláře primátora za nabídku účasti na táboře naší škole, za komunikaci s maďarskou stranou a za dobrou
náladu, kterou kolem sebe během celého táborového pobytu šířila.
Zpracoval Mgr. Zdeněk Maník
Profesionální program Cinema 4D ve výuce
V rámci projektu Cinema 4D ACADEMY jsme získali licenci špičkového
programu Cinema 4D od firmy Maxon. V letošním roce si tedy žáci druhého ročníku a
sext mohli poprvé vyzkoušet práci s profesionálním 3D programem. V hodinách se
seznámili s vytvářením modelu v 3D prostředí, texturováním, osvětlením scény a
následným renderem do 2D obrázku. Zájemci si pak mohli vyzkoušet náročnější
postupy při tvorbě 3D scény v kroužku 3D grafiky.
Autor obrázku: Luboš Mikula sexta A
Zpracovala Mgr. Pavla Rychtarčíková

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

89

Mgr. Ladislav Vasevič

Přehled realizovaných projektů na půdě MGO
PROJEKTY A PROGRAMY
Projekty v rozvojových
programech MŠMT
a MSK

Projekt OPVK Zkvalitnění a modernizace výuky chemie,
fyziky a biologie – řešitel Matiční gymnázium (2012 - 2014)
- Projekt OPVK Zlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO
v rámci programu „EU peníze středním školám” – řešitel
Matiční gymnázium (2012-2014)
- projekt Helping hand for Guimaras (Učím se být člověkem,
učíme se být lidmi)
- Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti
bioenergetiky - řešitel Vysoká škola podnikání, a. s., MGO
v pozici partnera
- Poznej tajemství vědy – řešitel Zemědělský výzkum, spol. s r.
o, Troubsko, MGO v pozici partnera
- Zlepši si techniku – řešitel Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, MGO v pozici partnera
- Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – projekt „Nové
přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů
na středních školách“ – řešitel OU v Ostravě, MGO v pozici
partnera
- Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – projekt
Podpora efektivity vzdělávání v MSK v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů – řešitel SCIO s r.o., MGO
v pozici partnera
- Smlouva o vzdělávání v rámci projektu Vytváření pozitivního
sociálního prostředí ve školách – projekt OPVK – řešitel
Centrum nové naděje F–M, MGO v pozici partnera
- Projekt Podpora jazykového vzdělávání na středních
školách (MSK) – MGO v pozici partnera
- Projekt Podpora přírodovědných předmětů (MSK) – MGO
v pozici partnera
- projekt EDISON, MGO v pozici partnera
Vlastní programy
Týden přírodovědných a technických předmětů
a projekty (rozvoj školních
Týden jazyků
aktivit, Škola zdravého života, Výtvarný projekt Španělské malířství
atd.)
Maraton čtení Dona Quijota
Projekt Biologie v přímém přenosu
Exkurze pro nadané žáky v rámci 27. letní školy chemie VŠCHT Praha
Školní mikroskopická laboratoř MGO
Britannica Beacon School
Projekt Vzducholoď MGO
Divadelní soubor Tajfun
Autoevaluace školy
Pravopisný kroužek
Sdružení přátel diktátů
Žurnalista
Debatní kroužek
Kroužek španělštiny
Pěvecké sbory a instr. skupiny
Fotografický kroužek
Kroužek informatiky
Biologický kroužek
Zdravotnický kroužek
Zeměpisný kroužek
Šachový kroužek
Kroužek Nautilus
-
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Využití evaluačních projektů

Sportovní hry
Volejbal
Badminton
Florbal a fotbalová liga
Logika hrou
Astrofyzikální kroužek
Šachový kroužek
MATT&HURRY, o. s. – přijímací zkoušky na SŠ
projekt Podpora efektivity vzdělávání v MSK – hodnocení škol
zřizovatelem

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
Spolupráce s městem, obcí –
konkrétní aktivity

MGO je pilotní školou v rámci projektu „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století“
– spolupráce s Židovským muzeem v Praze
MGO reprezentovalo Českou republiku a město Ostrava prezentací na mezinárodním
táboře Balaton 2014

Spolupráce s profesními
orgány (Hosp. komora,
cechy, firmy a další)

Smlouva s Francouzským velvyslanectvím v ČR – organizování mezinárodně
uznatelných zkoušek „žákovský delf“ (DELF scolaire)
Akreditované přípravné centrum Cambridge ESOL Exam Preparation Centre
Spolupráce s Jednotou klasických filologů při Akademii věd ČR – přednášková
činnost
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – projekt „Podpora efektivity
vzdělávání v MSK“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – řešitel
SCIO s r.o.
OU: průběžná a souvislá pedagogická praxe posluchačů
Organizace Krajského kola chemické olympiády kategorie D
Aktivity žáků (školní
Pěvecké sbory a instrumentální skupiny
časopis, studentská rada,
Školní kapela Údy z půdy
divadelní soubor, školní sbor Divadelní soubor TAJFUN
atd.)
Klub přátel ZOO
Studentský senát
Školní časopis eMko
Akce prezentace školy, www www stránky: www.mgo.cz
stránky, dny otevřených
Den otevřených dveří: 3. 12. 2013 a 21. 1. 2014 - Koncepce „S námi si studium
dveří atd.
opravdu užijete“
Informativní schůzka pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku osmiletého i
čtyřletého studia: 27. 5. 2014
Spolupráce s tiskem – Matiční deník (vydáno dne 15. 10. 2013 a 7. 1. 2014)
Školní ples
Slavnostní vyřazení absolventů
Vánoční strom MGO
Vánoční koncert ( živě na www.mgo.cz)
Školní facebook
Školská rada
viz
http://mgo.cz/jj/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=93
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L.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení

Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

M.

Údaje o předložených a školou organizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů

Matiční gymnázium Ostrava bylo i ve školním roce 2013/2014 součástí vzdělávacího systému na mezinárodní úrovni Britannica Online School Edition a jako jediná škole ve střední Evropě jsme užívali titul Britannica Beacon School.
Projekt byl určen našim žákům a vyučujícím všech předmětů, kteří získali přístup do jedinečné databáze výukových
materiálů, do sbírky vzdělávacích cvičení a aktivit, k manuálům, autentickým, aktuálním a vysoce profesionálním materiálům.
Získali jsme možnost zintenzivnit a zatraktivnit nejen domácí přípravu našich žáků, ale také zvýšit jejich studijní úsilí. Takto
individualizované vzdělávání přispělo ke zkvalitnění bilingvní výuky, přičemž dosáhlo smysluplného a funkčního zapojení CLIL
do vzdělávacího procesu.
V rámci rozvoje kritického myšlení a díky zdroji autentických materiálů vytvořených odborníky všech vědeckých
odvětví mohli naši žáci pracovat na téměř profesionální úrovni, neboť mohli využít nejen moderní výpočetní techniku, ale
především přímý kontakt s nejmodernějšími vědeckými materiály. Aktuality ze všech oblastí vědy, techniky, kultury a společnosti
obohatily žáky formou a způsobem vhodným pro jejich věk, zaměření, studijní typ a individuální vzdělávací potřeby.
Rozvoj studijních dovedností potřebných k celoživotnímu vzdělávání žáci posílili ve zcela moderním a technicky
aktuálním prostředí, v němž pracovali s důvěryhodnými zdroji médií a textovým obsahem, čímž došlo k posílení dovedností v
oblasti informatiky, internetu a moderních technologií, k aktivnímu užívání cizího jazyka, k rozvoji schopnosti porozumět
odborným textům v cizím jazyce, zvláště angličtině. Tedy dovedností a znalostí nezbytných pro úspěšného moderního člověka 21.
století.
Získané poznatky žáci prezentovali v samostatných projektech v rámci Týdne vědy a Týdne jazyků.
Garantka projektu: Mgr. Naděžda Nováková

Týden přírodních věd a technických oborů – 2. ročník
Ve dnech 18. – 22. listopadu 2013 byl pro žáky Matičního gymnázia připraven 2. ročník pilotního projektu praktické
prezentace těch nejzajímavějších přírodovědných a technických oborů tak, aby žáci našeho gymnázia získali postupem let jasnou
představu, jaká je perspektiva a prestiž studia v těchto oblastech. Na akci se podílely kromě Matičního gymnázia také Vysoká
škola báňská – Technická univerzita, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita Opava, Univerzita Palackého Olomouc,
Česká zemědělská univerzita v Praze, ZOO Ostrava i další subjekty.
Během Týdne přírodních věd a technických oborů měli naši žáci možnost mj. nahlédnout přímo do „vědecké kuchyně“
renomovaných laboratoří VŠB a OU, vyslechnout popularizující přednášky vysokoškolských pedagogů a mohli si tak
s předstihem několika let budovat představu o svém vlastním odborném zaměření a vývoji.
Program druhého ročníku byl nesmírně atraktivní nejen obsahem, ale také osobnostmi, které naše žáky oslovily. Týden
přírodních věd a technických oborů se stal trvalým doplňkem všeobecně koncipovaného obsahu ŠVP MGO. Jsme přesvědčeni, že
dosud pouze formálně tolik proklamovaná podpora přírodních věd dostává naším projektem jasnou podobu a bude pro všechny
zapojené významným přínosem.
Jsme potěšeni, že odbornými garanty a současně aktivně přednášejícími Týdne přírodních věd a technických oborů byly
takové osobnosti jako pan prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., dr.h.c., dlouholetý rektor VŠB-TUO, nyní ředitel Centra energetických
jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, paní prof. Ing. Dagmar Juchelková Ph.D., vedoucí katedry energetiky Fakulty
strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava, pan doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., děkan Lékařské fakulty Ostravské
univerzity, pan doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., vedoucí katedry biologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a
pan doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D., proděkan pro vědu a vnější vztahy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Záštitu nad celým projektem převzal PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Moravskoslezského kraje.
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Přehled některých vybraných témat a aktivit Týdne přírodních věd a technických oborů žáků MGO
Datum

