Matiční gymnázium, Ostrava,
příspěvková organizace

Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok
2008/2009

Část I.
Základní charakteristika školy

a) Název:

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
IČO 00842761
b) Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj, IČO 70890692
c) Ředitel:
Mgr. Alena Bačová, Anenská 689, 738 02 Frýdek-Místek
d) Druhy a typy škol: 7941K/401 Gymnázium- všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky
7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky
7941K/801 Gymnázium- všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků
7941K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků

Počet tříd
Školní rok

07/08
22

Celkový počet žáků
08/09
21

07/08
651

08/09
618

Počet žáků na jednu
třídu
07/08
08/09
29,6
29,6

Počet žáků na
učitele
07/08
08/09
12,76
13,9

e) Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 1996
f) Celková kapacita školy:
660 žáků
g) Seznam studijních oborů: 7941K/401 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců
7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky
7941K/801 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců
7941K/81 Gymnázium,- studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců
Studijní program: 1) 7941K/401

Gymnázium - čtyřletý cyklus (zákon č. 187/92 Sb. z 31.3.1992)
Generalizovaný učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem
Číslo jednací.: 20 595/99-22 ze dne 5.5.1999

2) 7941K/801

Gymnázium - osmiletý cyklus (zákon č. 187/92 Sb. z 31.3.1992)
Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem
Číslo jednací : 20 594/99-22 ze dne 5.5.1999

3) 7941K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Tradice, kvalita, budoucnost
Číslo jednací: 1206/2007

4) Učební osnovy pro gymnázia
i) Povinné, volitelné a nepovinné předměty –č.j.: 17668/91-20 z
24.5.1991
ii) Cizí jazyk – č.j.: 20893/91-35 z 26.5.1991
iii) Cizí jazyk - čj.: 19539/91-21 z 27.1.1995
iv) Latinský jazyk - č.j.: 20973/91-35
v) Psychologie - č.j.: 14043/92-210
vi) Zeměpis - č.j.: 23404/94-23 ze 4.10.1994
Studijní obory a jejich kódy byly schváleny zákonem č. 187/92 Sb. z 31.3.1992 v platném znění.
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Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Výchovné působení
a) Prospěch ţáků na škole
Osmileté gymnázium a čtyřleté gymnázium
Ročník

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

Počet žáků
07/08
62
59
61
58
57
56
60
58
30
30
60
58
649
100

08/09
63
62
59
61
53
56
56
56
30
31
31
60
618
100

Prospělo s
vyznamenáním
07/08
38
33
36
32
26
26
16
18
18
9
16
13
281
43,30

08/09
45
22
27
31
22
22
25
14
7
21
8
16
260
42,10

Prospělo
07/08
24
26
25
26
31
30
38
40
12
21
44
43
360
57,12

Neprospělo

08/09
18
40
32
30
31
34
31
42
23
10
23
44
358
57,90

07/08
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
2
8
1,23

08/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Neklasifikováno
07/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0,17

08/09
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
4
0,65

Počet žáků
s opravnou
zkouškou
07/08 08/09
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
3
0,92
0,49

Ve školním roce 2008/2009 dosáhli ţáci Matičního gymnázia průměrného prospěchu 1,548. I kdyţ je tento průměr
srovnatelný s průměrným prospěchem z loňského roku (1,58) a přesto, ţe se mírně sníţil podíl ţáků, kteří prospěli
s vyznamenáním, sníţil se značně rovněţ počet neprospívajících ţáků. Ze tří ţáků, kteří neprospěli, konali opravné
zkoušky tři a všichni úspěšně.
b) Vyloučení ţáci a zameškané hodiny
Čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium
Ročník
Školní rok
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
primy
sekundy
tercie
kvarty
kvinty
sexty
septimy
oktávy
Celkem

Počet celkem
07/08
-

08/09
-

Z toho z důvodu Z toho z důvodu
Z jiných důvodů
prospěch.
chování
07/08
-

08/09
-

07/08
-

08/09
-

07/08
-

08/09
-

Průměrný počet
zameškaných
hodin na žáka
07/08
08/09
127,6
128,0
117,2
144,7
117,3
167,5
150,1
119,9
68,7
73,4
63,8
71,8
84,5
93,7
91,0
89,9
90,1
84,2
118,1
104,8
170,5
144,0
170,2
179.1
114,1
112,6

Důsledným uplatňováním ustanovení Školního řádu při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování a také zkvalitněním
spolupráce třídních učitelů se zletilými ţáky i se zákonnými zástupci nezletilých se absence připadající na jednoho
ţáka vzhledem k předcházejícímu školnímu roku sníţila v průměru o 2 hodiny.
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c) Výsledky ústních maturitních zkoušek
Počet žáků
07/08
08/09

116
115

Prospěli
s
vyznamenáním
85 (73,28%)
70 (60,9%)

Prospěli

Neprospěli

31 (26,72%)
45 (39,1%)

0
0

Počet
opakujících
zkoušku
0
0

Výsledky maturitních zkoušek jsou tradičně velmi dobré. O tom, ţe ţáci přípravu maturitní zkoušky nepodcenili
svědčí to, ţe i kdyţ v maturitním ročníků prospělo s vyznamenáním 25,9% ţáků, u maturitní zkoušky prospělo
s vyznamenáním 60,9% ţáků a to přesto, ţe mnozí z nich úspěšně absolvovali Národní srovnávací zkoušky a nebo
zkoušky na vysoké školy a někteří z nich byli na VŠ přijati před úspěšným sloţením maturitní zkoušky.
d) Sníţený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

Tento školní rok
Počet
Procento
1
0,16
4
0,65

e) Celkový počet neomluvených hodin
Tento školní rok
228

Minulý školní rok
Počet
Procento
5
0,77
1
0,15

Minulý školní rok
99

Nárůst neomluvených hodin se oproti minulému školnímu roku zvýšil o 129, coţ lze z části přičíst pozdním
příchodům do výuky a také pozdnímu omlouvání absence. Ojediněle se vyskytly případy váţného porušení
školního řádu, které bylo klasifikováno sníţeným stupněm z chování. Tito ţáci měli hlavní podíl na vyšším počtu
neomluvených hodin a jejich neomluvená absence byla předvěstí nezájmu o další studium a příčinou předčasného
ukončení studia na naší škole.
f) Zvolený vzdělávací program
Název
7941K/401Gymnázium
7941K/801 Gymnázium
Název
7941K/401Gymnázium
7941K/801Gymnázium
7941K/81Gymnázium

Minulý školní rok
Číslo jednací
20595/99-22
20594/99-22
Tento školní rok
Číslo jednací
20595/99-22
20594/99-22
ŠVP ZV 1206/2007
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V ročníku
čtyřletý cyklus
osmiletý cyklus
V ročníku
čtyřletý cyklus
osmiletý cyklus
osmiletý cyklus

Mgr. Alena Bačová

Učební plán
Školní rok

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

Počet ţáků

621

653

656

651

621

Počet tříd

21

22

22

22

21

Průměrný počet ţáků na třídu

29,57

29,68

29,82

29,59

29,57

Počet odučených hodin celkem

952

990

1025

1022

981

Počet odučených hodin na třídu

45,33

45,00

46,59

46,45

46,71

46,71

46,45

46,59

50,00

45,00

45,33

Počet odučených hodin na třídu

45,00

29,82

29,59

29,57

30,00

29,68

35,00

29,57

40,00

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

Průměrný počet žáků na
třídu
Průměrný počet odučených
hodin na třídu

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Školní rok

Sledované parametry „Průměrný počet ţáků na třídu“ stagnuje, „Průměrný počet odučených hodin na třídu“
meziročně vzrostl, v prvním a druhém ročníku niţšího stupně osmiletého gymnázia (primy a sekundy) se od
školního roku 07/08 vyučuje podle ŠVP.
.
Učební plán Matičního gymnázia pro školní rok 2008/2009
Niţší stupeň osmiletého gymnázia
Prima A

Prima B

Sekunda A Sekunda B
Tercie A
Český jazyk
5
5
4
4
4
1. cizí jazyk
4
4
3
3
3
2. cizí jazyk
0
0
0
2
0
Občanská výchova
1
1
1
Výchova k občanství
1
1
Dějepis
2
2
2
2
2
Zeměpis
2
2
2
2
2
Matematika
5
5
5
5
4
Fyzika
2
2
1,5
1,5
3
Biologie
2
2
1,5
1,5
3
Chemie
0
0
2
2
3
Hudební výchova*
1
1
1
1
2/0
Výtvarná výchova*
2
2
2
2
0/2
IVT
0
0
0
0
2
Výchova ke zdraví
1
1
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
Praktická cvičení z F
0.5
0.5
1,5
0,5
Praktická cvičení z Bi
0.5
0.5
1,5
0,5
Celkem hodin týdně
30
30
30
30
31
Od 1. září 2007 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Matičního gymnázia
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Tercie B

Kvarta A

Kvarta B

4
3
3
1
2
2
4
2
2
2
2/0
0/2
2
2
-

4
3
0
1
2
2
4
3
3
3
2/0
0/2
2
2
-

4
3
3
1
2
2
4
2
2
2
2/0
0/2
2
2
-

31

31

31

Mgr. Alena Bačová

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
IVT
Tělesná výchova
1. volitelný předmět
2. volitelný předmět
3. volitelný předmět
Celkem hodin týdně

Kvinta A

Kvinta B

Sexta A

Sexta B

Septima A

Septima B

Oktáva A

Oktáva B

5
3
3
1
2
2
5
2
2
2
2 / 0*
0 / 2*
2
2
0
0
0

5
3
3
1
2
2
5
2
2
2
2 / 0*
0 / 2*
2
2
0
0
0

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

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

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

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

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

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

33

33

33

33

33

33

33

33

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

1. A

2.A

3.A

4.A

4. B

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

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

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

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

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

33

33

33

33

33

* vyučuje se hudební výchova, nebo výtvarná výchova
Nabídka volitelných předmětů pro ţáky třetího ročníku čtyřletého a sedmého ročníku osmiletého studia
Latina (dvouletý kurz)
Ruský jazyk (dvouletý kurz)
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace ve španělském jazyce
Seminář ze společenských věd – ekonomie
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z biologie
Deskriptivní geometrie (dvouletý kurz)
Informatika a výpočetní technika (dvouletý kurz)
Estetická výchova
Ţáci volí právě dva volitelné předměty
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Nabídka volitelných předmětů pro ţáky čtvrtého ročníku čtyřletého a osmého ročníku osmiletého studia
Seminář z literatury
Latina (jednoletý kurz)
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Seminář ze společenských věd – ekonomie
Seminář ze společenských věd
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Ruský jazyk
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Informatika a výpočetní technika (jednoletý kurz)
Estetická výchova
Ţáci volí nejvýše tři volitelné předměty
Nabídka nepovinných předmětů a krouţků
Pěvecké sbory a instrumentální skupiny
Klub přátel ZOO
Krouţek mladých zdravotníků
Biologický krouţek
Astrofyzikální krouţek
Šachový krouţek,
Kouţek španělštiny,
Krouţek programován,í
Horolezecký krouţek
Aerobic

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

6

Mgr. Alena Bačová

g) Údaje o přijímacím řízení
Čtyřleté gymnázium
Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia studijního oboru 7941K/41
Gymnázium, denní forma vzdělávání ve školním roce 2008/2009
první kolo (22. dubna 2009 a 24. dubna 2009)
Počet přihlášených:
Zkoušky konalo:

82 uchazečů o studium
82 uchazečů o studium

Počet přijatých:
Zápisové lístky odevzdalo:

31 uchazečů o studium
15 uchazečů o studium

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

50
32

Proti rozhodnutí se odvolalo (ţádost o změnu rozhodnutí – přijetí na uvolněná místa) 11 zákonných zástupců
nezletilých uchazečů o studium. Všem odvoláním bylo vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2009 se
rozhodlo jen 6 uchazečů.
Autoremedurou přijato:
6 uchazečů o studium
Celkem bylo přijato 21 uchazečů o studium.
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010
( první ročník čtyřletého gymnázia)
a) Hodnocení z předchozího vzdělávání:
Prospěch bude kladně bodován do průměru 2,00 v předmětech, které jsou vyučovány na všech ZŠ ve druhém
pololetí osmé a prvním pololetí deváté třídy. Za prospěch můţe uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů.
b) Přijímací zkoušky: Skóre testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů
bude přepočítáno na body podle vzorce 20*(skóre)/(nejlepší dosaţené skóre), coţ znamená, ţe z kaţdého testu
můţe uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů (* - násobení, / - dělení).
Kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří splní všechna níţe uvedená kritéria:
1) z matematiky získají více neţ 8 bodů z 20 moţných bodů
2) z českého jazyka získají více neţ 8 bodů z 20 moţných bodů
3) z testu obecných studijních předpokladů získají více neţ 8 bodů z 20 moţných bodů
c)

Další skutečnosti: Předmětové soutěţe a olympiády v osmé nebo deváté třídě ZŠ
Krajské kolo
Okresní kolo
Body
Body
Umístění
Umístění
10
4
1. místo
1. místo
9
3
2. místo
2. místo
8
2
3. místo
3. místo
7
4. místo
6
5. místo
Úspěšní řešitelé
1
umístění na dalších
Úspěšní řešitelé
místech
5
umístění na dalších
místech
Umístění v soutěţi je nutno nejpozději v den konání přijímacích zkoušek doloţit kopií diplomu ověřenou
základní školou nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou.
Uchazeči o studium se započítávají body za nejlepší umístění v jednotlivých soutěţích.

Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bude přijato nejvýše 30 uchazečů o studium, kteří
úspěšně vykonají přijímací zkoušky.
Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2009/2010 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
v platném znění.
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Osmileté gymnázium
Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku niţšího stupně osmiletého gymnázia studijního oboru
7941K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání ve školním roce první kolo (22. dubna 2009 a 24. dubna 2009)
Počet přihlášených:
Zkoušky konalo:

108 uchazečů o studium
107 uchazečů o studium

Počet přijatých:
Zápisové lístky odevzdalo:

60 uchazečů o studium
51 uchazečů o studium

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

79
28

Proti rozhodnutí se odvolalo (ţádost o změnu rozhodnutí – přijetí na uvolněná místa) 13 zákonných zástupců
nezletilých uchazečů o studium. Všem odvoláním bylo vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2009 se
rozhodlo jen 10 uchazečů. Jednomu odvolání nebylo vyhověno – ţákyně 5. třídy nevykonala úspěšně
přijímací zkoušky (neprospěla z matematiky).
Autoremedurou přijato:
12 uchazečů o studium
Celkem bylo přijato 61 ţáků pátých tříd. Jeden zápisový lístek byl odevzdán po uplynutí zákonné lhůty, ale
protoţe se jedná o případ zvlášť vhodný zřetele (rodiče ţáka jsou cizinci a zápisový lístek odevzdali aţ po
telefonické výzvě dne 15. května 2009), byl ţák ke studiu přijat.
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010
( první ročník niţšího stupně osmiletého gymnázia)
a) Hodnocení z předchozího vzdělávání:
Prospěch bude kladně bodován do průměru 1,30 v předmětech, které jsou vyučovány na všech ZŠ v prvním
pololetí páté třídy. Za prospěch můţe uchazeč o studium získat nejvýše 5 bodů.
b) Přijímací zkoušky: Skóre testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů
bude přepočítáno na body podle vzorce 20*(skóre)/(nejlepší dosaţené skóre), coţ znamená, ţe z kaţdého testu
můţe uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů (* - násobení, / - dělení).
Kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek:
Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří splní všechna níţe uvedená kritéria:
4) z matematiky získají více neţ 8 bodů z 20 moţných bodů
5) z českého jazyka získají více neţ 8 bodů z 20 moţných bodů
6) z testu obecných studijních předpokladů získají více neţ 8 bodů z 20 moţných bodů
c)

Další skutečnosti: Předmětové soutěţe a olympiády v páté třídě ZŠ
Krajské kolo
Okresní kolo
Body
Body
Umístění
Umístění
10
4
1. místo
1. místo
9
3
2. místo
2. místo
8
2
3. místo
3. místo
7
4. místo
6
5. místo
Úspěšní řešitelé
1
umístění na dalších
Úspěšní řešitelé
místech
5
umístění na dalších
místech
Umístění v soutěţi je nutno nejpozději v den konání přijímacích zkoušek doloţit kopií diplomu ověřenou
základní školou nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou.
Uchazeči o studium se započítávají body za nejlepší umístění v jednotlivých soutěţích.

Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bude přijato nejvýše 60 uchazečů o studium, kteří
úspěšně vykonají přijímací zkoušky.
Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2009/2010 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
v platném znění.
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Zájem o studium na naší škole ovlivňují tyto faktory:
1. Vysoké procento úspěšnosti našich absolventů při přijímání ke studiu na vysokých školách (98%)
2. Dobré mezilidské vztahy
3. Dobré vybavení školy ICT
4. Termíny Dne otevřených dveří (konec listopadu a polovina ledna)
5. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám organizované našimi učiteli
6. Přehledně zpracované www stránky
Hodnocení přijímacích zkoušek
Uchazeči o studium prokázali ve srovnání s předcházejícími roky opět lepší schopnost pracovat s textem, analyzovat
jej a následně aplikovat osvojené poznatky i klíčové kompetence při výběru správné odpovědi. Je zřejmé, ţe stále
více základních škol vyuţívá evaluační nástroje a provádí periodické hodnocení ţáků i formou testování jejich
znalostí a dovedností.
Součástí pozvánek k přijímacím zkouškám byl leták s podrobnými informacemi o průběhu a vyhodnocování
přijímacích zkoušek a také ředitelkou školy stanovená kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Tato
kritéria byla společně s údaji o počtech přijímaných ţáků zveřejněna dle zákona 561/2004 Sb. na www stránkách
školy.
Před definitivním stanovením pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů o studium byla provedena namátková kontrola
všech výpočtů a následně byly výsledky přijímacích zkoušek i kritéria hodnocení zveřejněny ve vstupní hale školy i
na www stránkách Matičního gymnázia.
Výhody testů Scio:
Vyučující nejsou zatěţováni:
b) přípravou podkladů pro vlastní testy školy
c) časově i psychicky velmi náročnými opravami testů
Vedení školy není zatěţováno:
b) přípravou definitivní verze testů a jejich utajením
c) kopírováním testů pro ţáky a jejich kontrolou
d) přípravou a kontrolou materiálů pro jednotlivé skupiny ţáků konajících přijímací zkoušky
Nevýhody testů Scio se výrazně neprojevily.
V roce 2009 nebyla podána odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí, jednalo se o ţádosti o změnu
rozhodnutí - přijetí na volná místa.
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Prevence společensky nežádoucích jevů ve školním roce 2008/2009
Primární prevence sociálně patologických jevů je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu
všech předmětů, všichni vyučující se snaţí vychovávat ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu a vést je k tomu, aby si
osvojovali pozitivní sociální chování při zachování integrity osobnosti. Vyučovací předměty občanská výchova a
základy společenských věd mají témata primární prevence přímo ve své obsahové náplni. V ročnících niţšího
gymnázia jsou to problémy ţivota v rodině, zdravý ţivotní styl a ţivotospráva, rizika zneuţívání návykových látek,
hazardních her aj. Jmenovaná témata jsou zpracována nejen vyučujícími, ale i v doporučených učebních textech.
V jednotlivých ročnících vyššího gymnázia jsou tato témata příleţitostně evokována a prohlubována v návaznosti na
konkrétní aktivity preventivní strategie. Důraz je kladen na otázky tolerance k menšinám a jiným národům
(rasismus, extremismus) a na výchovu k evropskému občanství.
Na základě dokumentu „Minimální preventivní program pro školní rok 2008/2009“ vyuţívala ŠMP
(školní metodička prevence) při práci s ţáky vyššího gymnázia audiovizuálních materiálů „Na cestě“, „Jeden svět na
školách“, „Příběhy bezpráví“, ale i vlastních materiálů, které vznikly jako jeden z výsledných produktů evropského
projektu Comenius ve školním roce 2007/2008, jedná se o projekci českého filmu „Pravidla lţi“ a následnou
analýzu v třídních kolektivech.
Školní metodička prevence úzce spolupracovala s PPP Ostrava, okresním metodikem prevence Bac.
Tomášem Veličkou, zúčastnila se všech pracovních schůzek metodiků prevence středních škol i doporučených
seminářů. ŠMP a další dvě vyučující, třídní primy a sekundy, absolvovaly odborný seminář „Atmosféra v třídním
kolektivu a prevence šikany“. Ve dvou třídách niţšího gymnázia provedli odborníci PPP Ostrava sociometrický
průzkum a seznámili s jeho výsledky třídní učitele a vedení školy. Na ţádost občanského sdruţení Anabel
zorganizovala ŠMP ve vybraných třídách průzkum projevů poruch příjmu potravin.
Jako v předchozích letech pokračovala spolupráce s odborníky dalších institucí jako jsou Městská policie Ostrava,
Policie ČR, ÚMOb – sociální kurátoři, Centrum včasné intervence MMO, Krizové centrum pro děti a rodinu,
Renarkon o.p.s., Pomoc AIDS aj.
Na konci školního roku 2008/2009 zpracovala ŠMP dotazníkové materiály širokospektrého průzkumu
rizik sociálně patologických jevů na naší škole, na jehoţ základě bude vypracován dokument „Školní preventivní
strategie na roky 2010 – 2013“.
Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková
Výchovné poradenství ve školním roce 2008/2009
V samostatném kabinetu výchovného poradenství byly vytvořeny podmínky pro kvalitní poradenskou
činnost pro ţáky, rodiče i pedagogy.
Po depistáţi na začátku školního roku byl doplněn seznam ţáků s různými formami poruch učení
(dysgrafie, dyslexie aj.), ke kterým byl po celý školní rok uplatňován citlivý individuální přístup.
Výchovná poradkyně poskytovala celoroční poradenský servis ţákům maturitních ročníků, kterým byly v kabinetu
výchovného poradenství k dispozici nejrůznější matriály týkající se přijímacího řízení na vysoké školy. V zájmu
úspěchu našich maturantů při absolvování národních srovnávacích zkoušek a dalších forem přijímacích zkoušek na
vysoké školy pokračovala úzká spolupráce se vzdělávacím institutem Sokrates. Zájemcům z maturitních ročníků
byla umoţněna návštěva informačního veletrhu Gaudeamus 2008 v Brně.
Matiční gymnázium vyuţilo sponzorské nabídky MUDr. Petra Kováře na dvoufázové vzdělávání ţáků
niţšího a vyššího gymnázia v oblasti sexuální výchovy a výchovy k zodpovědnému rodičovství.
Vysoce výchovný charakter měl „Den s dokumenty České televize“, kterého se zúčastnili ţáci vyššího
gymnázia a vyučující dějepisu. Po projekci dokumentů z cyklu „Příběhy ţelezné opony“ následovala beseda
s knězem Antonínem Huvarem odsouzeným ve vykonstruovaném soudním procesu r. 1948.
Do oblasti výchovného poradenství zasáhl také projekt vzdělávací struktury Evropské unie Comenius „Tradice
evropského humanismu v antickém divadle“.
Jako v předchozích letech podpořilo naše gymnázium smysluplné charitativní akce „Den, kdy svítí
světlušky“, „Bílá pastelka“, „Den boje proti AIDS“, „Velikonoční sbírka organizace ADRA“. Ve školním roce
2008/2009 navázala naše škola spolupráci s Ligou proti rakovině. Člen ostravské centrály PhDr. Čermák poskytl
velmi kvalitní psychologickou přípravu všem ţákům z kvint, prvního a druhého ročníku, kteří se dobrovolně
přihlásili k účasti na akcích Českého dne boje proti rakovině. Nejen jim, ale celému gymnáziu bylo adresováno
poděkování Ligy proti rakovině za příkladný projev empatie a sociálního cítění a pomoci potřebným.

Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková
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Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Rámcový dlouhodobý plán EVVO
Předávat znalosti a dovednosti týkající se zákonitosti biosféry, vztahů člověka a ţivotního prostředí,
problémů ţivotního prostředí z globálního a lokálního hlediska. Seznamovat se s moţnostmi a způsoby
dosaţení udrţitelného rozvoje.
Rozvíjet schopnosti uvaţovat v souvislostech – interakce přístupů ekologických, technologických,
ekonomických a sociálních v jednotlivých vyučovacích předmětech.
Spolupráce se středisky ekologické výchovy – VITA, M.R.K.E.V., TEREZA, Klub ekologické výchovy a
dalšími institucemi se vztahem k ochraně přírody (Český svaz ochránců přírody, Lesy ČR).
Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících – začlenění okruhů environmentálního vzdělávání do
tematických plánů.
Trvalé aktivity – péče o ţivotní 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 2008/2009
Vzdělávání koordinátora a dalších pedagogů dle nabídky, časových a finančních moţností školy.
Exkurze s ekologickou tematikou – OZO a.s., VŠB-TU Ostrava, ZOO Ostrava, Ostravská univerzita.
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 (Český svat ochránců přírody, Lesy ČR).
6. Třídění odpadu, upozorňování na nebezpečné odpady.
7. Zkvalitňování ţákovských prací s ekologickou tematikou.
8. Zdůrazňování regionálních chráněných území.
9. Komentování k „ekologickým dnům“ – dle kalendáře.
10. Šetření energiemi.
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnocení EVVO - školní rok 2008/2009
Ekologizace provozu školy:
1. Šetření energii:
- v oknech tříd jsou umístěny ţaluzie, 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 sníţení teploty v místnostech v nočních hodinách, o víkendu i během prázdnin,
- ţákům se snaţíme vštěpovat návyk na šetření materiály a energiemi (např. šetrné zacházení
s učebnicemi, materiály zapůjčenými školou, osvětlení ve třídách a jejich šetření na chodbách).
2. Šetření vodou
- při umývání rukou, očistě vlastní i pracovního náčiní, pracovní plochy po hodinách Vv,
- na WC – šetrné splachování – „krátké“ a „dlouhé“
- pákové baterie.
3. Ekologizace prostředí a estetizace
- ve třídách, v učebnách i na chodbách jsou umístěny květiny, které slouţí nejen k estetizaci školy,
ale rovněţ jako učební pomůcky (pokojové květiny, apod.),
- v prostorách školního atria probíhá soustavná péče o zeleň a průběţný úklid těchto prostor
vyuţívaných k odpočinku ţáků a pedagogů během přestávek školních dní s pěkným počasím,
- ve vestibulu školy jsou celoročně instalovány výstavy nejlepších výtvarných prací ţáků naší školy
a jsou střídány ţákovskými pracemi různých témat, včetně EVVO.
4. V rámci spolupráce se středisky ekologické výchovy a dalšími institucemi se vztahem
k environmentalistice proběhal tato akce:
- Přednáška VŠB – TU Ostrava Nanotechnologie (Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.)
5. Materiály získané při konferencích, školeních či při spolupráci s jinými subjekty byly zařazeny do
knihovny školy, resp. jsou k dispozici u koordinátora EVVO.
6. Ve škole byla zřízena informativní nástěnka EVVO, která byla průběţně doplňována a obměňována
k aktuálním událostem v regionu či ekologicky významnému dni.
Koordinátor pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu: Mgr. Jan Veřmiřovský
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Část III.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Česká školní inspekce provedla hodnocení Školního vzdělávacího programu Matičního gymnázia, Ostrava,
příspěvková organizace , Dr. Šmerala 2565/25. Doporučila dopracování, případně opravu v některých částech.
ŠVP ZV je ve školním roce 2009/2010 postupně upravován.