18. 11. 2013

19. 11. 2013

20. 11. 2013

21. 11. 2013

22. 11. 2013

Přednáška
Zahájení Týdne technických a přírodovědných předmětů
Geometrie křivek a ploch
Nanotechnologie
Nanočástice- naděje nebo hrozba?
Teorie více vesmírů
Šílené způsoby cestování do vesmíru
Základní myšlenky OTR
Jak neuvařit v Ostravě tučňáka
US Navy a nedostatek studentů technických oborů
Energetika jinak!
Debrujáři
Krajinářská fotografie
Exkurze – Krása minerálů
Exkurze – Seznamte se s divadlem
Indie
Chromozomy
Nové trendy v analýze pohybu se zaměřením na ergo a kinezioterapii
HPV infekce
Všeobecné sestry a porodní asistentky – jejich poslání a role ve společnosti
Co měli naši předci k večeři
Sex nad zlato z pohledu evoluce
Jak matematika souvisí s bezpečným uložením jaderného odpadu a léčbou
rakoviny jater?
Královna ocel-ocel není zatracený starodávný materiál, který se dá nahradit
plasty
Metody optimalizace dat, aneb Vědci se učí od mravenců a přírodních
společenstev
Výukový program „ S Tebou o Tobě " a „Poruchy příjmu potravy“
Mobilní planetárium ve vestibulu MGO
Exkurze – Kofola Krnov
Exkurze – Vesmírný kaleidoskop VŠB-TUO
Geogebra
Geologie ve službách člověka
Netolismus, kyberšikana
Exkurze Technické muzeum Praha
Exkurze Planetárium VŠB-TUO
Ekologický program Pojďme na to od lesa
Tvořivá dílna Magie masek
Výukový program Dravci a sovy
Výukový program Třídění odpadu
Exkurze na vybraná pracoviště Lékařské fakulty OU
Jak na FŽP VŠZ Praha zkoumáme přírodu
Rovnokřídlí ČR
Dravci ptačího světa
Není pole jako pole, kdo je zodpovědný za stav naší venkovské krajiny
Povodně očima hydrologa
Experimentální fyzika – EM vlnění, optika, magnetismus
Quiz v angličtině – přírodovědně technický
Exkurze na vybraná pracoviště VŠB-TUO
Den GIS (geografický informační systém)
Meteorologický kaleidoskop
Cílené doručování léčiv - bioadheze křemičitých nanočástic
Živé organismy a radiační záření
Moderní trendy v návrhu digitální techniky
Exkurze U6
Exkurze Hyundai Nošovice
Modelování ve 3D grafice

Přednášející/zodpovědná osoba
vedení Matičního gymnázia , VŠB-TU, PřF OU
Mgr. Adam Hlaváč, Slezská univerzita Opava
doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., VŠB-TUO
doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D., PřF OU
Mgr. Martin Blaschke, Slezská univerzita Opava
Mgr. Petr Blaschke, Slezská univerzita Opava
Mgr. Adam Hlaváč, Slezská univerzita Opava
doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
VŠB-TUO
Ing. Jaroslav Zajíc, CSc., VŠB-TUO
prof. Ing. Juchelková Dagmar, Ph.D., VŠB-TUO
Mgr. Irena Fikáčková
Petr Šigut
VŠB-TUO
Divadlo loutek Ostrava
Mgr. Libor Bednář
RNDr. Mgr. T. Adamus, Ph.D.
, LF OU
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., LF OU
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., LF OU
Mgr. Hana Lukšová, Mgr. Petra Langrová, LF OU
RNDr. Michal Živný, Ph.D., PřF OU
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., PřF OU
Ing. Jana Nowaková, VŠB-TUO
doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D., VŠB-TUO
Ing. Lenka Skanderová, VŠB-TUO
MP Education, s.r.o.
Mgr. Ivana Češková, VŠB-TUO
Mgr. Zdeněk Maník, MGO
Mgr. Ivana Češková, VŠB-TUO
Mgr. Jaroslava Kaňková, MGO
doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Bc. Tomáš Velička
Mgr. Zdeněk Maník, MGO
Mgr. Adam Dragon, MGO
SVČ Ostrava-Zábřeh
Divadlo loutek
ZOO Ostrava
OZO Ostrava
RNDr. Mgr. T. Adamus, Ph.D., MGO
Ing. Martin Tejkal, ČZU Praha
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., PřF OU
Ing. Tomáš Kunca, ČZU Praha
Ing. Vratislava Janovská, ČZU Praha
Ing. Štěpán Vizina, ČZU Praha
RNDr. Libor Koníček, Ph.D., PřF OU
Mgr. Naděžda Nováková, MGO
Ing. Veronika Sassmanová, VŠB-TUO
Katedra geografie PřF OU
Mgr. Ivana Češková, VŠB-TUO
Ing. Anna Pittermannová, Sorbonne university Paris
doc.RNDr.Vladan Ondřej,Ph.D., PřF UP Olomouc
Ing. Vladimír Kašík, Ph.D. , VŠB-TUO
Dolní oblast Vítkovice
Mgr. Alena Tesařová, MGO
Ing. David Bražina Ph.D., PřF OU

Náklady spojené s realizací projektu hradilo Občanské sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO.
Zpracovali: Mgr. Ladislav Vasevič, Mgr. Zdeňka Platošová
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Sněhuláci pro Afriku
Žáci prim – tercií MGO se zapojili do charitativní akce pořádané gymnáziem OstravaHrabůvka nazvané Sněhuláci pro Afriku. Původní plán stavět sněhuláky venku nahradilo
kvůli nedostatku sněhu stavění sněhuláků v hodinách VV a v odpoledních hodinách, vše s
podporou Mgr. Ivety Horákové a třídních učitelek a učitelů. Meze se fantazii a originalitě
nekladly, mohli proto vzniknout opravdu originální sněhuláci – např. matematický
sněhulák (tercie A), trika se sněhuláky (sekunda A), sněhulák – mumie (tercie B) nebo
sněhulák z kříd (tercie B). Vítězem školního kola o nejhezčího sněhuláka se stal sněhulák s
velkým srdcem (prima B).
Garantka akce: Mgr. Naděžda Nováková

Kola pro Afriku na MGO
Kola pro Afriku je název charitativní organizace, založené roku 2012 v
Ostravě, jejíž hlavní náplní je ryze specializovaná a konkrétní pomoc dětem v
Gambii, v nejmenším africkém státu, ležícím na západním pobřeží Afriky. Tato
ojedinělá společnost organizuje po celé republice sběr kol, které jsou poté odeslány
do Gambie a rozdány do jednotlivých rodin, kde často jako jediný dopravní
prostředek umožní dětem snazší a přístupnější cestu do školy. Ta je mnohdy
vzdálena desítky kilometrů a vzhledem k těmto těžkým podmínkám mnoho dětí
zůstává pracovat doma a školu nenavštěvují. Součástí práce dobrovolníků v Gambii
je také školení budoucích opravářů kol, kteří jsou pak schopni základních oprav sami
a kola v těžkých podmínkách vydrží déle.
Kola pro Afriku ale nepředstavuje pouze organizaci pomáhající zemi
vzdálené tisíce kilometrů, dokonalým systémem propojuje s Gambií humanitární
pomoc také u nás v republice. Na opravě a nákladu kol ještě v České republice
spolupracuje společnost s věznicí v Ostravě-Heřmanicích, kde mají vězni možnost se
na tomto projektu také podílet. Vytváří se tak jakýsi humanitární dipól, poskytující i
dostávající cennou pomoc, zkušenosti a obohacení na obou stranách. Klasický model jediného příjemce v tomto případě tedy
neexistuje.
Darovaná kola slouží nejen jako prostředek pro zvýšení gramotnosti a šancí získat v budoucnu lepší práci, v Gambii
nabývá škála jejich využití zcela jiných rozměrů. Rodina rázem získá dodávku pro převoz dřeva, zboží, potravin či kanystrů s
vodou, kolo se může proměnit také v rodinný autobus nebo provizorní sanitku.
S celým projektem žáky naší školy podrobně seznámil jeden z hlavních organizátorů, pan Roman Posolda. Během dvou
dnů, 10. a 11. června, kdy byla uspořádána beseda pro několik vybraných tříd, byly žákům objasněny hlavní myšlenky a cíle
projektu, promítnuty fotografie z poslední návštěvy české expedice na černém kontinentu, doprovázené zajímavým a věcným
komentářem pana Posoldy. V závěru besedy byli žáci pozváni ke spolupráci na projektu, mimo jiné účastí na charitativní akci Běh
pro Afriku, jejíž výtěžek šel opět na financování dopravy a všech nezbytných aspektů projektu.
Žákům se tak opět otevírá možnost dostupné a konkrétní pomoci lidem, o jejichž nelehké životní situaci se mnohdy
nemají šanci blíže dozvědět. Byla by proto škoda tuto šanci nevyužít.
Zpracovala.: Markéta Šmolková (3. A), Mgr. Alena Tesařová
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N.

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

Matiční gymnázium spolupracuje s Ostravskou univerzitou v Ostravě při realizaci pedagogických praxí. V současné době nemá
Matiční gymnázium s jednotlivými fakultami smluvní vztahy, neboť navrhovaný systém je dosud právně a organizačně
neprůhledný a pro poskytovatele praxe nevýhodný. Přesto Matiční gymnázium po individuálním jednání se zástupci kateder a
studenty praxi realizuje.
Zpráva o činnosti občanského sdružení „Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO“

Školní rok 2013/2014
Od školního roku 2012/2013, kdy se konala korespondenční členská schůze a také volby orgánů občanského sdružení
Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO (dokumenty – protokol o průběhu voleb 2012, prezenční listiny –
2012, zápis ze schůze správní rady – 12. Prosince 2012 – jsou uloženy v archivu o. s. „Přátelé MGO“), se v dvouletém funkčním
období scházelo vedení občanského sdružení v tomto (v souladu se stanovami zvoleném a schváleném) složení:
Správní rada:

Předseda: Mgr. Ladislav Vasevič
Místopředseda: Ing. Marie Tobolová
Jednatel: Mgr. Svatava Kretková
Pokladník: Mgr. Zdeněk Maník
Revizoři účtů: Mgr. Tomáš Fismol, Ing. Dana Diváková
Členové:
MUDr. Kateřina Kovářová
MUDr. Věra Peterková
Bc. Petra Mikulová
Čestné prezidium:
PhDr. Lenka Mrhačová
Mgr. Miroslava Pavlínková
Studentský senát na jednání rady deleguje svého zástupce.
Správní rada se pravidelně schází dle aktuálních požadavků v budově školy. Vždy je na jednání pozváno vedení školy, je
vyhotoven zápis a ten je v kopiích uložen v archivu u Ing. Marie Tobolové a u pokladníka sdružení jako součást pokladního
deníku.
Partnerská činnost sdružení
Školní rok 2013/2014 byl opět ve znamení spolupráce s řadou partnerů, kteří pomáhají našemu sdružení buď v rovině
konzultační a organizační, nebo jsou významným ekonomickým partnerem některých konkrétních aktivit, které pořádáme a
zajišťujeme pro naše žáky a širokou veřejnost. Naše poděkování patří především: firmám Inkos – Ostrava, a. s., Morys s. r. o.,
Adriatic Curatio, Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu Ostrava,
Domu kultury města Ostravy, a. s., Divadlu loutek Ostrava a mnoha dalším drobným dárcům sponzorských příspěvků.

Struktura hospodaření občanského sdružení „Přátelé MGO“ ve školním roce 2013/2014
(základní ukazatelé)
Příjmy ve školním roce 2013/2014
Sponzorské příspěvky základní (členské a nadstandardní)

522 200 Kč

Sponzorské příspěvky účelově vázané – jazykové kroužky

106 500 Kč

Sponzorské příspěvky účelově vázané – Altamura

103 346 Kč

Sponzorské příspěvky účelově vázané – Francie

72 000 Kč

Prodej vstupenek a sponzorské příspěvky – ples

49 000 Kč

Sponzorské příspěvky účelově vázané – tiskové centrum

12 682 Kč

Sponzorské příspěvky účelově vázané – Velké Tatry

8 400 Kč

CELKEM

874 128 Kč
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Hospodaření o. s. Přátelé MGO v roce 2013
(závěrečný stav k 31. 12. 2013)
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2013:

487 425,51 Kč

Celkové příjmy 2013:
Celkové výdaje 2013:

759 563,00 Kč
996 739,21 Kč

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2013

250 249,30 Kč

Přehled vybraných výdajů o. s. Přátelé MGO ve školním roce 2013/2014
(stav k 18. 6. 2014)
Výdaje nad 5 000 Kč
Ples 2014

48 050 Kč

Provoz tiskového centra

32 121,92 Kč

Stůl, židle a lednička do matematického klubu

22 628 Kč

Vyřazení maturantů (odznaky, složky, pozvánky, hodinky)

20 604,90 Kč

Magnetická tabule 2200x1200 na chodbu pro žáky

19 642 Kč

Židle (2 ks) a polohovací výtvarný stůl (2 ks) do učebny Vv

16 347 Kč

Autobus Soběšovice a zpět (sportovní kurz 3. Roč.)

8 200 Kč

Návštěva Italů z partnerské školy

7 242 Kč

Repasovaný počítač s příslušenstvím do učebny (elektronická TK)

7 139 Kč

Vernisáž Helping hand for Guimaras (tisk plakátů a pozvánek, poštovné)

6 569,20 Kč

Zpracování účetnictví a DPPO za rok 2013

6 000 Kč

Muzikálové melodie

5 482 Kč

Přebor školy ve slalomu (autobus, ceny)

5 276 Kč

205 302,02 Kč

CELKEM
Výdaje nad 2 000 Kč (do 5 000 Kč)
Kroužek čínštiny (faktury za listopad a prosinec 2013)

4 800 Kč

Úhrada cestovného žákům (reprezentace školy)

4 395 Kč

jednání na Filipínském velvyslanectví v Praze 722 Kč, Fykosí Fyziklání v Praze 1 390 Kč;
dějepisná soutěž 40 Kč; Young Demosthenes v Praze 317 Kč; Gratias Tibi v Praze 1 284 Kč;
Vyprávěj svůj příběh digitálně v Praze 642 Kč

Rekvizity a kostýmy pro divadelní představení Svět Ezopových bajek

3 937 Kč

DPP výuka španělské konverzace

3 750 Kč

Vstupné ZOO Park Vyškov – odměna za úspěch ve Velké ceně ZOO

3 630 Kč

Přednášky v Týdnu jazyků (únor 2014)

3 399 Kč

7. ročník fotografické soutěže

3 175 Kč

LVK SA, SB – moderování společenské akce (DJ Brůna) a odměny

3 107 Kč

Florbalová liga – ceny

2 997 Kč
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Talent MGO

2 357 Kč

Květinová výzdoba školy

2 137 Kč

z toho 1 000 Kč zatím nevyfakturovaná záloha

37 684 Kč

CELKEM
Drobné výdaje do 2 000 Kč

Kulečník do vestibulu 599 Kč; baterie do hodin do tříd 110 Kč; talířky na bonbony u vrátnice 98 Kč; suroviny na palačinky na
Den otevřených dveří 170 Kč; Krajský pohár v šachu – startovné 200 Kč; odměny do anglické konverzační soutěže 1 520 Kč;
Valentýn – balonky + klubíčko 131 Kč; kniha Dramatické století Čech do knihovny + 3 CD Jarka Nohavici pro maturanty ročníku
879 Kč; projekt Trebuchet – lepidlo 59 Kč; přebor školy v plavání 359 Kč; seminář C4D 889 Kč; občerstvení pro maturanty 1 000
Kč (zatím nevyfakturovaná záloha); pohár sportovní utkání s Hladnovem 600 Kč; Den dětí – bonbony 464 Kč; úhrada jízdného pro
lektora kurzů čínštiny 780 Kč; Literární soutěž Aj – odměny 837 Kč; Dějepisný web (ONEsolution s.r.o.) 894 Kč; Doména na
web Helping Hand for Guimaras 399 Kč; ROSANA – vratný barel (3 ks) a přírodní pramenitá voda 18,9 l (3 ks) 681 Kč.

10 669,00 Kč

CELKEM

VÝDAJE CELKEM

247 084,92 Kč

Vzhledem k rozsahu našich současných finančních operací, velkému počtu fakturací a objemu bankovních převodů byla i v roce
2014 daňová uzávěrka našeho občanského sdružení za období roku 2013 provedena profesionálním daňovým poradcem. Cena
k fakturaci této specializované služby byla, vzhledem k počtu položek a výši obratu na účtu, stanovena na částku 6 000,- Kč. Tak
jako ve všech předcházejících obdobích bylo i daňové přiznání za rok 2013 odevzdáno v zákonem stanovené lhůtě na příslušném
finančním úřadě.
Informace o hospodaření za rok 2013 lze získat u členů správní rady, a to vždy po domluvě na řádných zasedáních
správní rady. Nahlédnutí do účetních dokladů je možné zajistit členům občanského sdružení vždy po dohodě s pokladníkem
Mgr. Maníkem, a to vždy za přítomnosti revizní komise našeho sdružení.
Poděkování:
Stát v čele instituce, která je v oblasti financování závislá jen na normativech, je v současné době ekonomické stagnace
celosvětového rozměru dosti složité. Pokud bychom pracovali jen v mezích nutných úkonů, byla by situace únosná, pokud ovšem
chceme našim žákům nabídnout standard srovnatelný s privátními vzdělávacími institucemi a dokonce nabídnout aktivity běžné
při vzdělávání ve vyspělé Evropě, je nutné bezpodmínečně spolupracovat s širokou rodičovskou a podnikatelskou veřejností.
Jsem nejen nesmírně potěšen tím, jak úspěšně se rozvíjí spolupráce mezi rodičovskou veřejností (veřejností obecně) a
vedením gymnázia, ale cítím doslova hrdost nad pochopením a vstřícností jednotlivců, ať už vystupují jako soukromé osoby, nebo
jako zástupci firem a společností, když dokáží svými sponzorskými příspěvky tolik ovlivnit a doslova pozvednout úroveň dění na
Matičním gymnáziu. Absolutní většina rodičů, oslovených partnerských subjektů a regionálních podnikatelských společností
pochopili nutnost aktivní finanční spolupráce v oblasti nadstandardních vzdělávacích, výchovných či zájmových aktivit. Dostatek
finančních prostředků pak umožňuje realizovat nesmírně zajímavé projekty a žáci tak získávají nové příležitosti pro svůj
individuální rozvoj.
Nežijeme v době, kdy jsou lidé osvíceni tak, že dokáží pochopit složitosti ekonomické reality školské instituce a jsou ochotni
v ekonomicky složitých dobách pomáhat finančně. Jsou vzácností a není snadné je potkat v ten pravý okamžik. Vážím si tedy
nejen těch opravdu štědrých sponzorských darů, které nám umožnily realizovat výjezdy žáků do zahraničí (například hudební
festival ve Francii – sponzorsky kryto společnosti Adriatic Curatio), ale děkuji všem, i těm nejdrobnějším dárcům, za jejich zájem,
ochotu a vstřícnost.
Mohu vám slíbit, že všechno naše konání má jediný cíl a tím jsou vaše děti, jejich úspěch, spokojenost, štěstí, drobné i velké
radosti. To, co dnes investujeme společně do našich dětí, našich žáků, bude velmi brzy tvořit základ tohoto světa.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič, předseda Občanského sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
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Spolupráce ZO OS s vedením školy
Ve školním roce 2013/2014 měla odborová organizace Matičního gymnázia 20 členů. Organizace spolupracovala s vedením
školy především v oblasti čerpání prostředků FKSP. Zde se promítla nutnost finanční úspory a omezení výdajů. Z těchto důvodů
členové odborů odhlasovali zrušení příspěvků penzijního připojištění, zrušení stravenek využitelných mimo školní jídelnu a
naopak převedení zbylých prostředků z oblasti kultury a sportu na podporu stravování zaměstnanců ve školní jídelně.
Odbory byly vždy informovány vedením školy o plánovaných personálních změnách. Spolupráce odborů s vedením školy je
dobrá.
Mgr. Renáta Vysloužilová, předsedkyně ZO

Spolupracující partner

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce

Forma spolupráce

Profesní organizace:
Ostravská universita
v Ostravě

Souvislá a průběžná praxe posluchačů učitelských oborů
fakult Ostravské univerzity

Francouzské velvyslanectví
v Praze

Prohloubení znalostí a dovedností ve francouzském jazyce

Masarykova univerzita
v Brně

Získání přístupu k nejaktuálnějším informacím o možnostech
studia na MU, o kterých vybraný žák informuje spolužáky.
Projekt má zprostředkovat těsnější kontakt mezi vzdělávacími
institucemi.