Část IV.
Údaje o pracovnících školy
a)

Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů

Aprobovanost výuky na celé škole
Tento školní rok
100%

Minulý školní rok
100%

b) Seznam pedagogických pracovníků školy, jejich aprobace ( šk. rok 06/07)
Příjmení, jméno, titul
1. RNDr., Mgr. Adamus Tomáš, Ph.D.
2. Bačová Alena, Mgr.
3. Bittová Jana, Mgr.
4. Dobešová Hana, Ing.
5. Dragon Adam, Ing.
6. Drápalová Martina, Mgr.
7. Dresler Vladimír, Ing.
8. Fismol Tomáš, Mgr.
9. Franková Tamara, Mgr.
10. Fuxová Ivana, PhDr.
11. Halfar Karel, Mgr.
12. Holuša Zdeněk, Mgr.
13. Hlaváč Adam
14. Jendryková Libuše, Mgr.
15. Kala Boris, Mgr.
16. Klečková Irena, Mgr.
17. Klimešová Květoslava, Mgr.
18. Korpasová Ivona, Mgr.
19. Kretková Svatava, Mgr.
20. Pastrňáková Andrea, Mgr.
21. Kuchařová Dana, Mgr.
22. Macečková Renáta, Mgr.
23. Maník Zdeněk, Mgr.
24. Maťašeje Helena, Mgr.
25. Michalíková Lucie, Mgr.
26. Moravec Vlastimil, Mgr.
27. Nováková Naděţda, Mgr.
28. Pavlínková Miroslava, Mgr.
29. Pek Tomáš, Mgr.
30. Platošová Zdeňka, Mgr.
31. Purová Něha, Mgr.
32. Rychtarčíková Pavla, Mgr.
33. Sandersová Marie, Mgr.
34. Schenk Martin, Mgr.
35. Slezáková Anna, Mgr.
36. RNDr. Smyček Petr, Ph.D.
37. Stašicová – Čejková Petra, Mgr.
38. Svoboda Daniel, Mgr.
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Aprobace
Ch, Bi
M, Dg, IVT
NJ, D
IVT
IVT, F
M, Ch
F, Ek
M, F
RJ, NJ
ČJ, D
Ch, Bi
M, F
M, F
M, F
RJ, D
RJ, AJ
M, TV
ČJ, AJ
NJ, D
ČJ, AJ
RJ,Vv
Nj, Ov
M, F
M, Bi
M,Vv
M, F, Aj
ČJ, AJ
La, FJ, D
Aj, Šj
Bi, Ch
IVT
IVT, M
ČJ, AJ
ON, TV
Bi, TV
M, F
Z, TV
Z, TV
Mgr. Alena Bačová

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Příjmení, jméno, titul
Šmídová Libuše
Šňupárková Markéta, Mgr.
Švrčková Zdena, Mgr.
Tesařová Alena, Mgr.
Tichý Stanislav, Mgr.
Trčková Jana, Mgr.
Trnová Michaela, Mgr.
Tyšerová Hana. Mgr.
Utratová Luďka, Mgr.
Vasevič Ladislav, Mgr.
Veřmiřovský Jan, Mgr.
Krčová Darina, Mgr.
Vlková Romana, Mgr.
Vondráček Petr, Mgr.
Vyslouţilová Renáta, Mgr.

Aprobace
AJ, ŠJ
Hv, ČJ, NJ
ČJ, HV
Z, RJ, AJ
M, F
ČJ, D
AJ, NJ
Bi, Ch
M, TV
ČJ, D
Bi, Ch
Frj, Aj
Čj
M, Bi
ČJ, AJ

c) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu
Tento školní rok
0

Minulý školní rok
1

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli
Tento školní rok
Nastoupili
1
Odešli
na jinou školu
mimo školství
2
1 MD

Minulý školní rok
3
na jinou školu
mimo školství
1
1 (+ 2 MD)

e) Počet pedagogických zaměstnanců v důchodovém věku a nekvalifikovaných
Tento školní rok
Důchodový věk
9
Nekvalifikovaní
0

Minulý školní rok
7
0

f) Mzdové podmínky pracovníků za kalendářní rok 2008 aţ 2004
Pro přiznání osobního příplatku jsou stanovena následující kritéria:
1) Kvalita pedagogické práce
2) Vedení předmětu
3) Správa sbírek
4) Uvádění začínajícího učitele
5) Jiné
Osobní příplatek je odebrán nebo sníţen, pokud pominou důvody, pro které byl přiznán, nebo se podstatně
změní ekonomická situace organizace.
Výše osobních příplatků je většinou upravována k 1. září.
Pro přiznání mimořádných odměn na konci kalendářního roku vycházíme z podkladů pro Výroční zprávu o
činnosti školy. Podklady zpracovávají všichni učitelé a vedoucí předmětů na konci školního roku a je v jejich zájmu,
aby byli schopni analyzovat a hodnotit svou práci nad míru vyučovacích povinností (sebehodnocení).
Za mimořádné pracovní úspěchy je vyplacena mimořádná odměna v nejbliţším výplatním termínu nebo za červenec
běţného roku.
Výše nenárokových sloţek mezd s uvedením částek za plnění jednotlivých kritérií mají písemnou formu, jsou
předány kaţdému zaměstnanci a zaloţeny do osobního spisu.
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Vývoj platů a jejich nenárokových sloţek celkem
Rok
Průměrný plat učitele
Nenároková sloţka platu učitele
Průměrný plat nepedagogického pracovníka
Nenároková sloţka platu nepedagogického
pracovníka

2004

2005

2006

2007

2008

21990
3566
10859

23150
3443
11207

24979
4476
13221

26205
4069
13051

27674
4801
14030

1769

1811

2907

2231

2965

Průměrný měsíční plat učitele
30000
25000

21990

23150

24979

26205

27674

20000
Nenároková složka platu
Průměrný plat

15000
10000
5000

3566

3443

4476

4801

4069

0
2004

2005

2006

2007

2008

Rok

Průměrný plat pedagogického zaměstnance meziročně vzrostl o 5,6%, z toho nároková sloţka platu vzrostla
o 3,3 %, nenároková sloţka platu vzrostla o 18%. Protoţe bude postupně sniţován počet tříd, chceme vyuţít
přirozeného úbytku pedagogických zaměstnanců (pracovní poměry uzavřené na dobu určitou, odchod do starobního
důchodu,...), a proto se na přechodnou dobu zvýšil počet „nadúvazkových“ hodin.
.
Průměrný měsíční plat nepedagogického pracovníka
16000
13221

14000
12000

10859

14030
13051

11207

10000

Nenároková složka platu
Průměrný plat

8000
6000
2907

4000
2000

1769

1811

2965

2231

0
2004

2005

2006

2007

2008

Rok

Průměrný plat zaměstnanců v dělnických povoláních meziročně vzrostl o 7,5%, z toho nároková sloţka platu
vzrostla o 2,26 %, nenároková sloţka platu vzrostla o 32,9 %.
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Vývoj nárokových a nenárokových sloţek platů
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

18424
3566

19707
3443

20503
4476

22136
4069

22873
4801

Nároková sloţka nepedagogického pracovníka

9090

9396

10314

10820

11065

Nenároková sloţka platu nepedagogického
pracovníka

1769

1811

2907

2231

2965

Nároková sloţka platu učitele
Nenároková sloţka platu

Vývoj platů – nárůst/pokles v %
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

18424
0,41
3566
22,33

19707
6,96
3443
-3,45

20503
4,04
4476
30,00

22136
7,96
4069
-9,09

22873
3,33
4801
17,99

Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku

9090
-0,97

9396
3,37

10314
9,77

10820
4,91

11065
2,26

Nenároková sloţka platu nepedagogického
pracovníka

1769

1811

2907

2231

2965

39,50

2,37

60,52

-23,25

32,90

Nároková sloţka platu učitele
Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku
Nenároková sloţka platu učitele
Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku
Nároková sloţka nepedagogického pracovníka

Nárůst (pokles) v % proti předcházejícímu roku

20000

22136

20503

18424

19707

25000

22873

Vývoj platů učitelů

Nenároková sloţka
platu

Kč

15000

Nároková sloţka
platu učitele

4801

4069

4476

3443

5000

3566

10000

0
2004

2005

2006
Rok

2007

2008

10000

10820

10314

9090

9396

12000

11065

Vývoj platů nepedagogických pracovníků

Nenároková sloţka
platu
nepedagogického
pracovníka

2000

2965

2231

2907

4000

1811

6000
1769

Kč

8000

Nároková sloţka
nepedagogického
pracovníka

0
2004

2005

2006
Rok

2007
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Výkony
Rok

2004

2005

2006

2007

2008

606

632

654

654

641

Prům. evidenční počet pedagog. zam.

43,87

45,41

46,88

47,07

45,64

Prům. evidenční počet ostatních zam.

10,21

11,70

11,39

10,79

10,94

Počet ţáků na jednoho pedagog. zam.

13,81
59,35

13,92
54,02

13,95
57,42

13,89
60,61

14,04
58,60

Počet ţáků

Počet ţáků na jednoho nepedag. zam.

58,60

57,42

60,00

54,02

59,35

70,00

60,61

Výkony

Počet ţáků na jednoho
pedagog. zam.
Počet ţáků na jednoho
nepedag. zam.

40,00

13,95

13,89

14,04

20,00

13,92

30,00

13,81

Počet ţáků

50,00

2004

2005

2006

2007

2008

10,00
0,00
Rok

Niţší počet ţáků na jednoho pedagogického zaměstnance ovlivňuje vyšší počet „nadúvazkových“ hodin.
Počet nepedagogických zaměstnanců je sníţen o knihovníka. Učiteli, který tuto práci vykonává, je upravena
nenároková sloţka platu.

Část V.
Výkon státní správy
Správní řízení
v rámci přijímacího řízení
rozhodnutí o přijetí ke studiu, přestup
rozhodnutí o přerušení studia/ opakování ročníku
rozhodnutí o vyloučení a podmíněném vyloučení ze studia

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Počet
190
5
2/0
0/6

Počet odvolání
24
0
0
0
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Část VI.
Další údaje o škole
I. Činnost členů předmětových komisí:
a)

další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy pro školní rok 2008/2009
Vzdělávání vedoucích pracovníků školy
a) Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace ŠVP (Mgr. Smyček)
b) Vzdělávací akce z nabídky KVIC, NIDV případně jiných akreditovaných vzdělávacích středisek
zaměřených na novou legislativu
Zlepšování jazykových dovedností učitelů cizích jazyků
a) akce pro vyučující AJ (NIDV a COVPP MU Brno, British Council…)
b) akce pro vyučující NJ (NIDV, COVPP MU Brno, Goethe Institut Praha, Dům Evropy Praha)
c) akce pro vyučující FrJ ( Institut Francais d‘Ostrava)
d) akce pro vyučující La ( Ústav klasických studií při AV)
Zlepšování jazykových dovedností ostatních učitelů - národní program Brána jazyků (NIDV)
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vyuţití interaktivní techniky
Vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů
ve specializaci, kterou vyučují
a) Doktorandský studijní program na PřF OU – Mgr. Petr Smyček (F)
b) Doktorandský studijní program na PřF OU – Mgr. Tomáš Fismol (F)
c) Doktorandský studijní program na FF OU – Mgr. Romana Vlková (ČJ)
d) Doktorandský studijní program na PřF OU – Ing. Adam Dragon (F)
e) Doktorandský studijní program na PřF OU – Mgr. Zdeněk Maník
f) Doktorandský studijní program na UK – Mgr. Jan Veřmiřovský (Ch)
g) Zvýšení kvalifikace a to pedagogickým studiem pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ –
Mgr. Tamara Franková, Mgr. Tomáš Pek
h) Zvýšení kvalifikace a to rozšiřujícím studiem pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ
(IVT) – Mgr. Pavla Rychtarčíková
i) Akce z nabídky KVIC, MŠMT, NIDV i jiných akreditovaných vzdělávacích středisek
Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou (KROK, CERTIS)
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DVPP - náklady v Kč
Rok
2005
Kurzovné
Cestovné
Celkem

2006

2007

2008

I. pololetí
2009

95 140
20 212

66 140
5 001

69 484
11 157

3649
2174

2 360
60

115 352

71 141

80 641

5823

11 435

Skutečné náklady na DVPP za rok 2008 jsou mnohem vyšší. Náklady na školení ve výši 44 182 Kč a cestovní
náhrady na školení ve výši 10 356 Kč byly uhrazeny z vlastních zdrojů organizace. V tabulce jsou uvedeny pouze
poloţky hrazené z přímého ONIVu.
Náklady na DVPP jsou ovlivněny těmito faktory:
 pedagogové dávají přednost školení pořádanými NIDV Praha – pracoviště Ostrava
 organizace pronajímá za rozumnou cenu pro školení prostory, za naše pracovníky hradí organizace
minimální nebo nulový účastnický poplatek (zejména učitelé cizích jazyků)
 pedagogové absolvují školení, která jsou plně hrazena granty (účast na školeních a seminářích OU)
 pedagogové absolvují školení, která jsou plně hrazena z ESF a z prostředků MSK
 někteří učitelé absolvovali o hlavních prázdninách školení na vlastní náklady

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
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Plnění plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků ve školním roce 2008/2009
Titul, jméno a příjmení

název akce

rozsah
hodiny/dny

pořadatel

Rigorózní řízení na Univerzitě Karlově – získání
titulu RNDr.
RNDr., Mgr. Tomáš Adamus,
Ph. D.

Kurz – Výukové objekty na internetu v chemii

KVIC a SPŠ stavební Havířov

22. letní škola chemie pro středoškolské pedagogy

VŠCHT Praha

Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP

Jiří Marel

8

Přijímací řízení na střední školy a správní řízení
ve světle aktuálních změn právních předpisů ve
školství

Agentura Paris

6

Aktuální změny v právních předpisech

AVDO

6

Management školy a nová maturita

NIDV

8

Gender a ICT ve výuce

PdF OU, PdF KU

4

Česko- německý seminář pro učitele dějepisu

KZ – Gedenkstaette Flossenbuerg

24

Berlin ( 2.-15. 8. 2009)
Sprachliche Fortbildung fuer Deutschlehrer

Goethe Institut

60

DIALOG – angličtina

KVIC

22

Odměňování pracovníků školství

Agentura Paris

6

Krajská konference – Výuka podporovaná ICT

KVIC

10

Hospodaření s prostředky FKSP

Agentura Paris

6

Platy a platové předpisy ve veřejných sluţbách
a správě

RESK, s.r.o.

7

Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP

Jiří Marel

8

Přijímací řízení na střední školy a správní řízení
ve světle aktuálních změn právních předpisů

Agentura Paris

6

On-line kurzy v prostředí Moodle

OU Ostrava

30

Zákon o nemocenském pojištění

DTO CZ, s.r.o.

6

Aktuální změny v právních předpisech

AVDO

6

Management školy a nová maturita

NIDV

8

Astronomický seminář pro učitele II

Hvězdárna a planetárium
J. Palisy

8

Doktorské studium Teorie vzdělávání ve fyzice

OU Ostrava

Mgr. Martina Drápalová

23. letní škola chemie

VŠCHT Praha

Ing. Vladimír Dresler

Série seminářů v rámci projektu „Zvyšování
ekonomické gramotnosti ţáků ZŠ a SŠ
v Moravskoslezském kraji a jejich budoucí
konkurenceschopnosti na trhu práce“

Ekonomická fakulta VŠB – TU
Ostrava

Mgr. Tomáš Fismol

Doktorské studium Teorie vzdělávání ve fyzice

PřF OU

Právní minimum pro pedagogy

NIDV

8

Současné inovační tendence a učitelské zkušenosti
ve nýuce RJ

KVIC

14

Dokončení studia pedagogické způsobilosti

OU

Mgr. Alena Bačová

Mgr. Bittová Jana

Ing. Hana Dobešová

Ing. Adam Dragon

Mgr. Tamara Franková

Vzdělávací seminář mezinárodního evropského
projektu Wahrnehmung, Kommunikation,
Konfliktmanagement
Výuka jazykových dovedností Maturita Success –
vše je v názvu
Oborový seminář k tvorbě učebních
osnov – anglický jazyk
Mgr. Ivona Korpasová

3 dny

3 dny
50

OU

4

Pearson Longman

1 den

VÚP

1 den

Oxford Methodology Day 3

OUP

1 den

Seminář ČMOS

ČMOS

2 dny

OUP

1 den

Katedra germanistiky FFOU

4

Getting Students to Talk: the Magic Ingredients
ELT in the Age of Accountability
Interactive Whiteboard – The Debate
Workshop „Wahrnehmung,
Kommunikation,Konfliktmanagement“
Mgr. Kretková Svatava

5

Kurz ruského jazyka

Dům kultury Ostrava

Certifikát FCE

British Council Ostrava
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19

70

Mgr. Alena Bačová

Titul, jméno a příjmení

Mgr. Andrea Pastrňáková

Mgr. Renáta Macečková

Mgr. Zdeněk Maník

Mgr. David Martinák

Mgr. Naďa Nováková

Mgr. Miroslava Pavlínková

Mgr. Tomáš Pek

Mgr. Pavla Rychtarčíková

Mgr. Martin Schenk

RNDr. Petr Smyček, Ph. D.