Náslechy, výstupy a
rozbory vyučovacích
hodin
Organizace
mezinárodních
zkoušek DELF
SCOLAIRE
Ambasador na střední
škole

Další partneři:
Úřad práce, Ostrava

Přijímací řízení, ucelené informace o Matičním gymnáziu,
Ostrava – pro zájemce o studium na naší škole

OŠ Moravskoslezského kraje

Organizace nostrifikačních zkoušek v rámci nostrifikačního
řízení zahraničních studentů

Magistrát města Ostravy

Organizace účasti žáků na mezinárodním táboře partnerských
měst pod záštitou pořádajícího města Miskolc, Maďarsko –
Balaton 2014

Podíl na vytvoření
informačního
materiálu
Nostrifikační zkoušky
Prezentace ČR žáky
v anglickém jazyce

MGO a Olympus
Zdá se to neuvěřitelné, ale je to skutečně tak. Již skoro čtyři roky mohou
žáci našeho gymnázia pracovat se skvělými mikroskopy Olympus CX 21 v LED
provedení – ve školním roce 2013/2014 jsme zaznamenali tříleté výročí. Brzy to
bude 300. Cvičení biologie, v nichž byly mikroskopy využity!
Jedná se o impozantní číslo. Biologická cvičení na naší škole tak
získala, díky spolupráci s českým zastoupením firmy Olympus, zcela jinou
dimenzi poznání mikrosvěta. A protože jsme vybaveni i obrazovou analýzou,
může se stát fotografie vlastnoručně připraveného preparátu součástí protokolu
každého žáka. Naše spolupráce s „Olympusem“ představuje nesmírně významný prvek ve vzdělávání žáků, který je v našem kraji
zcela ojedinělým projektem.
Jsme velmi rádi, že naši žáci mohou objevovat taje mikrosvěta díky skvělým mikroskopům Olympus CX 21. Moc si
přejeme, aby mikroskopy přinášely žákům radost a užitek i v průběhu dalších let. Vynikající a bytelný mikroskop Olympus CX 21
a s ním experimentující žák Matičního gymnázia, taková je minulost, současnost i budoucnost mikroskopických bádání na
MGO.
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Zpracoval: RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.

O.

Autoevaluační zpráva

1. Autoevaluační sonda 2013 /2014
Vedení Matičního gymnázia Ostrava klade velký důraz na autoevaluační analýzy, které umožňují bezprostředně a
profesionálně korigovat celý složitý systém vzdělávací a výchovné práce. Nově jsme pro analytická šetření školního roku
2013/2014 zařadili mezi respondenty dotazníkových sond také široké spektrum samotných žáků. Jsme rádi, že se vlastního šetření
zúčastnilo 506 žáků a 215 rodičů. To lze u obou statistických položek považovat za velmi solidní a reprezentativní vzorek.
Výsledky tak mohou značně pomoci vedení Matičního gymnázia korigovat rozhodnutí v těch oblastech, které se z pohledu
respondentů zdají být citlivé.
Pro vedení Matičního gymnázia je zajímavé a potěšitelné zjištění, že šetření ukázalo veskrze pozitivně měřitelné
hodnotové ukazatele ve všech sledovaných položkách (viz příloha). Při tak velkém počtu žáků a pedagogů je přirozené, že nelze
nikdy dosáhnout absolutně kladných parametrů hodnocení. Práce s člověkem, bytostí veskrze individuální, je vždy nesmírně
obtížným úkolem, ale výsledky našich šetření jasně dokládají, že lze spojit vysokou náročnost a současně kultivovanost
vzdělávání v evidentně fungující a navenek pozitivně vyznívající celek. K tomuto tvrzení nás opravňuje výsledek šetření, který
dokládá naprosto mizivé procentuální hodnocení v rovině negativních parametrů u všech sledovaných otázek.
Ovšem i jednotlivosti jsou pro nás signálem k šetření, analýze a snaze o nápravu. Zjištěné rezervy jsou pobídkou pro naši
novou práci v úrovni řízení vyučovacího a výchovného procesu.
Také pro školní rok 2014/2015 připravujeme podobné autoevaluační šetření, které opět rozšíříme o nové položky
hodnocení. Pro naši práci a její kvalitu je názor a pocitová linie žáků a rodičů nesmírně důležitým aspektem plánování a vlastního
rozhodování.
Odborným garantem projektu autoevaluačních analýz je i nadále Mgr. Rostislav Gromnica, který přijímá jménem vedení
případné podněty pro další hodnotící průzkumy.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič
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V rámci podzimních třídních schůzek proběhlo autoevaluační šetření několika klíčových parametrů, které analyzují názory
a postoje rodičů našich žáků. Respondenti se formou anonymních dotazníků mohli vyjádřit k šestici klíčových oblastí, které se
přímo dotýkají základní vzdělávací a výchovné funkce naší instituce.
Druhá fáze byla zaměřená na průzkum mezi žáky. Autoevaluace se celkem zúčastnilo 506 žáků Matičního gymnázia a 215
rodičů. Výzkum probíhal v období od 12. 11. 2013 do 13. 12. 2013. Sběr dat od žáků provedli formou digitálně zpracovaných
dotazníků vyučující IT.
Pro naši práci je povzbudivé, že šetření ukázalo (viz příloha) nadprůměrně dobré výsledky ve všech sledovaných
kategoriích. Při tak velkém počtu žáků a pedagogů je samozřejmé, že nelze vždy vyhovět všem stranám vzdělávacího a
výchovného procesu, ale vysokou náročnost a současně kultivovanost vzdělávání evidentně lze propojit v harmonický celek. To
zřetelně dokládá naprosto mizivé procentuální hodnocení v rovině negativních parametrů u všech položených otázek.
Avšak i jednotlivosti jsou pro nás důležitým zdrojem informací a budou tak impulzem pro korekci naší práce. Podobná
šetření budou pravidelně (dokonce v širším záběru) realizována každoročně.
Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica

2. Autoevaluace a perspektiva rozvoje Matičního gymnázia
Úvod
Školní rok 2013/2014, který je předmětem analytické prezentace předkládané výroční zprávy, znamenal po několika
letech poklesu výkonů v tabulkově sledovaných a hodnocených parametrech jasný a zřetelný zvrat k pozitivním ukazatelům.
Dynamickým nárůstem zájmu o studium se v důsledku projevil systém koncepčních opatření, kterými nové vedení MGO sanovalo
stagnaci nabídky a kvality, která měla zřetelný dopad na křehkém trhu vzdělávacích institucí v našem regionu. Ve školním roce
2013/2014 byl definitivně zastaven pokles počtů žáků, byl zajištěn mnohonásobně větší zájem o studium na Matičním gymnáziu a
především byl stabilizován proces přijímacího řízení, kdy více jak dvě třetiny uchazečů odevzdávají zápisové lístky v takzvané
první volbě.
Je evidentní, že to přímo úměrně souvisí s koncepčně promyšleným systémem manažerských a marketinkových operací,
který Matiční gymnázium v konečném výsledku „vrátil“ do skupiny tzv. prestižních vzdělávacích institucí regionu a rodičovská
veřejnost tento fakt již opět plně akceptuje. Také nově zdůrazňovaný koncept kvalitního všeobecného vzdělání, který plně
odpovídá nejnovějším trendům ve vyspělých zemích Evropy (ve vztahu ke kategorii středoškolského vzdělávání) se ukázal jako
správná a perspektivní volba, která je rodiči pozitivně vnímána.
Víme, že připravujeme žáka – absolventa s perspektivou uplatnění na trhu práce 50, ale možná i na 60 let. Je proto nutné
citlivě reagovat na vývojové trendy, aktuální, ale i perspektivní požadavky celospolečenské poptávky. Nejsme tak krátkozrací,
jako mnozí čeští školští teoretikové, kteří jsou schopni podřídit systém vzdělávacích institucí tak drobné (v globálním kontextu
zanedbatelné) realitě, jakou je například momentální situace v regionu. Náš absolvent bude žít v plně globalizovaném světě, kde
mikroregionální požadavky nejsou z hlediska jeho budoucnosti relevantní. Kvalita, všeobecnost, šíře a schopnost flexibilně
reagovat na změny – to je náš dlouhodobý cíl. Tímto směrem se ubírá Matiční gymnázium.
Řízení školy
Vedení Matičního gymnázia v této oblasti klade zásadní důraz na rovný a informačně plně otevřený systém řízení a
následné kontroly. Všechny zásadní otázky jsou řádně konzultovány dle systému horizontálních a především vertikálních
organizačních struktur MGO. Za velmi důležitý prvek je pak považován systém konzultací s odborovou organizací, která plní
funkci především sociálního indikátoru pracovně právních aspektů řízení. Rozhodující podíl při získávání podkladů pro jednotlivá
rozhodnuti mají na půdě MGO především konzultace na různých úrovních řízení.
Vedením MGO byl také ve školním roce 2013/2014 nabídnut a vymezen dostatečný prostor pro řešení všech
problémů a námětů. Nově byl zaveden institut individuálních konzultací v rámci dne třídních schůzek, kdy si může rodič,
zástupce veřejnosti předem rezervovat čas pro jednání s ředitelem školy. Odpadá tak případné čekání. Vzhledem k četnosti
konzultací a jednání ředitele školy s veřejností byl tento systém přijat pozitivně a ještě více se tak zkvalitnila komunikační cesta
rodičů ke školské instituci. Každá připomínka je bedlivě analyzována a je zdrojem cenných informací při hledání dalších
vstřícných a pozitivních kroků směrem k našim žákům a jejich rodičům. Ne vždy lze nalézt ideální řešení, ale umění kompromisu
a vstřícnosti je klíčovou technikou současného vedení MGO.
Ve školním roce 2013/2014 se podařilo udržet kvalitu a styl vlastní řídící práce. Úroveň komunikace mezi řídícím
subjektem, pedagogy, žáky a rodiči pozitivně ovlivnila kvalitu vztahů, které jsou tak důležitým parametrem při plnění náročných
úkolů vzdělávací a výchovné práce. Formou četných konzultací jsou do řízení vtaženy jednotlivé články struktury MGO.
Pravidelné pracovní schůzky se zástupci, výchovnou poradkyní a vedoucími předmětových komisí napomáhají detailně zmapovat
reálný stav a hledat včas případné korekce. Vedení MGO považuje za velmi problematické to, že nutnost řešit personální otázku
nevyváženého stavu nabídky úvazkových kapacit v aprobaci matematika a fyzika a početního stavu pedagogů s touto aprobací
byla anonymní skupinou zaměstnanců využita k iracionální snaze oslabit a zpochybnit řídící pravomoci ředitele MGO v těchto
otázkách. Všechny analýzy, které byly v této oblasti učiněny, konzultace s právními poradci a následná jednání se zástupci
zřizovatele jasně ukázala, že daný stav je do budoucna jen těžko udržitelný a jeho radikální řešení je důležité. Manažerským
úkolem nejbližšího období je dořešit personální otázku v oblasti aprobace matematika.
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Žákovské a rodičovské veřejnosti byl také ve školním roce 2013/2014 nabídnut a vymezen dostatečný prostor pro
řešení všech problémů a námětů. Vedení MGO ve všech případech vyhovělo požadavkům žáků a jejich zákonných zástupců
v případě zájmu o osobní jednání. Také veřejnost má po rezervaci termínu zajištěn prostor pro osobní jednání. Osobní komunikace
se stává klíčovou aktivitou analytických postupů řízení a jde o metodu vysoce afektivní.
Používané způsoby řízení se jasně projevují v celkově pozitivní pracovní atmosféře školy (pomineme-li úzký okruh
anonymních kritiků, kteří kryjí své ryze individualistické zájmy za falešnou argumentaci ohrožení jistot a kvality celku), tedy
především v rovině přímé pedagogické práce pedagogických zaměstnanců. Kvalitativní, ale dokonce i kvantitativní výkyvy
kvality odvedené práce nebyly v rámci kontrolní činnosti ve školním roce 2013/2014 zaznamenány. Systém nabízí rovné a
motivující pracovní prostředí pro zaměstnance, rovné a motivující prostředí pro všechny žáky a prostředí profesionality a
vstřícnosti pro zákonné zástupce.
Marketingová strategie rozvoje MGO
Ve školním roce 2013/2014 pokračovalo vedení MGO v aktivní a inovativní práci v oblasti marketingové strategie a
vlastní aktivní prezentace MGO na veřejnosti. Vlastní manažerské operace lze rozdělit v rámci hodnocení do několika
samostatných položek.
V rovině prezentace odborného potenciálu MGO jsme kladli důraz na aktivní tvorbu nových projektů a jejich
následnou medializaci. K vrcholům těchto činností patřily dva interní projekty – Týden přírodovědných předmětů a
technických oborů a Týden jazyků. Výsledkem aktivní spolupráce s mnoha vysokoškolskými, vědeckými a odbornými
institucemi v rámci ČR je úspěšné zapojení do tří rozsáhlých projektů OPVK, o kterých je formou anotačních zkratek pojednáno
v kapitole Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Své ovoce přinesla také spolupráce se
zahraničními partnery – Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Desítek přednášek, drobných tvůrčích aktivit,
studijních pobytů atd. bylo možno adekvátně mediálně využít a je evidentní, že právě takové akce jsou od žáků a jejich rodičů
očekávány.
Ve školním roce byla 2013/2014 byla ještě větší pozornost věnována oblasti soutěží, zájmových aktivit a sportovních
podniků. Žáci a jejich pedagogové jsou nyní cíleně podporováni k prezentaci vlastních individuálních schopností. Případný
úspěch, ale často i jen zájem je vhodně oceňován a prezentován. Veřejnost je nyní pravidelně formou článků ve školním časopise,
v regionálním tisku, na internetových stránkách školy a dokonce i v televizi informována o bohatém dění na naší škole. Byla nově
zřízena pozice garanta systému soutěží a jejich evidence a následné prezentace, odpovědným pracovníkem pro tuto oblast se stal
Mgr. Maník.
Práce s médii byla v uplynulém školním roce cílená a koncepční. Podařilo se získat rozsáhlý prostor k prezentaci
MGO a například forma přílohy Deníku Matiční deník se ukázala jako velmi efektivní. Reklamní kampaně jsme proto
v tradičním duchu placených reklam mohli omezit jen na nutné minimum. Aktivní pronikání na trh vzdělávacích institucí
v regionu lze za uplynulé období hodnotit velmi pozitivně.
Již druhý školní rok jsme představili a veřejnosti nabídli novou koncepci Dne otevřených dveří. Lze objektivně říci,
že tak zásadní nárůst zájmu o studium na MGO je jistě mimo jiné spjat právě s touto změnou.
V oblasti marketingové strategie dokázalo vedení MGO zásadně proměnit všechny jednotlivé klíčové aktivity a Matiční
gymnázium je díky tomu opět vnímáno jako dynamicky se vyvíjející vzdělávací instituce, která má dominantní pozici nejen
v regionu, ale v celé ČR.
Podmínky pro vzdělávání a pedagogickou práci
Prostředí a jeho kultura
Lze s uspokojením říci, že školní rok 2013/2014 byl úspěšným pokračováním budovatelských aktivit vedení MGO. Po
generální modernizaci laboratoře chemie, komplexní přestavbě učebny fyziky, velkolepé modernizaci učebny výtvarné výchovy
byl dokončen další přípravný krok a tím je technické a technologické zázemí pro další moderní učebnu – multimediální učebnu
cizích jazyků.
V druhé polovině školního roku 2013/2014 vznikala projektová studie a následně pak vlastní přípravná fáze pro další
náročný modernizační záměr – tentokrát se vedení MGO v rámci podpory přírodovědného vzdělávání rozhodlo zásadně
modernizovat laboratoř biologie. Podařilo se vyčlenit nejen potřebné finanční prostředky, ale bylo nutno realizovat také potřebná
veřejná výběrová řízení nejen na dodavatele speciálního nábytku a vybavení, ale také na dodavatelské práce. Vlastní realizace
proběhla v letních měsících roku 2014 a výsledek je skutečně reprezentativní.
Ve stejném období, tedy v závěru školního roku, probíhalo koncepční a strategické plánování zásadní modernizace
většiny kmenových učeben Matičního gymnázia. V této rovině se v minulosti nevěnovala modernizaci tříd patřičná pozornost a
absence multimediální techniky je dnes již jasnou překážkou moderní výuky. Vedení MGO vytvořilo svůj vlastní koncept
vybavení všech tříd pro výuku skutečně potřebných multimediálních pomůcek. Nevydali jsme se sice módní, ale pro praxi často
zbytečnou cestou interaktivních tabulí, ale naše řešení, které je několikanásobně levnější, je v praxi velmi efektivní. Všechny třídy
byly vybaveny kvalitními dataprojektory, elektricky ovládanými plátny a kvalitní ozvučovací technikou. To vše bylo nově
propojeno se systémem PC centra katedry a je nyní velmi jednoduché se několika způsoby se systémem propojit a reálně jej
využívat. Celá realizace proběhla v letních měsících a nyní již nový systém pracuje k maximální spokojenosti pedagogů a žáků.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

105

Mgr. Ladislav Vasevič

Nejnáročnější operací, kterou bylo nutno připravovat řadu měsíců školního roku 2013/2014, byla příprava generální
opravy horizontálního systému odpadů v suterénu školy, na což navázala generální oprava prostor školních šaten a dokonce se
podařilo z přidělených prostředků realizovat opravu vertikálních stupaček odpadů až po prvé patro. Také zde se podařilo dodržet
zákonem stanovené podmínky výběrových řízení a výsledek realizace je více než uspokojivý.
Také ostatní prostory školy jsou neustále proměňovány. Stále se pokračuje ve výtvarné vizualizaci mezipater. Ta jsou
nyní věnována jednotlivým evropským metropolím, oblíbené je mezipatro s klidovou zónou a centrem pitného režimu. Během
předcházejícího školního roku se podařilo získat finanční prostředky na výměnu prosklení vestibulu a výsledkem je nově
vybudovaný prostor vestibulu školy, který nyní splňuje ty nejnáročnější energetické normy a lze jej využívat j nejrůznějším akcím
během celého školního roku. Dalšími drobnými úpravami vybavení vznikl ve školním roce 2013/2014 ve vestibulu školy
kultivovaný a moderní vstupní koridor.
Dokončena je také projektová studie nové školní jídelny, kdy ta stávající – provizorní je momentálně největším
problémem MGO. Vedení intenzivně pracuje na podkladech, které by umožnily získat potřebné prostředky pro realizaci
přestavby.
Důkazem našeho odhodlání stav věcí skutečně řešit je i dokončená studie úprav nádvoří MGO, které je po desítkách
let nezájmu opravdovou „slabinou“ Ostravy jako města. Chápeme, že se momentálně nacházíme ve velmi složité ekonomické
situaci, ale právě tam, kde je problematické investovat do nejasných a nejistých projektů, je investice do školství a movitého
majetku investicí rozumnou a smysluplnou. Investicí pro budoucnost.

Personalistika
Vedení Matičního gymnázia dlouhodobě, školní rok 2013/2014 nebyl výjimkou, v oblasti manegmentu personální strategie
vytváří tři základní koncepční postupy:
- naprosto rovný přístup ke všem zaměstnancům v oblasti nároků na plnění všech pracovních povinností,
- udržení stavu zaměstnanosti pedagogických a nepedagogických zaměstnanců na ekonomicky pozitivních hodnotách,
a to s minimálním dopadem na skutečný počet zaměstnanců v obou kategoriích (pedagogičtí zaměstnanci a THP
pracovníci).
- využít nenárokových složek platu tak, aby se jejich přidělení dle jasných a pro rozvoj gymnázia logických pravidel
stalo stimulem pro kvalitní a nadstandardní práci všech zaměstnanců.
Ve všech jmenovaných kategoriích se ve školním roce 2013/2014 podařilo splnit vytýčené normativní i organizační priority:
1. Podařilo se především udržet plnou zaměstnanost.
2. Podařilo se udržet 100% aprobovanost.
3. Podařilo se využít nenárokových složek platu k opravdové stimulaci pracovních výkonů jednotlivců.
4. Reorganizací úvazků, rozvrhů se podařilo snížit hodinové normativy efektivity učebního procesu MGO.
5. Podařilo se reorganizací pracovních úseků zefektivnit práci THP pracovníků.
Nepodařilo se dosud upevnit pocit sounáležitosti a vnitřní spoluodpovědnosti některých jednotlivců za efektivní a odborně
vyvážené fungování instituce jako celku. Zde vidí vedení MGO ještě největší rezervu pro svou práci do budoucna. Jde evidentně i
o úkol nejtěžší.
Ekonomika a zdroje financování
Světové, evropské a potažmo také české ekonomické prostředí ještě zdaleka nepřekročilo křehký rámec ekonomické
stagnace, která je důsledkem doznívající celosvětové hospodářské krize. Nelze proto v blízké budoucnosti počítat s reálným
průlomem v oblasti financování státního školství. Udržet kvalitu, šířku nabídky, pestrost a dokonce dynamický rozvoj metod,
forem a prostředků výuky je v stávajícím minimalistickém rámci státního školství ten nejnáročnější úkol pro managment naší
vzdělávací instituce. Pravděpodobně ještě řadu let se nepodaří do systému státního školství „dostat“ tolik finančních prostředků,
aby mohly státní školy alespoň srovnat svůj ekonomický potenciál se školstvím privátním. Nelze proto pasivně čekat jen na nutný
minimální příděl prostředků dle normativních ukazatelů. Vedení MGO se proto rozhodlo být aktivním prvkem v kategorii tvorby
nadstandardních ekonomických zdrojů.
Primární cíl z minulého školního roku byl již splněn. Dosáhli jsme ekonomicky ideální naplněnosti v kategorii žáci, kde
lze za limitní evidentně považovat počet 600 žáků na dvacet kmenových tříd. Nedílnou součástí tohoto ukazatele je však stále
kvalita. Proto jsme také ve školním roce 2013/2014 vyhlásili nesmírně přísná a náročná kritéria pro přijetí, ale také jsme
maximalizovali nabídku a současně jsme vše nejmodernějšími formami prezentovali. Zásadní stabilizaci počtu žáků v
průběhu školního roku je pak možno považovat za jasný úspěch naší politiky. Již třetí rok přetrvávající nárůst zájmu o studium
na MGO pak v době razantního demografického poklesu lze považovat za úspěch mimořádný.
Vedení MGO navíc svou aktivní politikou ve vztahu k veřejným a soukromým subjektům dokázalo vytvořit velmi významný
zdroj finančního krytí pro nadstandardní aktivity žáků – tím je pro naši školu dnes občanské sdružení Přátelé MGO – unie rodičů,
pedagogů, žáků a příznivců MGO.
Během školního roku 2013/2014 se podařilo pro žáky zajistit částku přesahující 900 000,- Kč (viz kapitola Údaje
o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání), což
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nutně pozitivně ovlivnilo vzdělávací, výchovné, kulturní, sportovní a společenské aktivity na naší škole. Právě tyto manažerské
aktivity výrazně odlišují dynamický způsob řízení instituce od těch pasivních metod.
Zásadní průlom v oblasti získávání finančních zdrojů byl ve školním roce 2013/2014 učiněn v oblasti projektových
aktivit. Matičnímu gymnáziu se podařilo získat pozici partnerů s významným finančním podílem ve třech reprezentativních
projektech OPVK (viz kapitola Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů). To umožnilo během jednoho
školního roku získat Matičnímu gymnáziu dosud historicky nejvyšší souhrn finančních prostředků pro nákup pomůcek,
technologického vybavení, modernizaci učeben, či dokonce pro vybavení zájmových kroužků.