Mgr. Daniel Svoboda

rozsah
hodiny/dny

název akce

pořadatel

Výuka jazykových dovedností Maturita Success –
vše je v názvu

Pearson Longman

Oxford Methodology Day 3

Oxford University Press

4

Leadership

Intect

4

1 den

Diagnostika vztahů v třídním kolektivu, intervenční aPedagogicko-psychologická
preventivní programy
poradna, Ostrava-Zábřeh
Mezinárodní jazykový a metodický kurz
německého jazyka ve Vídni (Österreich quer
Verein für Kultur und Sprache
denken)

8
11 dní

Gender a ICT ve výuce

PdF OU, PdF KU

Doktorské studium Teorie vzdělávání ve fyzice

PřF OU

Práce s interaktivní tabulí

MGO

2

Sluţba škole Mladá Boleslav

4

KVIC Nový Jičín

8

Maturita Success

Pearson Longman

4

Oxford Metodology Day 3

Oxford University Press

4

DIALOG – angličtina

KVIC

22

Prevence šikany v třídním kolektivu

PPP Ostrava-Poruba

8

Postkvalifikační semináře pro vyučující latiny

Ústav klasických studií
při FF MU Brno

12

Koordinace evropských projektů
Comenius

NAEP Praha

12

Oxford Methodology Day 3

Oxford University Press

4

Seminář k nové maturitě ze ŠJ

Gy Hladnov

4

Certifikační školení hodnotitelů

CERMAT

30

ICT INVEX fórum 2008

Computer Agency o.p.s.

8

Krajská konference Výuka podporovaná ICT

Moravskoslezský kraj – akreditováno
MŠMT

10

Perspektiva 2010 - Krajská konference ICT –
chyceni do informační sítě

KVIC Nový Jičín

8

Bakaláři – Školní matrika

SŠMB

4

Rozšiřující studium informatiky

OU, Ostrava

Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP
Školení poţárních hlídek

Redcock

Školení vedoucích zaměstnanců o PO a BOZP

Ing. Jan Romaněnko

8

Poznatky a zkušenosti z kontrol BOZP

Pavera Paris

6

Bakaláři – Školní matrika – odstraňování chyb a
přenos dat na UIV
Perspektiva 2010 – Krajská konference k ICT Chyceni do informační sítě

Doktorské studium Teorie vzdělávání
ve fyzice
Rigorózní řízení na OU Ostrava – získání titulu
RNDr.

4

6
4

OU Ostrava
OU Ostrava

Management školy a nová maturita

NIDV

8

Geografický seminář

OU Ostrava

5

NIDV

6

Tvorba zeměpisných webových stránek
pro výuku zeměpisu na Matičním
gymnáziu
Gender awaereness in media education

Mgr. Zdeňka Švrčková

Country tance - pohybová výchova v Hv
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Titul, jméno a příjmení

název akce

pořadatel

Mgr. Alena Tesařová

Geografický seminář

OU Ostrava

Mgr. Jana Trčková

Specializační studium výchovného poradenství

OU Ostrava

Mgr. Michaela Trnová

Výuka jazykových dovedností Maturita Success –
vše je v názvu
Oborový seminář k tvorbě učebních
osnov – anglický jazyk
Thinking outside the Box: Current Approaches
and Future Trends in English Language Education
(mezinárodní konference)
Getting Students to Talk: the Magic Ingredients
ELT in the Age of Accountability
Interactive Whiteboard – The Debate
Building Positive Group Dynamics
(mezinárodní kurz)

Mgr. Ladislav Vasevič
Mgr. Romana Vlková

Mgr. Petr Vondráček

Mgr. Renáta Vyslouţilová

5

Bohemian Ventures

1den

VÚP

1 den

IATEFL Hungary

3 dny

OUP

1 den

Pilgrims Ltd., UK

5 dní

Ochrana osobních údajů ve vzdělávání

Úřad pro ochranu
osobních údajů

Gender a ICT ve výuce

PdF OU, PdF KU

4

Kurz ruského jazyka

DK MO

70

Příprava učitele na výuku s vyuţitím
prezentačního programu MS Power Point
Letní škola středoškolských učitelů
CH, F, M – Chemie, materiály a technologie
Vyuţití mobilních počítačových
prostředků ve výuce
Jak vyuţít digitální fotoaparát,
prohlíţeče fotografií a MP3
Tabulky a výpočty v MS Excel
pro začátečníky
Zpracování dokumentů v MS Word
pro začínající uţivatele

Mgr. Jan Veřmiřovský

rozsah
hodiny/dny

OU Ostrava

15 prez./15 dist.

VŠCHT Praha

24/3 dny

OU, Ostrava

15 prez./15 dist.

OU, Ostrava

15 prez./15 dist.

OU, Ostrava

15 prez./15 dist.

OU, Ostrava

15 prez./15 dist.

Výukový software

OU, Ostrava

15 prez./15 dist.

Pokročilé techniky v MS Wordu

OU, Ostrava

15 prez./15 dist.

Perspektiva 2010 – Výukové objekty
na internetu v biologii
Current Trends in Chemical Curricula
(aktivní účast na konferenci)
Rovné příleţitosti v edukaci osob se speciálními
potřebami (aktivní účast na konferenci)
Alternativní metody výuky 2009
(aktivní účast na konferenci)
Vyuţití měřící sady PASCO v přírodovědných
předmětech (lektor kurzu)
Perspektiva 2010 - Krajská konference k ICT Chyceni do informační sítě (účastník, a vedoucí
workshopu
„Badatel“ – práce s měřící sadou
PASCO)
Tvorba oponentských posudků na práce
frekventantů kurzu Pedagogika

KVIC Nový Jičín

4 hod.

UK Praha

3 dny

OU Ostrava

1 den

UK Praha

1 den

KVIC Nový Jičín/SPŠ Havířov

4 hodiny

KVIC Nový Jičín

10 hodin

NIDV Ostrava

-

DIALOG – angličtina

KVIC

Doktorské studium Vzdělávání v chemii

UK Praha

Práce s talentovanými ţáky v matematice

Wichterlovo gymnázium

4

Výuka jazykových dovedností Maturita Success –
vše je v názvu

Pearson Longman

1 den

Oxford Methodology Day 3

OUP

1 den

Getting Students to Talk: the Magic Ingredients
ELT in the Age of Accountability
Interactive Whiteboard – The Debate

OUP

1 den
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Pozitiva DVPP: I Ve školním roce 2008/2009, nejen v souvislosti s novou legislativou, vzrostl zájem
pedagogických pracovníků o další vzdělávání, při setkáních s kolegy z jiných škol si vzájemně předávali zkušenosti
z oblasti moderního pojetími výuky v jednotlivých předmětech.
Negativa DVPP: Zvyšující se náklady nejsou zohledněny v rozpočtu organizace – naopak byl v roce 2008 i v roce
2009 sníţen o cca 25% příspěvek ONIV, časová náročnost komplikuje organizaci výuky a učitelé jsou přetíţeni
mimořádnými povinnostmi vyplývajícími z platné legislativy (změny se koncentrují do jednoho aţ dvou školních
roků, novely zákonů a vyhlášek jsou schvalovány na poslední chvíli). Entuziazmus, který provázel zavádění ICT do
výuky, je vystřídán zklamáním z ukončení projektu SIPVZ.
Závěr: Plán personálního rozvoje je plněn. Mnoho pedagogických pracovníků dále předává své dobré zkušenosti,
jsou lektory v různých kurzech, přednášejí na VŠ, prezentují své příspěvky na národních i mezinárodních
konferencích a publikují je, spolupracují na tvorbě metodických příruček a jsou jejich korektory.

Personalistika
Na Matičním gymnáziu vţdy byl a také v současné době je kvalitní, kreativní, plně aprobovaný pedagogický sbor
s vynikajícími odbornými znalostmi a schopností předávat poznatky i ţivotní zkušenosti generacím ţáků.
Kaţdý učitel si váţí práce s nadanými mladými lidmi v tvůrčí atmosféře, dobré mezilidské vztahy překonávají i
problém přetrvávajícího nedostatečného finančního hodnocení naší nelehké profese, a proto je fluktuace
pedagogických pracovníků minimální.
Mladí učitelé úspěšně převzali vedení časově náročných aktivit (organizace soutěţí a olympiád, zapojení do
uměleckých činností ţáků v divadelním souboru a pěveckých sborech, vedení krouţků a nepovinných předmětů),
jsou flexibilní a jsou schopni zavádět do výuky moderní metody, které zkvalitňují výuku a činí tím vzdělávání
zajímavějším a přístupnějším (vyuţití ICT ve výuce, projektové a problémové vyučování, exkurze, besedy, atd.).
V současné době je stabilizován počet nepedagogických pracovníků. Uklízečky udrţují příjemné pracovní prostředí
v čistotě, údrţbáři operativně provádějí drobné i větší opravy (šetří provozní prostředky), účetní a účetní-rozpočtář
plní iniciativně a bezchybně své pracovní úkoly, správce počítačové sítě poskytuje konzultace, učí zaměstnance
efektivně vyuţívat nový softwarem a knihovník - učitel je nejen pro ţáky odborným poradcem.
Na kulturních a společenských akcích (setkání u příleţitosti Dne učitelů, Plesu rodičů a absolventů školy,
poznávacích zájezdech, výjezdních zasedáních, sportovních i kulturních akcích, atd.) mají všichni zaměstnanci
moţnost si neformálně pohovořit.
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Aktivity se ţáky
Titul, jméno a příjmení

Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.

aktivity se ţáky
Spoluorganizace krajského kola ChO kategorie D na naší škole.
Příprava a organizace školního kola ChO kategorie B, příprava a
Ondřeje Dutka ze SEP B na krajské kolo – 5. místo
Příprava ţákyně na školní kolo kategorie ChO kat.C.
Organizace 2 odborných přednášek na téma Nanotechnologie , přednesené
odborníky
z VŠB TU
Organizace 2 odborných přednášek o krevním centru a dárcovství krve,
přednesené pracovnicí Krevního centra FNsP Ostrava
Příprava ţáků na soutěţ „Velká cena ZOO“ – druţstvo kapitánky Dominiky
Tomášové z TB. Druţstvo postoupilo dvakrát do finále, kde se umístilo
na 6. a 8. místě.
Příprava projektu: Rekonstrukce laboratoří MGO.
Člen krajské komise chemické olympiády.
Exkurze do Prahy spolu s RNDr. Petrem Smyčkem Ph. D. a třídou 4.A.
Exkurze spolu s Mgr. Zdeňkem Maníkem a třídou TB – meteorologická
Stanice na Lysé hoře.
Exkurze se SEP A na Slezskoostravský hrad – Chemie na hradě.
Exkurze spolu s Mgr. Zdeňkem Maníkem a třídou TB do Bochemie Bohumín.

Mgr. Jana Bittová

Organizace 1. ročníku festivalu Polské dny v Ostravě; příprava 2. ročníku
Vedení projektu Studenti bez hranic – přidruţená akce Polských dnů v Ostravě
(výměnné pobyty českých a polských studentů)
Organizační zajištění účasti našich ţáků na projekci polského dokumentu
o R. Siwiecowi – Uslyszcie mój krzyk v rámci Palachova týdne
(klub Atlantik, zaštítěno Generálním konzulátem PR)
Koordinace akce Dny polské kuchyně
Odpolední historický seminář pro ţáky „Ţidovská kultura“
Poznávací exkurze ţáků do Berlína (2 dny)
Vedení astrofyzikálního krouţku
Příprava ţáků na fyzikální olympiádu kategorie B

Ing. Adam Dragon

Příprava ţáků na Astronomickou olympiádu kategorie G-H
Příprava mezipředmětových přednášek fyzika-biologie na téma sluch a zrak

Mgr. Martina Drápalová

Příprava ţáků na školní, okresní a krajské kolo chemické olympiády kategorií
Aa D
Příprava a organizační zajištění školního kola chemické olympiády kategorií
AaD
Exkurze – Chemie na Slezskoostravském hradě
Vedení průběţné i souvislé praxe posluchaček OU

Ing. Vladimír Dresler

Organizace 1. a 2. kola Astronomické olympiády kategorií G-H
Organizace školního kola Fyzikální olympiády kategorií G (Archimediáda)
aD
Korektury úloh krajského kola Fyzikální olympiády kategorie D
Organizace školního kola Ekonomicko – manaţerské olympiády
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Titul, jméno a příjmení

aktivity se ţáky
Organizace Matematického klokana
Příprava ţáků na Astronomickou olympiádu
Organizace Matematické olympiády

Mgr. Tomáš Fismol

Organizace Pikomatu
Organizace Pythagoriády
Organizace školního výletu – 2.A – Morávka
Doprovod na krajské a celostátní kolo soutěţe Puškinův památník
Tvorba ŠVP GV - Matematika

Mgr. Tamara Franková

Ve spolupráci s FFOU zajištění návštěvy německých studentů z Univerzity
Erfurt v hodinách NJ v maturitních ročnících a koordinace výuky (říjen 2009)
Zajištění účasti ţáků na seminářích v DE Marienberg (květen 2009)