Školní vzdělávací program a aspekty vzdělávacího procesu
Matiční gymnázium Ostrava započalo s aktivní výukou dle svého ŠVP – Tradice, kvalita, budoucnost v jednotlivých
ročnících v tomto časovém sledu:
- obor 79-41-K/81 – první ročník osmiletého studia – od 1. září 2007
- obor 79-41-K/81 – pátý ročník osmiletého studia – od 1. září 2009
- obor 79-41-K/41 – první ročník čtyřletého studia – od 1. září 2009
Ve školním roce 2012/2013 došlo k definitivnímu útlumu vzdělávacích oborů 79-41-K/401 a 79-41-K/801 Gymnázium.
Od 1. září 2013 byla na Matičním gymnáziu, Ostrava zahájena výuka podle nového ŠVP:
ŠVP pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století, č. j. GMAT/1372/2013, od 1. září 2013 (výuka
v souladu s rozhodnutím MŠMT o povinném zavedení druhého cizího jazyka do výuky byla dle tohoto ŠVP zahájena v ročnících
prima až tercie, kvarta pracovala dle režimu původního ŠVP)
ŠVP pro gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století, č. j. GMAT/1373/2013, od 1. září 2013 (výuka
byla zahájena v prvém ročníku čtyřletého studia a v kvintě A, B)
Vznik, schválení Školskou radou MGO a následné zavedení nového ŠVP bylo nutným vyústěním snahy vedení MGO po
téměř deseti letech modernizovat a aktualizovat stávající systém vzdělávání. Je nutné konstatovat, že stávající ŠVP MGO Tradice,
kvalita, budoucnost nenabízel zřetelný a profilující studijní program, kterým bychom se odlišovali od nabídky škol stejného
typu a zaměření.
Za základní profilační prvek vzdělávacího procesu na našem gymnáziu v pojetí nově vzniklého ŠVP – Tradice, kvalita,
budoucnost pro 21. století považuje nové vedení všestranně odborně vyvážené spektrum špičkové výuky ve všech
předmětech. Chceme tak žákům nabídnout ten nejširší studijní záběr. Jde tedy o cílenou širokospektrální orientaci naší výuky
s důrazem na přípravu pro studium odborně, morálně a lidsky těch nejnáročnějších VŠ oborů u nás a ve světě.
Nová je metodika studia cizího jazyka. Daleko větší důraz je kladen na praktické aspekty užití jazykových kompetencí již
v samotné fázi studia. Moderní studium cizího jazyka není na MGO pouhým cílem, ale prostředkem pro vlastní odborný a
kariérní růst žáka. Zásadně jsme ve školním roce 2013/2014 posílili ty metody a formy, kdy žák ve studovaném jazyce
samostatně obohacuje své odborné portfolio, učí se prezentovat své dovednosti a za velmi důležité považujeme možnost aktivní
komunikace s rodilými mluvčími. V tomto kontextu jsou cíleně zařazovány studijní pobyty v zahraničí, výjezdy žáků na odborné
a kulturní podniky pořádané partnerskými školami, či naopak zajišťujeme přítomnost cizojazyčných studentů a odborníků na naší
škole.
Koncepčním a aplikovaným způsobem počítá nová struktura ŠVP s plným využitím internetu, učeben VT a vlastního
předmětu IVT. Nově musí ve spojení s jazykovými dovednostmi žák MGO mít schopnost vyhledat, analyticky vyhodnotit,
vybrat a úspěšně použít při své odborné prezentaci ty nejnovější informace ze zadané oblasti. Neomezený přístup žáků a pedagogů
k internetu ve všech učebnách, a tedy možnost bezprostředně a efektivně využívat nejširší zdroj podkladů a materiálů pro výuku,
se ukázal jako velmi pozitivní aspekt školního roku 2013/2014.
Na velmi solidní úrovni je vybavenost školy ICT prostředky, přesto byl ve školním roce 2013/2014 vytvořen koncepční
plán zásadní modernizace všech kmenových učeben tak, aby bylo možno jednoduchým a efektivním způsobem využívat
nejmodernější výukové prostředky a zdroje informací. Všichni učitelé byli během školního roku 2013/2014 dovybaveni vlastním
notebookem a mohou jej tak pravidelně například formou prezentací využívat v hodinách. Při využití portálu Britannica mají
žáci a pedagogové k dispozici tablety.
Odborné učebny jsou využívány maximálním možným způsobem. Limitujícím faktorem je rozvrh hodin, který
v případě, že dodržuje didaktické, pedagogické, psychologické a hygienické aspekty, umožňuje nasadit speciální učebny jen
v technicky vymezeném čase a ne všichni žáci a třídy se ve stejném počtu a periodicitě do učeben dostanou.
Přístup školy k žákům, rodičům a dalším partnerům
Koncepčně a plánovitě realizovaná šetření školního roku 2013/2014, počínaje dotazníkovou sondou a konče
individuálními pohovory vedení školy s rodiči, žáky a veřejností, jednoznačně prokázala to, že všichni vnímají a pozitivně hodnotí
kroky řídícího subjektu ve třech základních rovinách:
1. maximální vstřícnost,
2. profesionalita komunikace,
3. otevřenost a ochota při řešení problémů.
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Všechny komunikační články – THP pracovníky počínaje a pedagogy a vedením konče – jsou vázáni jasnými pokyny ke
kultivované, profesně bezchybné a vstřícné komunikaci s cílem dosáhnout společného konsenzu při řešení konkrétních
problémů.
Také ve školním roce 2013/2014 byla dodržena základní manažerská priorita, dát všem článkům reálnou šanci vyjádřit
svůj názor, formulovat své požadavky, přijít s alternativními návrhy řešení, popřípadě mít právo vyslovit kritické
připomínky. Při všech pedagogických radách, pracovních či provozních poradách jsou zaměstnanci vyzýváni k vyslovení svého
názoru na probíranou tématiku. Velmi pozitivní, pracovní a tvůrčí atmosféra práce byla přítomna při všech zasedáních Školské
rady MGO.
Zásadně se proměnila také komunikace s nadřízenými orgány. Naším cílem bylo konstruktivní jednání o často
složitých a mnohdy kontroverzních tématech. Je nesnadné sladit individuální a lokální zájem jednotlivé instituce s požadavkem
vyšších celků, ale právě jednání, ochota naslouchat a být připraven ke kompromisům byla cestou ze složitých situací. Je zřejmé,
že jen realistické informace o skutečných potřebách školy mohou být podkladem pro efektivní jednání.
Výsledky vzdělávání
Kvalita výuky a kvalita výchovné práce je základní prioritou všech vyvíjených aktivit na Matičním gymnáziu
Ostrava. Nová koncepce ŠVP Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století stanovila nový, jasný a dle našeho pojetí i nesmírně
perspektivní cíl – odborně špičkový absolvent s mimořádně vysokou šancí uplatnit se na trhu vysokoškolských institucí a
posléze na samotném globálním trhu práce.
Dosáhnout výborných výsledků nelze bez systému pravidelné kontroly a analýzy získaných hodnotových ukazatelů.
Velmi pečlivě sleduje vedení MGO všechny kategorie vzdělávacího cyklu a výchovné práce s žáky MGO. Výsledky analýz jsou
pravidelně analyzovány na pedagogických radách MGO a při jednáních v rámci jednotlivých předmětových sekcí.
Je povzbuzující, že ve všech sledovaných parametrech i ve školním roce 2013/2014 dosáhli žáci MGO velmi solidních a
v kontextu několika posledních let velmi vyrovnaných výsledků. Vyrovnanost výsledků osobně považuji za důležitější parametr
než fakt, zda jsou všechny výsledky vždy nutně kvantitativním zlepšením. V mnoha kategoriích je totiž další zlepšování již za
hranicí statisticky podstatné hodnoty.
Ve školním roce 2013/2014 dosáhli žáci Matičního gymnázia průměrného prospěchu 1,503. Tento průměr je
zlepšením ve srovnání s průměrným prospěchem z předcházejícího školního roku (1,534). Opětovné zlepšení v již tak výborném
celkovém průměru školy považuje vedení MGO za nesmírně pozitivní ukazatel. Je velmi obtížné na této kvalitativní úrovni stále
ještě zlepšovat celkový průměr školy, neboť jde u celé řady žáků o prospěch s průměrem 1,00, což je hraniční limit.
Pozitivní je „stabilizovaný“ počet neklasifikovaných žáků. Ve školním roce 2013/2014 nebyl na Matičním gymnáziu
neklasifikovaný žák, což mimo jiné souvisí s vysoce profesionální prací úseku výchovného poradenství, kdy je včas a efektivně
reagováno na vzniklé problémy.
V zásadě stabilní je také ukazatel počtu žáků, kteří neprospěli. Šest žáků ve sledovaném školním roce, při absolutním
zachování nároků na kvalitu, je v zásadě pozitivním ukazatelem úspěchu našich žáků. Dvěma žákům nebylo povoleno opakovat
ročník.
Počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku – 3 – je srovnatelný s vykazovaným parametrem školního roku 2012/2013.
Ukazuje se obecný trend platný na MGO v této kategorii, že problematickými se z tohoto pohledu jeví ročníky od tercie po sextu.
Tento trend se opakuje již několik let, a jsme rozhodnuti s tímto zjištěním analyticky pracovat a přijmout patřičná odborná
podpůrná opatření.
Pozitivní je i trend vývoje u dalších kategorií:
Snížený stupeň z chování
Komplexně organizovaná a vedená preventivní práce výchovné poradkyně se pozitivně odráží také v počtu
problematických forem chování a jednání našich žáků. Jednou z priorit vzdělávací a výchovné práce pedagogů MGO je oblast
morálních a charakterových vlastností každého žáka Matičního gymnázia, potažmo každého absolventa této střední školy. Velmi
se osvědčuje ve světě již běžně využívaný komplex formování osobnosti žáka, tzv. systém nulové tolerance. Je evidentní, že
vytvoření vstřícného, pozitivně laděného studijního prostředí, kde platí jasná a smysluplná pravidla, se jeví jako efektivnější než
operovat v systému nekoncepčně rozvolněném, kde vznikají přirozené tendence pro nedodržování zásadních norem kultivovaného
a společensky akceptovatelného chování.
V konečném důsledku rodiče vysoce oceňují kultivovanost prostředí, ve kterém jejich děti vyrůstají a získávají své
vzdělání. Tři udělené snížené stupně z chování považujeme za důležitý ukazatel kvality výchovné práce na MGO. Nejsou
rozhodně vyjádřením závažných patologických jevů, jsou signálem pro žáka a zákonného zástupce, že odklon od obecně
stanovené normy je v pojetí výchovného procesu na MGO již za hranicí tolerance.
Počet zameškaných hodin
Pozitivní vývoj sledovaného ukazatele – průměrný počet zameškaných hodin na žáka – kde lze sledovat mírný pokles
o 1 hodinu, je výsledkem nejen důsledného a systémového uplatňování ustanovení Školního řádu MGO při omlouvání
nepřítomnosti ve vyučování, ale klíčová je především spolupráce třídních učitelů se zletilými žáky i se zákonnými zástupci
nezletilých a nově se do pozitivního vývoje absence promítl i aktivní přístup výchovné poradkyně, která nyní bedlivě sleduje a
monitoruje problematické jedince a analyticky řeší stav ještě v okamžiku, kdy je možno krizovému vývoji předejít.
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Lze však předpokládat, že výrazného zlepšení nelze dosáhnout. Zřetelně se zhoršuje klinický obraz mladé generace,
narůstá počet dětí chronicky nemocných, velkým problémem Ostravska jsou alergická onemocnění, překvapivě roste i počet dětí,
které ve vazbě na vrcholový sport řeší dlouhodobé zdravotní problémy, rekonvalescence. Řada rodičů neváhá zajistit
v problematickém regionu Ostravy pro své děti ozdravné pobyty.
Snaha předcházet problematickým formám jednání a studia vede pedagogické pracovníky k velmi přesnému a řádnému
dodržování ustanovení Školního řádu MGO, a to především v kategorii omlouvání absence. Jsme přesvědčeni, že náročnost v této
oblasti vytvoří u žáků ty správné návyky v kategorii plnění základních studijních (a v budoucnu pracovních) povinností. Nárůst
počtu neomluvených hodin je tedy především důsledkem náročnější a komplexnější kontroly. Jsme spolu s absolutní
většinou zákonných zástupců žáku přesvědčeni, že rovný přístup při plnění studijních povinností je jedním z prostředků pozitivní
přípravy mladého člověka pro praxi a život.