PhDr. Iva Fuxová

Doprovod ţáků a ţáků školy na recitační soutěţ pořádanou Gymnáziem
Olgy Havlové v listopadu 2008 (v prostorách Komorního divadla Aréna) –
listopad 2008
Účast v Národní soutěţi ve psaní dopisů pro rok 2009 – kategorie do 12 let
(odeslání příspěvků a příprava ţáků na soutěţ) – únor 2009
Doprovod ţáků na soutěţi Wolkerův Prostějov – březen 2009
Odeslání příspěvků ţákyň PB a SB do Almanachu ţákovské poezie
a účast na křtu Almanachu, kam byly obě ţatyně se svými příspěvky zařazeny) –
květen aţ červen 2009
Organizační zajištění studijního pobytu našich ţáků v Anglii

Mgr. Ivona Korpasová

Příprava ţáků na soutěţe v Čj
Příprava ţáků na soutěţe v Aj
Spolupráce s knihovnou OU, OUP

Mgr. Svatava Kretková

Příprava ţáků na mezinárodní soutěţ „Lidice pro 21.století“ ( soutěţ pořádá
Památník Lidice ve spolupráci s MŠMT, FF UK a Vojenským historickým
ústavem)
Příprava ţáků na regionální soutěţ „Šumná Ostrava“ (pořadatelem je
Wichterlovo gymnázium)
Příprava ţáků na studentskou konferenci „Československo a Ostrava v čase
normalizace“
Organizační zajištění účasti ţáků na vzpomínkovém setkání u příleţitosti
125.výročí narození Dr. E.Beneše v Muzeu města Ostravy
Organizace školního kola dějepisné olympiády
Organizace a zajištění školního kola Olympiády v českém jazyce

Mgr. Andrea Kubinová

Organizace soutěţe Mladý Demosthenes
Příprava ţákyně na okresní kolo Olympiády v ČJ
Příprava ţáků na soutěţ v anglické konverzaci (školní a okresní kolo)

Mgr. Dana Kuchařová

Projektové schůzky v listopadu 08 ve francouzském Meaux, v březnu 2009
v Ostravě, v květnu 2009 účast na festivalu v Itálii
Příprava projektu „Na klasické tradici stavíme kvalitní současnost“
Příprava ţáků na výtvarné soutěţe, organizační zajištění pobytu ţáků ve Francii a
Itálii.
Organizační zajištění pravidelných návštěv výstav v galeriích a Domě umění
Organizace vernisáţí a výstav ţákovských prací, kresby v plenéru
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Titul, jméno a příjmení

aktivity se ţáky

Mgr. Renáta Macečková

Organizace 1. ročníku festivalu Polské dny v Ostravě; příprava 2. ročníku
Vedení projektu Studenti bez hranic – přidruţená akce Polských dnů v Ostravě
(výměnné pobyty českých a polských studentů)
Organizační zajištění poznávací exkurze do Berlína (říjen 2008)
Organizace dvoudenní poznávací exkurze do Osvětimi a Krakova spojená s
návštěvou Licea Nowodworskigo
Organizační zajištění účasti našich ţáků na projekci polského dokumentu
o R. Siwiecowi – Uslyszcie mój krzyk v rámci Palachova týdne
(klub Atlantik, zaštítěno Generálním konzulátem PR)
Příprava ţačky k účasti ve výběrovém řízení školy Adria – společnost sdruţující
nejaktivnější osobnosti studentské generace
Organizace soutěţe Debatiáda
Příprava a spoluorganizace školního kola MO kategorie Z8
Spoluorganizace 1. kola Astronomické olympiády kategorií G a H

Mgr. Zdeněk Maník

Organizace fyzikální olympiády pro niţší stupeň víceletého gymnázia
Organizace soutěţe Chemţíšek (4 ţáci TB), účast na vyhodnocení na
Slezkoostravském hradě
Organizace exkurzí – Bochemie a.s. Bohumín, ČHMÚ Lysá hora
Organizace školního výletu – Macocha, Punkevní jeskyně
Vedení krouţku programování

Mgr. David Martinák

Organizace školního kola astronomické olympiády
Podpora ţáků při přípravě na korespondenční kolo a finále astronomické
olympiády
Organizace fyzikální olympiády kat. A–D
Spolupráce se ţačky při zveřejňování informací o studentských
mimoškolních aktivitách na webu mgo.cz (Gardenparty, Voiceband, …)
Dotazníky Styly učení v rámci projektu Ostravské Univerzity
Testování v rámci projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků
v ČR–SR příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj
Pedagogické a odborné vedení neoficiálního školního časopisu Kaktus
Příprava ţáků na recitační a literární soutěţe, organizační zajištění jejich
účasti v dalších kolech
Organizace školního kola recitační soutěţe
Organizační zajištění školních divadelních představení

Mgr. Naděţda Nováková

Organizační zajištění celoškolních filmových představení
Organizace vyhodnocení II. ročníku celoškolní literárně-stylistické soutěţe
„… a vrahem byl zahradník.“
Tvorba sborníku soutěţních prací
Organizace III. ročníku celoškolní literárně-stylistické a filmové soutěţe
„Někdo to rád…“
Organizace divadelního projektu „Vzhůru do divadla! Vzhůru v divadle!“
a tvorba projektového deníku
Organizace studijního pobytového a poznávacího školního zájezdu
do Torquay, VB
Příprava školní delegace na Praţský studentský summit
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Titul, jméno a příjmení

Mgr. Miroslava Pavlínková

aktivity se ţáky
Školní koordinátorka evropského projektu Comenius ( projektové schůzky
v listopadu 2008 ve francouzském Meaux, v březnu 2009 v Ostravě,
v květnu 2009 účast na dvou festivalech studentského divadla se zaměřením na
antické drama v Itálii)
Vypracování návrhu a realizace projektu „Na klasické tradici stavíme kvalitní
současnost“, který byl přijat grantovou komisí Městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz
Organizace školního kola olympiády ve španělštině
Příprava ţáků na městské a krajské kolo šachového turnaje
Vedení šachového krouţku
Vedení krouţku španělštiny

Mgr. Tomáš Pek

Návštěva filmového představení „Las Princesa“
Návštěva filmového představení „Havana Blues“
Organizační zajištění účasti ţáků na „Maratónu čtení Dona Quijota“ pořádaném
gymnáziem Hladnov
Návštěva Divadla Petra Bezruče u příleţitosti divadelních představení španělského
filmového festivalu v Ostravě pořádaného gymnáziem Hladnov
Vedení šachového krouţku

Mgr. Pavla Rychtarčíková

Příprava ţáků na školní kolo soutěţe MO
Vedení krouţku informatiky pro niţší gymnázium
Příprava ţáků na sportovní soutěţe v rámci Sportovních her mládeţe

Mgr. Martin Schenk

Mgr. Anna Slezáková

Organizační zajištění lyţařských a sportovních kurzů
Příprava druţstva ţáků ČK I. Na městský přebor soutěţe zdravotních hlídek
Příprava druţstva ţáků ČK II. Na městské, regionální a republikové soutěţe
zdravotních hlídek
Vedení krouţku „Mladý zdravotník“

Organizace účasti ţáků na akci PřF OU, Ostrava – Den GIS
Mgr. Petra Stašicová-Čejková Projekt „Planeta Země 3000- INDIE- KRÁLOVNA ORIENTU“
Vedení krouţku „Aerobic“
Mgr. Daniel Svoboda

Organizace účasti ţáků na akci PřF OU, Ostrava – Den GIS
Projekt „Planeta Země 3000- INDIE- KRÁLOVNA ORIENTU“
Příprava ţáků na sportovní soutěţe v rámci Sportovních her mládeţe

Mgr. Zdeňka Švrčková

Příprava Vánočního koncertu pro ţáky, rodiče i absolventy školy
Příprava vystoupení komorního sboru na republikové přehlídce gymnaziálních
sborů v Otrokovicích
Příprava vystoupení pěveckého sboru na plese Matičního gymnázia
Příprava vystoupení vybraných členů pěveckého sboru v rámci kulturního
programu na soutěţi Skřivánek v Ostravě
Příprava ţáků na vystoupení komorního sboru v rámci soutěţe „Anglický
slavík“ v hotelu Atom
Příprava vystoupení velkého pěveckého sboru v kině Vesmír v rámci
„Vyřazení maturantů“
Příprava ţáků na vystoupení na Garden party
Příprava ţáků na soutěţe v českém jazyce (olympiáda)
Exkurze se ţáky prvního ročníku do Městské knihovny v Ostravě
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Titul, jméno a příjmení

aktivity se ţáky
Pedagogický dozor při studijním pobytu našich ţáků ve Velké Británii
Projekt „Planeta Země 3000- INDIE- KRÁLOVNA ORIENTU“

Mgr. Alena Tesařová

Organizace turnaje v beach volejbalu pro ţáky a absolventy školy
Organizace účasti ţáků na akci PřF OU, Ostrava – Den GIS
Organizace 2. ročníku fotografické soutěţe – „Obrázky z cest“

Mgr. Jana Trčková

Spolupráce při realizaci projektu „ Studenti za toleranci „
Organizace projektového dne Den pro českou kinematografii
Spolupráce se Školním filmovým klubem - Minikino
Organizační zajištění studijního pobytu našich ţáků v Anglii

Mgr. Michaela Trnová

Příprava ţáků na konverzační soutěţ v AJ
Organizace návštěvy akce English Week
Zajištění učebnic
Organizace reprezentačního plesu Matičního gymnázia

Mgr. Ladislav Vasevič

Příprava ţáků na literární soutěţe
Organizace II. a III. ročníku školní literárně-stylistické a filmové soutěţe
Příprava ţáků na školní a krajské kolo ChO kategorie C
Příprava a organizace školního kola ChO kategorie D
Organizační zajištění „Soutěţe mladých zoologů“
Příprava ţáků na „Soutěţ mladých zoologů“
Organizační zajištění „Velké ceny ZOO“

Mgr. Jan Veřmiřovský

Příprava ţáků na soutěţ „Velká cena ZOO“
Beseda o Krevním centru na Matičním gymnáziu (ve spolupráci
s Bc. Kaluţovou z Krevního centra Ostrava)
Významný podíl na přípravě podkladů k projektu financovaného z ESF
„Vyuţitím ICT (nejen) k nové maturitě)
Zpracování projektu EVVO – „Vyuţití měřící sady PASCO k měření stavu
ţivotního prostředí“
Příprava a realizace exkurze Den zdraví 2009 pořádaného SZŠ
a VOŠZ Ostrava
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Titul, jméno a příjmení

aktivity se ţáky
Organizace školního kola soutěţe Bedna Moravskoslezského kraje
Organizace 1. ročníku festivalu Polské dny v Ostravě; příprava 2. ročníku
Vedení projektu Studenti bez hranic – přidruţené akce Polských dnů
v Ostravě (výměnné pobyty českých a polských studentů)
Uspořádání literárního Večeru s polskou knihou v kavárně Daniel

Mgr. Romana Vlková

Organizace dvoudenní poznávací exkurze do Osvětimi a Krakova spojená
s návštěvou Licea Nowodworskiego
Účast Voice-bandu MGO na 15. ročníku přehlídky dětské tvorby
Arénka 2008
Organizace a příprava kulturně-společenské akce Večer o drobnostech,
komponovaného pořadu Voice-bandu MGO a jeho přátel v Minikino Kavárně
Příprava ţačky k účasti ve výběrovém řízení Školy Aria – společnost sdruţující
nejaktivnější osobnosti studentské generace
Konzultace studentské básnické tvorby završené publikací textů v literárním
časopise Haluze
Kooperace s oddělením polonistiky katedry slavistiky FF OU (účast našich
ţáků na výuce polské jazyka)
Organizační zajištění účasti našich ţáků na projekci polského dokumentu
o Ryszardu Siwiecovi Usłyszcie mój krzyk (Uslyšíte můj křik)
v rámci Palachova týdne (klub Atlantik; zaštítěno Generálním konzulátem PR)
Koordinace akce Dny polské kuchyně – ve spolupráci se školní jídelnou
Vedení biologického krouţku
Vedení matematického krouţku pro primy

Mgr. Petr Vondráček

Příprava ţáků na soutěţe MO
Příprava ţáků na soutěţe BiO
Příprava ţáků na soutěţ Velká cena ZOO

Mgr. Renáta Vyslouţilová

Příprava ţáků na školní, okresní a krajské kolo soutěţe v anglické konverzaci
Členka poroty okresní a krajské soutěţe v anglické konverzaci a příprava
těchto soutěţí
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b) účast pedagogů na aktivitách MŠMT ČR, KVIC, NIDV
Mgr. Franková byla jmenována KÚ Moravskoslezského kraje garantem okresního kola soutěţe Olympiáda
v německém jazyce.
Mgr. Pavlínková byla členkou odborné poroty euroregionálního kola Concours de la chanson française
pořádaném Alliance Française Banská Bystrica ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky na
Slovensku.
Mgr. Karel Halfar je členem krajské komise chemické olympiády.
RNDr. Mgr. Tomáš Adamus Ph.D. je členem krajské komise chemické olympiády.
Mgr. Jan Veřmiřovský je lektorem KVIC v oblastech ICT v chemii a ICT v biologii.
Zahraniční stáţe pedagogů, mezinárodní konference
Jméno a příjmení pedagoga
Mgr. Miroslava Pavlínková
Mgr. Jana Bittová
Mgr. Renáta Macečková
Mgr. Trnová Michaela

Mgr. Jan Veřmiřovský

Název akce
Mezinárodní konference EARLY EUROPEAN LANGUAGES IN THE EYES
OF MODERN LINGUISTICS – MU Brno
Sprachfortbildung für Leper, Berlin
Ősterreich quer denken, Wien und Retz, Ősterreich
Thinking outside the Box: Current Approaches and Future Trends in English
Language Education – The 18th IATEFL Hungary Annual Conference,
Balatonfüred, Hungary
Building Positive Group Dynamics, Canterbury, UK
Current Trends in Chemical Curricula, Univerzita Karlova v Praze –
mezinárodní konference
Rovné příleţitosti v edukaci osob se speciálními potřebami –
Ostravská univerzita, mezinárodní konference
Alternativní metody výuky 2009, Univerzita Karlova v Praze, mezinárodní
konference

c) spolupráce školy s dalšími subjekty:


Matiční gymnázium jako fakultní škola Ostravské univerzity má s OU Ostrava uzavřenou smlouvu o
zabezpečení závěrečné souvislé pedagogické praxe a zajišťuje podle poţadavků Centra pregraduálních
praxí (Pedagogická fakulta) průběţnou i souvislou pedagogickou praxi posluchačů OU.
Průběţná pedagogická praxe posluchačů Ostravské Univerzity
Vedoucí učitel pedagogické
praxe
Mgr. Ladislav Vasevič
Mgr. Jana Trčková
Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.
Mgr. Renáta Vyslouţilová
Mgr. Michaela Trnová
Mgr. Jana Bittová
Mgr. Irena Klečková
Mgr. Tamara Franková
Mgr. Miroslava Pavlínková
Mgr. Martina Drápalová
Mgr. Jan Veřmiřovský
Mgr. Markéta Šňupárková
Mgr. Alena Tesařová
Ing. Vladimír Dresler
Mgr. Naděţda Nováková
Ing. Adam Dragon
Mgr. Svatava Kretková
Celkem

Počet ţáků

Předmět

Počet hodin

ČJ
D
ZSV
CH
AJ
AJ
D
AJ
NJ
FrJ
Ch

6
8
24
12
7
8
8
2
18
12
10

15
18
14
13
11
10
17
10
16
18
14

Ch
Bi
Hv
Z
F
AJ
IVT
NJ

7
6
26
24
3
2
6
6
195

14
14
24
30
5
8
9
10
283
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Souvislá pedagogická praxe posluchačů Ostravské Univerzity a jednoho posluchače Slezské univerzity v
Opavě
Vedoucí učitel pedagogické praxe Předmět
Mgr. Alena Tesařová
Mgr. Martina Drápalová
Mgr. Pavla Rychtarčíková
Mgr.Tamara Franková
Mgr. Jana Trčková
Mgr. Markéta Šňupárková
Mgr. Michaela Trnová
RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D.
Mgr. Romana Vlková
Mgr. Tomáš Pek
Mgr. Jana Bittová
Mgr. Svatava Kretková
Mgr. Jan Veřmiřovský
Ing. Vladimír Dresler
Mgr. Ladislav Vasevič
RNDr. Petr Smyček, Ph.D.
Počet posluchačů celkem

Z
CH
IVT
NJ
ZSV
HV
AJ, NJ
Bi, CH
ČJ
ŠJ
D
NJ, D
Bi
F
ČJ, D
M

Počet
ţáků
2
1
1
2
2
3
2
4
2
1
2
3
2
1
2
1
31



Matiční gymnázium připravuje a organizuje nostrifikační zkoušky nařízené krajským úřadem
ţadatelům o uznání zahraničního.