Analytický komentář k výsledkům MZ za školní rok 2013/2014
Ve sledovaném období zůstal stabilní počet žáků, kteří se přihlásili k MZ roku 2014 – 82 žáků (2013 – 84 žáků).
Stabilní je i počet skutečně maturujících v jarním termínu 2014 – 82 žáků (2013 – 80). To je statisticky nesmírně důležitý
ukazatel, neboť výsledky našich žáků prezentují velmi solidní vzorek absolventů MZ, a nelze proto podceňovat vypovídací
hodnotu ve srovnání se školami ryze specifickými, které své dobré výsledky prezentují často na vzorku jedné, velmi výjimečně
utvářené třídy, nebo jak ukazují statistické podklady výsledků MZ školního roku 2013/2014, kdy jsou ve srovnávacích tabulkách
porovnávány školy, kde v jednotlivých předmětech maturovali např. 4 žáci. Ve školním roce 2013/2014 tedy maturoval na MGO
v zásadě stejný počet žáků jako v předcházejícím školním roce a je potěšitelné, že výsledky jsou opět velmi kvalitní.
Nezpochybnitelné jsou především výsledky společné části MZ:
jazyk český a literatura
rok 2012 průměr 1,78, rok 2013 průměr 1,44, rok 2014 průměr 1,29
jazyk anglický:
rok 2012 průměr 1,35, rok 2013 průměr 1,06, rok 2014 průměr 1,23
matematika:
rok 2012 průměr 3,00, rok 2013 průměr 1,76, rok 2014 průměr 2,00
Stabilní hodnota výsledků je pravděpodobně nejdůležitějším parametrem pro analytické hodnocení. Lze nyní již velmi
fundovaně hovořit o velmi vysoké a stabilní úrovni vzdělávání na MGO. Tento fakt dokládají výsledky dostatečně širokého
vzorku maturujících žáků, kteří navíc tvoří sociálně zcela standardní vzorek populace žáků střední státní školy městského typu.
V porovnání s dalšími školami regionu Ostravska, které mají stejnou vzdělávací strukturu (tedy čtyřleté a osmileté vzdělávání),
což je pro statistické analýzy zásadní ukazatel, se MGO řadí k těm absolutně nejlepším školám.
Podobně povzbudivé jsou i výsledky v profilové části. Zde ve většině předmětů dosáhli naši absolventi lepších
výsledků, než tomu bylo v předcházejícím školním roce. Vzhledem k tomu, jak vysoce je nastavena kvalitativní hladina profilové
části maturitní zkoušky na MGO, kde tuto zkoušku stále považujeme za pilíř odborné úrovně našeho absolventa, je stoupající
statistická hodnota jasným důkazem, že nepatříme mezi ty školy, které se při výběru uchazečů a při následném studiu podbízejí.
Podkladem pro naše hodnocení je mimo jiné i fakt, že lze sledovat a porovnat výsledky společné a profilové části a lze jasně na
číslech demonstrovat, že v případě profilové, tedy školní maturitní zkoušky jsou výsledky horší, nebo srovnatelné - AJ 1,23 ku
1,5. Výjimku tvoří překvapivě matematika, kde ve společné části byl dosažený průměr 2,00, ale v daleko komplexnější a
náročnější profilové podobě této zkoušky byl dosažený průměr 1,14. Naše zkušenosti dokládají, že profilová část maturitní
zkoušky z matematiky je našim žákem vnímána jako daleko prestižnější záležitost a přípravě tedy věnuje odpovídající pozornost.
Naopak společná maturitní zkouška z matematiky je velmi často taktickým řešením ve vztahu k povinnosti jinak složit zkoušku
z jazyka anglického. Příprava pak odpovídá tomuto rozhodnutí. Tento fakt potvrzuje i poměr žáků u těchto dvou forem zkoušky
14 : 7.
Celkový počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním – 61 – lze považovat za mimořádný úspěch, který reálně
neodpovídá dosažené hodnotě jejich vzdělání. Celkový průměr 82 maturujících žáků MGO je 1,34, což fakticky nevyžaduje,
spíše neumožňuje komentář. Žádný žák Matičního gymnázia v žádné z částí maturitní zkoušky nebyl neúspěšný, a proto
v podzimním termínu nemělo MGO žádného dodatečně maturujícího žáka.
Je nutno konstatovat, že pokud bude školám ponechán dostatečný prostor pro to, aby tam, kde je to pro ně existenčně
nutné v rámci působení konkurenčního prostředí, mohly i nadále těžiště maturitní zkoušky nést na svých odborných bedrech,
může být úroveň maturitního vzdělání uchráněna před politickými a ekonomickými manipuly zvenčí.
Velkou proměnou prošlo ve školním roce 2013/2014 komplexní analytické hodnocení úrovně kvality vzdělávání, které je
již řadu let realizováno sondou programu Kvalita. Je rozhodně zásadní změnou, pokud byl v zaběhnutém systému nasazen zcela
nový, klíčový partner, a tím je tvůrce testových úloh a tvůrce metodik jejich hodnocení – společnost Scio. Ta je však odborně již
stabilizovanou institucí, která prokazatelně patřičné renomé již má.
Také ve školním roce 2013/2014 jsme pečlivě analyzovali výstupy programu Kvalita. Mimo jiné také proto, že byly
nadřízeným orgánem zařazeny do komplexu hodnotících kritérii škol moravskoslezského regionu.
Výstupy jsou však vzhledem k novému systému prezentace výsledků poněkud jinak formulovány, než jsme byli po léta
zvyklí.
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Testování žáků 1. ročníku a odpovídajících ročníků víceletého studia oboru vzdělávání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou přineslo u sledovaných parametrů pro MGO již tradičně velmi dobré výsledky.
Percentil kvality naší školy ve srovnání se všemi testovanými školami byl v jednotlivých předmětech velmi solidní: ČJ
– 89, M – 96, AJ – 96. Poněkud překvapující je ovšem výsledek v rámci srovnání škol stejného typu – gymnázia. Zde je nečekaně
u předmětu Jč percentil pouze na hodnotě 69, což ve srovnání s percentilem u matematiky – 90 a percentilem u anglického jazyka
– 90, vyznívá značně nevyváženě. Dokonce to neodpovídá ani nám zjištěným hodnotám úrovně výsledků sledovaného vzorku u
přijímacích zkoušek a rozhodně jde o hodnotu neadekvátní hodnotě výsledků dosažených známek na ZŠ. Osobně se domnívám,
že se na výsledku evidentně podepsala skutečnost nového portfolia obsahu a struktury samotného testu z jazyka českého pří
změně realizátora testování – nově firma Scio.
Pozitivní hodnoty ukazuje také graf Testování 3. ročníků v MSK.
Obecná, průměrná hodnota percentilu všech sledovaných gymnázií byla Matičním gymnáziem překročena či dosažena
v 8 z 9 sledovaných položek. Pouze matematika u třídy 3. A byla lehce pod průměrnou hodnotou. Tato skutečnost není pro nás
novým zjištěním. Profil žáka čtyřletého studia je vždy poněkud jiný než u žáků studia osmiletého. Tento stav se většinou podaří
z velké části srovnat až v maturitním ročníku.
Systém hodnocení Kvalita však sleduje především tzv. přidanou hodnotu vzdělávacího procesu a zde bych si dovolil
přímo citovat publikované výsledky společnosti Scio.
„Český jazyk – Přidaná hodnota vzdělávání
Výsledky vaší školy v českém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.
Přidaná hodnota vzdělávání vaší školy v českém jazyce ve skupině podobných škol je nadprůměrná, což při převedení na
škálu testu ve 3. ročníku znamená zlepšení o 26 % od testování v 1. ročníku.“
„Anglický jazyk – Přidaná hodnota vzdělání
Výsledky vaší školy v anglickém jazyce jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.
Přidaná hodnota vzdělávání vaší školy v anglickém jazyce ve skupině podobných škol je průměrná, což při převedení na
škálu testu ve 3. ročníku znamená zlepšení o 29 % od testování v 1 ročníku.“
„Matematika – Přidaná hodnota vzdělání
Výsledky vaší školy v matematice jsou špičkové, vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.
Přidaná hodnota vzdělávání vaší školy v matematice ve skupině podobných škol je průměrná, což při převedení na škálu
testu ve 3. ročníku znamená zlepšení o 8 % od testování v 1. ročníku.“

Předcházející analytický rozbor jasně dokládá, že úroveň vzdělávacího procesu na MGO má stále vysoký a
nadprůměrný potenciál. Výsledky jednotlivců, ročníků a celé školy patří ve všech sledovaných kategoriích vždy k nejlepším.
Naší základní prioritou je pak v tomto trendu pokračovat. Pokud se instituce pohybuje na samotné hranici maximálních výkonů, je
pak velmi náročné udržet tuto vysokou laťku a nepodlehnout krátkodobému disharmonickému společenskému záchvěvu, kterým
bezesporu klesající reálná politická a ekonomická podpora kvalitnímu vzdělání dnes je.

Vize rozvoje školy
Žijeme ve světě, který je doslova přesycen nabídkou. Nejde jen o uspokojování základních životních potřeb, ale naštěstí
jsme součástí té šťastnější části lidstva, kde existuje přebytek prakticky ve všech oblastech našeho každodenního života. To, co je
pro příjemce – zákazníka výhodou, je na straně producenta, firmy a instituce, která nabízí a hledá svého potenciálního partnera,
nesmírně těžké a složité. Alfou a omegou dnešních technik úspěchu na trhu je aktivní nabídka, vlastní techniky kontaktu a styku
s cílovými skupinami – Public Relations a snaha vytvořit takový systém psychologického obrazu nabízeného produktu, aby byl
pro zákazníka po všech stránkách zajímavý – svébytné image – vytvořit plánovitě vzdělávací instituci, která má co nabídnout
a která má trvale silnou pozici na trhu vzdělávacích institucí. Instituci, která dokáže přesvědčit kvalitou svých
vzdělávacích a výchovných aktivit.
Dalším zásadním specifikem dneška je globalizace nabídky. Je nutné si uvědomit, že potenciální zákazník velmi
lehce, díky moderním technologiím, získává dostatek informací o objektu svého zájmu. Není složité srovnat nabídku vzdělávací
instituce s jinými v daném regionu, ale velmi lehce můžete také porovnat obdobné instituce v evropském či celosvětovém měřítku.
Nelze podcenit tyto skutečnosti v tak citlivé oblasti, jakou bezesporu vzdělávání je, neboť většina našich potenciálních klientů
jasně chápe, jak zásadní význam vzdělání pro jejich další život bude mít. Nelze tedy jen pasivně čekat na direktivní podněty ze
strany nadřízených institucí, ale je nutno v rámci právních a ekonomických mantinelů hledat, tvořit a nabízet nová a aktuální
vzdělávací schémata a jejich době odpovídající obsah - globální přístup v regionálním kontextu.
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Manažerská priorita koncepčního vývoje Matičního gymnázia
Je zcela evidentní, že další dynamický vývoj školy našeho typu bude možný jen s plným zapojením rodičů a v širším
kontextu sponzorských subjektů. Všeobecně se již dnes chápe, že stát dostojí jen svým základním závazkům a celý soubor
nadstandardních nabídek je v rukou aktivně fungujícího řídícího článku. Klíčovým partnerem se z tohoto pohledu jeví občanské
sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO. V několika budoucích letech plánujeme ještě užší
spolupráci ve všech oblastech činnosti naší školy. Spolupráce vedení školy s veřejností, partnery regionu a ekonomickými
subjekty je nutnou součástí každodenní řídící práce.
Cíl rozvoje Matičního gymnázia v příštím školním roce
Z výše uvedených částí Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 jasně vyplývá, že základním cílem
dalšího rozvoje Matičního gymnázia je:
1. Snaha udržet vzdělávací a výchovný proces na MGO na nejvyšší možné úrovni.
2. Dále zlepšovat a zvyšovat efektivitu přenosu odborného potenciálu pedagogického sboru směrem k žákům.
3. Ještě dynamičtěji posilovat materiální a technické zázemí vyučovacího procesu.
4. Dále klást důraz na všestranný harmonický rozvoj kultivované osobnosti žáka s kladným vztahem k přírodě,
společnosti a člověku.
Tradice a odkaz mnoha generací pedagogů a tisíce úspěšných absolventů jsou závazkem a současně pobídkou do
budoucnosti.

Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič

Pedagogičtí zaměstnanci školy stvrdili svým podpisem souhlas s uvedením jména, příjmení, titulu, aprobace, případně
fotografie ve veřejně přístupných dokumentech školy a ve vnitřním informačním systému školy.
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy stvrdili svým podpisem souhlas s uvedením jména, příjmení, třídy,
fotografie, grafických a písemných prací ve veřejně přístupných dokumentech školy a ve vnitřním informačním systému
školy.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla se zaměstnanci projednána dne 15. 10. 2014.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla předložena Školské radě ke schválení dne 15. 10. 2014.

V Ostravě dne 15. 10. 2014
…………………………………
Mgr. Ladislav Vasevič
ředitel školy
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