Mgr. Nováková spolupracuje s Komorní scénou Aréna, Národním divadlem moravskoslezským, divadlem Petra
Bezruče, se CineStar a dalšími subjekty dle aktuální potřeby školy, aktivně spolupracovala na pilotáţi školní
části státních maturit (CERMAT), je správkyní internetové stránky MSSUA a jednatelkou občanského sdruţení
„Přátelé MGO“.
Mgr. Trčková spolupracuje s Minikinokavárnou jako garant Školního filmového klubu, aktivně spolupracovala
v rámci festivalu o lidských právech Jeden svět.
Mgr. Vlková spolupracovala s Generálním konzulátem PR v rámci organizace festivalu Polské dny v Ostravě a
s Lyceem Nowodworského v Krakově v rámci projektu Studenti bez hranic.
Všichni vyučující českého jazyka spolupracují v rámci moţností s institucemi jako Cermat, SCIO, KMO,
SVKO, NIDV, KVIC a ostatními středními školami při zajišťování nejrůznějších soutěţí, olympiád a dalších
vzdělávacích akcí.
Vyučující ČJ v rámci moţností a potřeb spolupracují s OU nejen při zajišťování průběţné a souvislé
pedagogické praxe.
Matiční gymnázium je sídlem MSSUA, o. s., Mgr. Trnová je prezidentem MSSUA, o. s., Mgr. Nováková
spravuje webové stránky sdruţení.
Většina vyučujících angličtiny na Matičním gymnáziu je členy MSSUA, o. s. (Moravskoslezského sdruţení
učitelů angličtiny) a Mgr. Trnová a PhDr. Fuxová jsou také členy IATEFLu UK. Mgr. Korpasová a Mgr.
Vyslouţilová jsou v revizní komisi Regionálního centra Ostrava, které spravuje Mgr. Trnová.
Mgr. Korpasová a Mgr. Klečková jsou členkami mezinárodní organizace ESU, Mgr. Trnová spolupracuje
s organizacemi British Council, OUP, CUP a Longman.
Mgr. Korpasová, Mgr. Trnová , Mgr. Vyslouţilová, Mgr. Klečková spolupracují s PF Ostravské university.
Mgr. Klečková a Mgr. Trnová aktivně spolupracují s NIDV Ostrava.
Vyučující AJ celoročně spolupracují s odborem školství MSK – nostrifikační zkoušky.
Vyučující FJ – Mgr. Pavlínková celoročně intenzivně spolupracuje jako člen výboru s Alliance Francaise
d´Ostrava.
Evropský projekt Comenius TEAJEU zaměřený na evropské divadlo si vyţádal intenzivní odbornou spolupráci
Mgr. Pavlínkové se Slezským divadlem v Opavě, s vedením klubu Atlantik v Ostravě a získal materiální i
morální podporu městského obvodu Moravská Ostrava Přívoz.
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Mgr. Pavlínková byla členkou odborné poroty euroregionálního kola Concours de la chanson française
pořádaném Alliance Française Banská Bystrica ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky na
Slovensku.
Mgr. Pavlínková je členkou školské komise Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Z funkce výchovné poradkyně a školního metodika prevence vyplývá úzká spolupráce Mgr. Pavlínkové
s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava-Zábřeh, přísp. org., Centrem včasné intervence Magistrátu
města Ostravy, Centrem primární prevence Renarkon, odborem sociálních věcí Úřadu městského obvodu
Slezská Ostrava, Městskou policií Ostrava a řadou humanitárních organizací a sdruţení jako např. ADRA,
FOND SIDUS, o.p.s.
Vyučující francouzského jazyka celoročně spolupracují s katedrou romanistiky FF OU.
Vyučující NJ spolupracují s FFOU – katedra germanistiky, NIDV, Domem Evropy Praha, Goethe-Institutem
Praha i jeho pobočkou v Ostravě.
Vyučující NJ Mgr. Franková koordinuje spolupráci s Domem Evropy Praha a Europahaus Marienberg jako
institucí EU, která kaţdoročně pořádá pro ţáky NJ semináře k problematice Evropské unie, jichţ se
v Europahaus Marienberg v SRN kaţdoročně účastní několik vybraných ţáků. Ve školním roce 2008/09
navštívili seminář celkem 3 ţáci.
Vyučující NJ celoročně zajišťují informovanost popř. účast na akcích pořádaných GI Praha, NIDV Ostrava.
Mgr. Macečková spolupracuje s CK Leoš Jašek v oblasti zajištění obsahové náplně poznávacích exkurzí do
německy mluvících zemí.
Mgr. Smyček a Ing. Dragon se ve spolupráci s OU podílí na realizaci projektu Leonardo da Vinci - MOSEM.
Vyučující Bi celoročně spolupracují s fakultní univerzitou (OU PřF) – pedagogická praxe, konzultace
diplomových prací z didaktiky aj.
Ve spolupráci s realizačním týmem výchovně-vzdělávacího programu „S tebou o tobě“ firmy MP Promotion
organizovala Mgr. Maťašeje přednášky pro dospívající dívky.
Ve spolupráci s lékaři na oddělení racionální výţivy, krevního centra FNsP Ostrava organizují vyučující Bi
exkurze ţáků v seminářích z biologie (organizačně zajišťují Mgr. Veřmiřovský a Dr. Adamus).
Mgr. Slezáková spolupracuje s městským výborem ČČK – rozšiřování základny dobrovolníků ČČK, pořádání
soutěţí, organizace instruktáţních besed První pomoci.
Vyučující biologie spolupracují se ZOO Ostrava (organizačně zajišťuje Mgr. Veřmiřovský), Stanicí
přírodovědců při DDM v Ostravě-Porubě (organizačně zajišťuje Mgr. Vondráček).
Mgr. Vondráček spolupracuje s PřF OU – odborné přednášky.
Mgr. Veřmiřovský spolupracuje s projektovým oddělením OU na plánovaných projektech
Mgr. Veřmiřovský vyučuje na Katedře chemie PřF OU
RNDr. Mgr. Adamus Ph.D. vyučuje na Katedře vyšetřovacích metod a lékařské biologie FZS OU.
RNDr. Mgr. Adamus Ph.D. jako člen krajské komise chemické olympiády připravoval praktickou část
krajského kola kat. D. a spoluorganizoval jej na naší škole.
RNDr. Mgr. Adamus Ph.D. organizoval odborné přednášky na téma Nanotechnologie , přednesené odborníky
z VŠB TU.
RNDr. Mgr. Adamus Ph.D. a Mgr. Jan Vermiřovský organizoval odborné přednášky o krevním centru a
dárcovství krve, přednesené pracovnicí Krevního centra FNsP Ostrava.
Vyučující Ch celoročně spolupracují s odborem školství MSK – nostrifikační zkoušky.
Mgr. Jan Vermiřovský, Mgr. Martina Drápalová, RNDr. Mgr. Adamus Ph.D. vedli průběţné pedagogické praxe
studentů Ostravské univerzity.
Pěvecký a instrumentální sbor spolupracuje s OU, Janáčkovou konzervatoří Ostrava, Divadlem loutek Ostrava,
Salesiánským střediskem Dona Bosca, Magistrátem města Ostravy (v rámci grantu) a gymnáziem
v Otrokovicích – přehlídka gymnaziálních pěveckých sborů ČR.
Vyučující Tv spolupracovali s katedrou Tv PdF OU na testování fyzické zdatnosti školní mládeţe a s HS ČR
oblast Beskydy při přednáškové činnosti a v rámci prevence úrazů na horách.
Škola úzce spolupracuje se společností SCIO při pilotování srovnávacích testů i pilotování testů, které jsou
připravovány pro přijímací zkoušky na VŠ.
Matiční gymnázium je zapojeno do programu Moravskoslezského kraje Kvalita 2009, jehoţ cílem je zjištění
výsledků vzdělávání ţáků ve dvou časově vzdálených bodech vzdělávací dráhy a jejich porovnáním určit tzv.
relativní přírůstek znalostí (přidanou hodnotu školy).
Na škole jsou ve spolupráci se společností SCIO organizovány přijímací zkoušky na VŠ – Národní srovnávací
zkoušky.
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Spolupráce MGO a MSSUA, o. s.
Většina vyučujících je členem Moravskoslezského sdruţení učitelů angličtiny, o. s. Mgr. Michaela Trnová je
prezidentkou MSSUA, o. s. a Mgr. Naděţda Nováková spravuje webovou stránku sdruţení. Mgr. Trnová rovněţ
vede Regionální centrum Ostrava a Mgr. Renata Vyslouţilová a Mgr. Ivona Korpasová jsou ve výboru RC Ostrava.
Na MGO se také nachází knihovna ostravské pobočky sdruţení, kde vyučující AJ mohou těţit z více neţ 200
materiálů pro výuku anglického jazyka. MSSUA, o. s. úzce spolupracuje s Britskou radou a nakladatelstvími,
především Oxford Univesity Press, Cambridge University Press a Longman.
Členství v MSSUA, o. s. umoţňuje vyučujícím AJ na MGO také účast na regionálních a mezinárodních
seminářích organizovaných sdruţením a zahraničními partnery. Mgr. Trnová se ve dnech 3. – 5. 10. 2008 účastnila
The 18th Annual International Conference of IATEFL Hungary v Maďarsku.
Tento školní rok je ve znamení příprav Crossing Borders, The 9th National and International Conference of
the Moravian and Silesian Association of Teachers of English, která se bude konat ve dnech 11. – 13. září 2009.
Konference se zúčastní většina vyučujích AJ.
Mgr. Irena Klečková a Mgr. Michaela Trnová jsou členy AMATE (Asociace metodiků) a Mgr. Trnová je
také členem IATEFL UK (Mezinárodní asociace učitelů angličtiny se sídlem ve Velké Británii).
Zpracovala : Mgr. Michaela Trnová

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

32

Mgr. Alena Bačová

Thinking outside the Box –
Current Approaches and Future Trends
The18th International Conference of IATEFLHungary
Balatonfüred, 3. – 5. 10. 2008
Ve dnech 3. – 5. října 2008 se v Maďarsku konala 18. Mezinárodní konference Maďarského sdruţení učitelů
angličtiny, které se zúčastnilo 250 učitelů ze středních, základních i jazykových škol a univerzit v Evropě. Hlavním
tématem konference byly současné trendy ve výuce jazyků. Se svým seminářem The Emerald Isle in Classroom
Activities jsem reprezentovala Matiční gymnázium Ostrava a Moravskoslezské sdruţení učitelů angličtiny, o. s.
V pátek 3. října jsem se zúčastnila pracovní schůzky, kde jsem se setkala s dalšími zastupci asociací učitelů
angličtiny. Hovořili jsme mimo jiné o různých formách spolupráce, regionálních projektech, našich časopisech a
webových stránkách.
Z plenárních zasedání mne nejvíce zaujala přednáška In and out of the Box, kterou Alexander Sokol oficiálně
zahájil konferenci 4. října. Z mnoha seminářů, jeţ jsem navštívila, bych ráda zmínila alespoň tyto. V An
Introduction to Web 2.0 Gavin Dudeney porovnával moţnosti vyuţití internetu ve výuce jazyků v roce 1996 a nyní.
Margit Szesztay a Uwe Pohl mluvili o tom, jak se vyhnout syndromu vyhoření v Motivating Yourself, Motivating
Your Students: Where do you find the energy?
Zpracovala : Mgr. Michaela Trnová
d) organizace soutěţí a olympiád :





















Mgr. Nováková organizovala školní kolo recitační soutěţe a spolupracovala s dalšími institucemi pořádajícími
recitační, literární a jazykové soutěţe (Wolkrův Prostějov, Šavrdův pohár atd.). Byla také členkou poroty
konverzační soutěţe v anglickém jazyce.
Mgr. Nováková a Mgr. Vasevič organizovali školní literárně – stylistické a filmové soutěţe na téma „Někdo to
rád…“ a „…a vrahem byl zahradník“.
PhDr. Fuxová jako porotce spolupracovala s Gymnáziem Olgy Havlové v Porubě na mezigymnaziální recitační
soutěţi Student a poezie.
Mgr. Kubinová organizovala školní kola Olympiády v ČJ a Debatiády, byla členkou poroty v konverzační
soutěţi v anglickém jazyce.
Mgr. Vlková organizovala školní kola soutěţí Mladý Démosthenes a Debatiáda.
Mgr. Švrčková připravovala ţáky na školní kolo olympiády v českém jazyce.
Mgr. Pavlínková byla hlavní organizátorkou regionálního kola v Ostravě a členkou odborné poroty
euroregionálního kola soutěţe Concours de la chanson française pod záštitou Alliance Française Banská
Bystrica.
Vyučující AJ Mgr. Korpasová , Mgr. Kubinová, PaedDr. Moravec, Mgr. Trnová a Mgr. Vyslouţilová
organizovali školní i okresní kolo soutěţe Konverzace v AJ a Mgr. Vyslouţilová byla členkou poroty školního,
okresního i krajského kola.
Vyučující AJ Mgr. Korpasová se zúčastnila se ţáky soutěţe Austálie časopisu R+R.
Mgr. Franková a Mgr. Kretková se podílely na obsahové přípravě a organizaci okresního kola soutěţe
Olympiáda v NJ. Mgr. Kretková byla členkou poroty okresního kola.
Mgr. Franková působí jako garant obsahové náplně okresního kola soutěţe Olympiáda v NJ; do této funkce
byla jmenována Hejtmanstvím Moravskoslezského kraje.
Mgr. Franková byla členkou poroty krajského kola soutěţe Olympiáda v NJ.
Mgr. Svoboda, Mgr. Stašicová-Čejková a Mgr. Tesařová organizovali školní kolo Zeměpisné olympiády všech
kategorií.
Mgr. Kretková a Mgr. Vasevič organizovali školní kolo Dějepisné olympiády.
Mgr. Kretková připravovala ţáky k mezinárodní soutěţi „Lidice pro 21. století“ a k regionální soutěţi „Šumná
Ostrava“
Mgr. Trčková a Mgr. Kretková připravovaly ţáky k účasti na studentské konferenci „Československo a Ostrava
v čase normalizace“
Vyučující ŠJ organizovali školní kolo soutěţe Olympiáda v ŠJ.
Ing. Dresler, Ing. Dragon, Mgr. Fismol, Mgr. Maník a Mgr. Martinák organizovali přípravu školního a
korespondenčního kola Astronomické olympiády.
Ing. Dresler, Ing. Dragon, Mgr. Fismol, Mgr. Maník a Mgr. Martinák organizovali školní kolo fyzikální
olympiády.
Všichni vyučující matematiky se podíleli na organizaci školního kola soutěţí Matematická olympiáda a
Matematický klokan, které organizačně zajišťoval Mgr. Fismol.
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Mgr. Vondráček, Mgr. Jendryková , Mgr. Michalíková a Mgr. Rychtarčíková zajišťovali po organizační stránce
soutěţ Pythagoriádu.
Mgr. Fismol zodpovídal za přípravu a organizaci korespondenční soutěţe Pikomat.
Mgr. Fismol, Mgr. Vondráček a Mgr. Maťašeje zajišťovali přípravu ţáků k soutěţi „Moravskoslezský
matematický šampionát“.
Mgr. Karel Halfar připravoval ţáky na krajská kola ChO kategorií B a C.
Mgr. Karel Halfar vedl soutěţící v ChO kategorie C – teorie i praktická část školního kola.
Mgr. Karel Halfar připravoval a organizoval školní kolo ChO kategorie C.
Mgr. Drápalová připravovala a organizačně zajišťovala školní kolo chemické olympiády kategorií A a D.
Mgr. Drápalová připravovala ţáky na školní, okresní a krajské kolo chemické olympiády kategorií A a D.
RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. spoluorganizoval krajské kolo ChO kategorie D na naší škole.
RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. připravoval, vedl a organizačně zajišťoval školní kolo ChO kategorie B,
připravoval a vedl Ondřeje Dutka SEP B na krajské kolo – 5. místo.
RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. je člen krajské komise chemické olympiády a člen hodnotící komise
chemické olympiády kategorie D.
Mgr. Zdeněk Maník organizoval soutěţ Chemţíšek (4 ţáci TB), účast na vyhodnocení na Slezkoostravském
hradě.
Mgr. Vermiřovský připravoval ţáky na školní a krajské kolo chemické olympiády kat. C.
Mgr. Hana Tyšerová připravovala ţáka na školní a okresní kolo ChO kat. D.
Mgr. Slezáková vedla zdravotnický krouţek a připravovala ţáky na soutěţ zdravotních hlídek.
Mgr. Vondráček organizoval školní kola BiO kategorií A, B a C. Sám zajišťoval kategorii A, kategorii B
zajišťoval Mgr. Adamus, Ph.D. a kategorii C Mgr. Veřmiřovský.
Mgr. Veřmiřovský, Mgr. Adamus, Ph.D., Mgr. Tyšerová, Mgr. Slezáková a Mgr. Vondráček ţáky připravili a
organizačně zajistili účast na soutěţích Velká cena ZOO a Soutěţ mladých zoologů.
Mgr. Švrčková se spolu s pěveckým sborem zúčastnila Festivalu gymnaziálních pěveckých sborů v
Otrokovicích. Mgr. Švrčková organizovala školní kolo pěvecké soutěţe Skřivánek 2009. Devět ţáků
postoupilo do regionálního kola, kde Daniela Zarodňanská získala 1. místo a Kristýna Wyrwová 3. místo.Mgr.
Švrčková připravila ve spolupráci se ţáky soutěţ ve zpěvu písní s anglickým textem, ve které komorní sbor
obsadil 2. místo.
Mgr. Kuchařová organizovala školní kolo výtvarné soutěţe na téma „Můj sen“ a výtvarnou soutěţ „Antická
maska“ v rámci projektu Comenius, připravovala matriály ţáků pro okresní kolo
Mgr. Stašicová – Čejková a Mgr. Schenk vedli fotbalové týmy, které se zúčastnily Středoškolské futsalové ligy
Pod vedením všech vyučujících TV se naši ţáci pravidelně zúčastňovali soutěţí v rámci středoškolských her
mládeţe našeho regionu.
Mgr. Tesařová a Ing. Dragon organizovali 2. ročník fotografické soutěţe na téma „ Obrázky z cest“ a vernisáţ
soutěţních prací.
Mgr. Utratová a Mgr. Tesařová organizovaly školní kolo beach volejbalu.

Soutěž mladých zoologů a Velká cena ZOO
Zoologická zahrada Ostrava vyhlašuje pravidelně 2x ročně soutěţe s přírodovědnou tématikou. Do soutěţe se
pravidelně přihlašuje cca 500 škol z celého Moravskoslezského kraje, celkový počet ţáků, kteří se bedlivě připravují
na semifinále je přibliţně 2500, do finále postupuje v kaţdé věkové kategorii 10 druţstev. Matiční gymnázium,
Ostrava, se soutěţe pravidelně účastní a v obou věkových kategoriích je škola zastoupena 16ti druţstvy.
V podzimní Soutěţi mladých zoologů, obsadilo druţstvo sekundy B ve sloţení Michaela Tobolová, Kristína
Štelbaská, Eliška Paclová, Gabriela Cholevová a Tereza Rossi obsadilo 1. Místo v I. kategorii. Druţstvo Kvarty B
Lucie Vráblové, Martina Hudce, Kláry Tabáškové a Kateřiny Quisové se probojovalo ve velice silné konkurenci do
finále.
Do finále Velké ceny zoo postoupily v první kategorii druţstva s kapitány Hlubkovou Sandrou (druţstvo Primy B) a
Eliškou Paclovou (druţstvo Sekundy B), která se v konečném pořadí umístila na 3. místě, resp. 4. – 6. místě.
Ve druhé kategorii reprezentovala ve finále Matiční gymnázium tři druţstva kapitánů Adély Obdrţálkové (Kvarta
A), Kláry Tabáškové (Kvarta A), a Dominiky Tomášové (Tercie B). V celkovém pořadí druţstva obsadila 2. místo
(kap. Tabášková), 6. místo (kap. Tomášová) a 8. místo (kap. Obdrţálková). Všechna druţstva prokázala vysoké
nasazení v přípravě na semifinále a finále a obstála ve velké konkurenci druţstev ostatních škol z celého
Moravskoslezského kraje.
Zpracoval: Mgr. Jan Veřmiřovský
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Fyzikální olympiáda
Vyučující připravovali soutěţící ve školním kole a poskytovali jim nezbytné konzultace. Pomáhali ţákům
s přípravou povinných laboratorních úloh a s vyhodnocováním získaných údajů.
Zpracoval: Ing. Adam Dragon
Astronomická olympiáda
V tomto školním roce se Astronomické olympiády zúčastnili ţáci dvou kategorií: E-F a G-H. Školního kola se
zúčastnilo celkem 45 ţáků naší školy. Z dalšího, korespondenčního kola, postoupili do celostátního finále Michal
Maršálek z primy A a Jitka Vlčinská z primy B. Z celkového počtu 52 finalistů se Jitka Vlčinská umístila na
13. místě a Michal Maršálek na 17. místě.
Zpracoval: Ing. Adam Dragon

Chemická olympiáda 2008 / 2009
Tak jako kaţdý rok, tak i ve školním roce 2008 / 2009 probíhala na naší škole po většinu školního roku chemická
olympiáda. V březnu pak opět naše škola spoluorganizovala krajské kolo chemické olympiády kategorie D.
Soutěţící museli ve školním kole řešit obtíţné 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
soutěţících v toto kole a rozhodne o jejich postupu do kol dalších. V chemické olympiádě se rozlišují úrovně
obtíţnosti A – D, do nichţ se účastníci řadí podle ročníků. Kategorie D je pro nejmladší ţáky, je tedy nejjednodušší.
Na opačné straně obtíţnosti je kategorie A, která je určena ţákům nejvyšších ročníků. V této souvislosti je ovšem
potřeba poznamenat, ţe rozlišení podle obtíţnosti je čistě organizační, neboť úlohy kategorie D jsou pro ţáky také
dostatečně obtíţné vzhledem k jejich věku a tomu odpovídajícím chemickým znalostem.
V letošním školním roce dokončilo všechny části školního kola olympiády 11 soutěţících (v kat.D 2, kat.C 7, kat. B
1, kat. A 1). Ţáci se z úlohami zdárně vyrovnali, některým se podařilo postoupit do dalších kol a úspěšně
reprezentovali naši školu.
V kategorii D se do okresního kola probojovali Martin Poloch z KVA A a Jakub Pleva TA. Martin Poloch se
umístil na velmi pěkném 10. místě.
Kategorie C, podobně jako B, okresní kolo nemá, takţe se ze školního kola postupuje přímo do kola krajského. To
se podařilo celkem 7 našim ţákům, coţ je mimořádný úspěch, kteří výborným způsobem reprezentovali naši školu.
V kategorii C se umístili Jakub Novák na 9. místě, Anna Kostolányová na 10. místě, Tereza Ďurovcová na
11. místě, Hana Kadlčíková na 17.-20. místě, Kateřina Plachká a Petra Polochová na 21.- 23. místě. V kategorii B
opět předvedl vynikající reprezentaci školy ţák septimy B Ondřej Dutko. Ve velké konkurenci obsadil při stejné
rovnosti bodů se třetím v pořadí 5. místo.
V krajském kole chemické olympiády kategorie A měla naše škola také zastoupení v osobě Marty Bukáčkové
z OKT A.
V závěru je nutné připomenout, ţe chemická olympiáda je soutěţí náročnou, nejen pro ţáky, ale také pro pedagogy.
Ţáci musí systematicky a dlouhodobě pracovat na chemické problematice, pedagogové je v jejich úsilí podporují a
pomáhají jim. Právě rozvoj chemických vědomostí a dovedností je jedním ze základních cílů této prestiţní soutěţe,
jejíţ kořeny sahají také k našemu gymnáziu.
Zpracoval: RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.
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Mezinárodní soutěž „Lidice pro 21.století“
V tomto školním roce se ţákyně třídy Sexty B Petra Polochová zúčastnila jiţ potřetí mezinárodní soutěţe Lidice pro
21.století, kterou pořádá Památník Lidice ve spolupráci s MŠMT, Vojenským historickým ústavem Praha a FF UK.
Soutěţ byla vyhlášena pro česky, anglicky, německy, italsky a rusky mluvící děti ve věku 10-19 let a rozdělena do
dvou kategorií ( I. Kategorie: 10-14 let; II. Kategorie: 15-19 let).
Soutěţ spočívala v úspěšném zvládnutí vědomostního testu a vypracování literární práce na vybrané téma
související s problematikou soutěţe.
Letošního ročníku se zúčastnilo 2432 ţáků ze 13 zemí světa.
V nabité konkurenci II. kategorie, které se zúčastnilo 956 soutěţících, z toho 71 cizinců (Itálie, Kazachstán, Litva,
Makedonie, Německo, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, USA.), obsadila naše ţákyně vynikající 3. místo.
Dne 18.6.2009 se zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků v Národní kulturní památce Leţáky. Kromě diplomu a
vyhlídkového letu nad Středočeským regionem vyhrála i týdenní pobyt v Itálii.
Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková
Dějepisná soutěž „Šumná Ostrava“
Ve čtvrtek 23. října 2008 proběhlo na půdě Wichterlova gymnázia finále soutěţe Šumná Ostrava. Patnáct nejlepších
řešitelů korespondenčního kola změřilo své síly v 1. ročníku kulturněhistorické soutěţe, kterou pořádá Wichterlovo
gymnázium pod záštitou Statutárního města Ostravy a Ostravského muzea. Finalisté soutěţe, mezi které postoupila
také ţákyně třídy Sexty B Petra Polochová, řešili řadu nelehkých úloh: čekaly je otázky z obecných dějin, dějin
Ostravy, ke slovu se dostaly i pomocné vědy historické: sfragistika a heraldika, interpretace historických pramenů,
apod. V silné konkurenci obsadila Petra ve II. Kategorii (starší ţáci) velmi pěkné 5.-6.místo.
Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková
Školní kolo dějepisné olympiády
Dne 12.11.2008 proběhlo na naší škole formou písemného testu školní kolo dějepisné olympiády, kterého se
zúčastnilo celkem 8 ţáků ze tříd Tercie A, Tercie B a Kvarta B. Dva z nich, Jan Bukáček z Tercie A a Michael
Schnürch z Tercie B, postoupili do okresního kola této soutěţe, které se uskutečnilo dne 28.1.2009 na ZŠ Mitušova
8 v Ostravě-Hrabůvce. Jan Bukáček zde v nabité konkurenci 65 ţáků obsadil vynikající 4.místo.
Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková
Sportovní soutěže
Od září 2008 se fotbalový tým naší školy pod vedením Mgr. Schenka zúčastnil Středoškolské futsalové ligy
organizované ČMFS a postoupil jiţ po třetí do 3. kola soutěţe.Futsalové ligy se rovněţ zúčastnilo druţstvo děvčat
pod vedením Mgr. Čejkové. Ţáki niţšího gymnázia pod vedením Mgr. Svobody a Mgr. Schenka v letošním školním
roce poprvé postoupili do finále turnaje ČEZ strret hockey, kterého se zúčastnilo 64 škol Moravskoslezského kraje..
Během školního roku se naši ţáci pravidelně zúčastnili soutěţí v rámci středoškolských her mládeţe našeho regionu.
Mezi hlavní úspěchy v soutěţích patřilo :
1. místo starších chlapců v malé kopané na turnaji pořádaném gymnáziem Olgy Havlové
2. místo starších děvčat v malé kopané na turnaji pořádaném gymnáziem Olgy Havlové
3. místo starších chlapců v basketbalu na turnaji pořádaném gymnáziem Hladnov
3. místo mladších chlapců ve florbale na turnaji pořádaném gymnáziem Olgy Havlové
2. místo mladších děvčat ve florbale na turnaji pořádaném gymnáziem Olgy Havlové
2. místo mladších chlapců v mikulášském turnaji v košíkové na gymnáziu Olgy Havlové
5. místo Winter Lukáš v lezení na stěně v hale – Ostrava Sareza
2. místo futsal SFL 1. kolo - hala SPŠ Stavební
1. místo futsal SFL 2. kolo - hala SPŠ Kratochvílova
4. místo futsal SFL 3. kolo - hala SOU Kopřivnice
Zpracoval: Mgr. Martin Schenk
Fotografická soutěž
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I v tomto školním roce jsme pro ţáky všech ročníků pořádali školní fotografickou soutěţ, letošní 2. ročník jsme
tentokrát zaměřili na téma „Obrázky z cest“.
Realizaci akce významně podpořilo občanského sdruţení - unie rodičů, pedagogů a přátel školy „Přátelé
MGO“, které ţáky ocenilo kniţními poukázkami.
Soutěţilo se ve dvou kategoriích:
I. kat. – ţáci niţšího gymnázia
II. kat. – ţáci
1. - 4. ročníku čtyřletého gymnázia, kvint - oktáv
osmiletého gymnázia a pedagogové naší školy
Nejlepší práce byly představeny na vernisáţi v galerii „ Kratochvíle“ SPŠ elektroniky a informatiky Ostrava.
Autoři vítězných fotografií:
I. kat. – Gabriela Kristová ( TA)
II. kat. – Lukáš Winter ( SEPA)
Součástí vernisáţe byl také hudebně doprovodný program, který zajistila Mgr. Šňupárková.
Během krátké historie soutěţe se ukázalo, ţe zájem o účast v ní je mimořádný, na podnět ţáků jsme letos
zaloţili i fotografický krouţek, proto chceme v podobných akcích pokračovat i v dalších ročnících.
Zpracovala Mgr. Alena Tesařová

Vítězové 2 .kategorie: Lukáš Winter, Karel Havlík a Vladimíra Soukupová
Mladý Demosthenes
Na podzim se na Matičním gymnáziu uskutečnilo regionální kolo řečnické soutěţe Mladý Demosthenes
(http://www.mladydemosthenes.cz/). Jedná se o pozoruhodný projekt společnosti Tvář nové Evropy, který má za cíl
rozšířit u ţáků dovednosti v rétorice, oblasti tolik potřebné, a přesto ve výuce středního školství tak opomíjené.
Zúčastnění ţáci z celého našeho regionu se pod odborným vedením naučili některá řečnická cvičení a vyzkoušeli si
svůj rétorický um před větším publikem. Velmi nás potěšilo umístění Tomáše Kerekeše z kvarty A našeho
gymnázia, který ve své kategorii zvítězil a postoupil do krajského kola.
Zpracovala: Mgr. Romana Vlková
Debatiáda
Do školního kola Debatiády – soutěţe v debatování, pořádané českou Asociací debatních klubů
(http://debatovani.cz/drupal/index.php?q=node/263), se ţáci zapojili s velkým entuziasmem. Napínavého klání
vedeného podle přesných, předem daných pravidel se zúčastnily vybrané týmy z kvint a oktáv našeho gymnázia.
Odborná porota pod vedením Mgr. Jany Bittové ocenila řečnické a argumentační dovednosti všech zúčastněných, do
krajského kola však postoupily z kaţdé kategorie jen dva nejlepší týmy. Po vyrovnaném boji v krajském kole se
podařilo našim oktávánům, Michaelu Rozsypalovi a Adamu Hanusovi, postoupit do kola celostátního, kde
překvapili diváky i porotce, kdyţ jako nováčci prošli celým finálovým kláním aţ k vítěznému konci. Matiční
gymnázium se tak pro tento rok můţe pyšnit nejlepšími debatéry v České republice.
Zpracovala: Mgr. Romana Vlková
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e) akce pořádané školou
Sportovní kurzy
V rámci výuky tělesné výchovy proběhly ve školním roce
2008/2009 celkem 4 sportovní kurzy organizované předmětovou
komisí TV.
Dva lyţařské kurzy se konaly na Bílé – Mezivodí a jeden ve
středisku Rališka na Horní Bečvě. Kurzů se zúčastnily třídy
Sekunda A, B, Kvinta A, B a 1.A. Celkem se výcviku
zúčastnilo 126 ţáků z výše uvedených tříd.
V měsíci červnu jsme uspořádali sportovní kurz zaměřený na
cyklistiku, turistiku a sportovní hry. Akce se konala na
Mezivodí v rekreačním středisku Ondrášův dvůr. Kurzu se
zúčastnily třídy Septima B. a 3.A. Všichni ţáci zvládli náročné
cyklistické trasy v horském terénu Beskyd a zvýšili si tak svou
fyzickou kondici. Sportovního kurzu se zúčastnilo celkem 41 ţáků.
Všechny organizované kurzy proběhly bez váţných úrazů !
Zpracoval: Mgr. Martin Schenk
Studijní pobyt ve Velké Británii
15. – 23.6. 2009
V letošním školním roce projevilo zájem o zájezd 56 ţáků.Tentokráte se naším cílem stala oblast anglické
riviery ,konkrétně Torguay. V rámci poznávání této oblasti naši ţáci navštěvovali dopolední výuku angličtiny,
vedenou rodilými mluvčími. Výuka probíhala v jazykové škole LAL,
která je známa kvalitními programy pro zahraniční studenty.
V odpoledních hodinách jsme se pak vydávali na výlety a navštívili
např.Plymouth ,kde jsme se projeli po řece Tamara, Babbacomb
Model Village, Salisbury se světoznámou katedrálou, Exeter a
národní park Dartmoor , v němţ se odehrál příběh psa baskervillského.
Na zpáteční cestě jsme zastavili v Londýně.Skupina, která byla
v Londýně poprvé, absolvovala klasický okruh, ostatní pak navštívili
Hyde Park, The Natural Museum, Albert Memorial.. Zájezd byl velmi
úspěšný, ohlas byl příznivý. Naši ţáci byli anglickou stranou vysoce
hodnoceni jak po stránce vystupování, tak po stránce vysoké úrovně
jazyka. K úspěchu zájezdu přispělo i nádherné, na Anglii netypické počasí. Příští rok bychom rádi do Skotska, tak
snad to vyjde.
Zpracovala : Mgr. Ivona Korpasová
EVROPSKÝ PROJEKT COMENIUS
Ve školním roce 2008/2009 vstoupilo Matiční gymnázium do
mezinárodního projektu vzdělávací struktury Evropské unie
COMENIUS – PARTNERSTVÍ ŠKOL. Koordinátorem projektu
je Liceo classico „Cagnazzi“ z italské Altamury, se kterým naše
škola jiţ spolupracovala na tříletém evropském projektu
ukončeném v červnu 2008. Nový projekt je zaměřen na antické
divadlo a jeho odkaz pro současnou mladou generaci. Dalšími
účastníky projektu jsou Lycée Henri Moissan z francouzského
města Meaux a Liceo Platone ze sicilského Palazollo-Acreide.
Matiční gymnázium hostilo projektové partnery v březnu 2009.
Součástí programu byl odborný seminář za účasti odborníků
z Ústavu pro klasická studia při FF MU v Brně, divadelní
představení ţáků Matičního gymnázia „Odysseia, jak ji
(ne)znáte“, celodenní návštěva Slezského divadla v Opavě. Na
přelomu května a června 2009 se česká projektová skupina
Comenius zúčastnila dvou festivalů studentského divadla v Altamuře a v Palazollo-Acreide. Na Sicílii měli čeští
ţáci moţnost zhlédnout dvě divadelní představení antických tragedií (Médeia, Oidipús na Koloně) v areálu
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původního antického divadla v Syrakúsách. Jedinečná atmosféra prostředí a skvělé výkony nejlepších italských
interpretů byly neopakovatelným záţitkem. Pro druhý rok projektu se mimo jiné předpokládá společné nastudování
divadelního představení, které bude volným zpracováním původní antické předlohy.
Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková
Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka a literatury
Předmětová komise českého jazyka a literatury kaţdým rokem pořádá pro ţáky řadu vzdělávacích a zájmových akcí.
Z obsáhlého plánu akcí ve školním roce 2008/2009 pro výroční zprávu vybíráme:
Divadelní představení
Ţáci 3. ročníku se na podzim 2008 zúčastnili divadelního představení „Goldbergovské variace“ v Komorní scéně
Aréna, na jaře jsme pro ţáky 2. ročníku vybrali představení „Procitnutí jara“opět v Komorní scéně Aréna. V rámci
divadelního projektu ţáci 2. ročníku navštívili také představení „JOB“ v Divadle Petra Bezruče.
organizovala Mgr. Naděţda Nováková
Divadelní projekt „Vzhůru do divadla! Vzhůru v divadle!“
Ţáci 2. ročníku se na jaře 2009 zúčastnili projektových dnů
zaměřených na recepci a reflexi dramatického umění, v jejichţ
rámci se uskutečnila tvůrčí dílna „Vzhůru do divadla! Vzhůru v
divadle!“ vedená studentkou závěrečného ročníku JAMU Terezou
Vyvijalovou. Cílem dílny bylo „vzbudit hlubší zájem o dramatické
umění, prohloubit schopnost recepce, interpretace a reflexe
dramatického umění i vlastního uměleckého vyjádření“. Mgr.
Naděţda Nováková ve spolupráci s vyučujícími ČJ 2. ročníku
zpracovala na základě ohlasů ţáků projektový deník, který je volně
k dispozici na uniemgo.webnode.cz
organizovala Mgr. Naděţda Nováková
Filmový projekt Den s českou kinematografií
Na závěr školního roku navštívili ţáci školy dvě představení současné české kinematografie „Karamazovi“ a
„Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?“. Filmová osvěta má na naší škole jiţ dlouhou tradici, v jejím rámci
ţáci navštěvují filmová představení české i světové kinematografie pravidelně několikrát ročně.
organizovala Mgr. Jana Trčková
2. ročník literární, stylistické a filmové soutěže
Soutěţní povídky posuzovala porota ve sloţení: Mgr. Naděţda
Nováková (organizátorka soutěţe), Mgr. Ladislav Vasevič (organizátor
soutěţe) a významný ostravský básník Petr Hruška (čestný porotce).
Vzhledem k velmi vyrovnané úrovni letošních vítězných prací se
porota rozhodla neudělovat v ţádné kategorii první místo, ale ocenit
nejlepší práce bez rozdílu. Nejlépe pocity poroty vyjádřil Petr Hruška:
„…všichni autoři mají moji úctu a obdiv, já sám bych takový těžký
žánr, jako je detektivní povídka, smolil velmi krvavě, a kdybych ještě
měl dodržet zadání „vrahem je zahradník“, spáchal bych asi nanejvýš
něco šíleně vegetariánského…“
organizovala Mgr. Naděţda Nováková
Literárně-filmová přednáška „Kundera ve filmu“
Nejen pro literární seminář byla určena přednáška vedená Martinem Jirouškem o filmových adaptacích díla Milana
Kundery.
organizovala Mgr. Ivana Fuxová
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Exkurze
Ţáci primy se účastnili exkurze do dětského oddělení KMO, pro ţáky 1. ročníku byla připravena exkurze do
oddělení pro dospělé KMO a do Moravskoslezské vědecké knihovny. Na organizaci se podíleli vyučující ČJ
v jednotlivých třídách.
Školní kolo recitační soutěže
Ţáci MGO kaţdoročně reprezentují školu v obvodních, městských, krajských i národních kolech nejrůznějších
recitačních soutěţí, v nichţ dosahují vynikajících výsledků, čímţ přispívají k dobré pověsti školy.
organizovala Mgr. Naděţda Nováková
Školní kolo Olympiády v ČJ
Úspěchy našich ţáků v obvodních i regionálních kolech jazykových soutěţí svědčí o kvalitě a odbornosti přípravy
ţáků na reprezentaci školy.
organizovala Mgr. Andrea Kubinová
Školní kolo soutěží Debatiáda a Mladý Démosthenes
V rámci práce komise českého jazyka a literatury připravujeme naše ţáky také na účast v soutěţích debatních a
soutěţích v umění komunikace, v nichţ se jiţ tradičně řadí mezi nejlepší účastníky.
organizovaly Mgr. Andrea Kubinová a Mgr. Romana Vlková
Představení Školního filmového klubu
Školní filmový klub sdruţuje ţáky i pedagogy se zájmem o moderní i klasické filmové umění. Navazuje tak na
znalosti ţáků získané v rámci výuky předmětu Český jazyk a literatura, komplexně je vyuţívá a přetváří v trvalé
vědomosti, jeţ se stávají součástí osobnosti našich ţáků.
organizovala Mgr. Jana Trčková
Školní časopis Kaktus
Jiţ třetím rokem ţáci různých ročníků pracují pro časopis, který původně
vznikl jako nápad jedné třídy a postupně se rozrostl do podoby školního
časopisu. V současné době vede redakci šéfredaktorka Kateřina
Quisová, redaktory jsou Štěpán Kostolány, Marie Kostolányová, Jakub
Novák a Sofie Vasevičová. Do časopisu také letos pravidelně
přispívají: Daniel Bělák, Barbara Majovská, Eliška Olšáková, Václav
Strýček, Anna Tabášková, Jitka Vlčinská a Kristýna Wyrwová. Zástupci
redakce se letos účastnili Celostátní soutěţe školních a mládeţnických
časopisů 2008.
organizovala Mgr. Naděţda Nováková
Zprávu zpracovala Mgr. Naděţda Nováková

Přednáška na téma Nanotechnologie
Důkazem spolupráce naší školy s vysokými školami je také skutečnost, ţe jejich odborníci u nás přednášejí
našim ţáků na speciálních přednáškách. Jiţ třetím rokem naši školu navštívily vědecké pracovnice z Centra
nanotechnologií VŠB-TU Mgr. Jana Lešková Ph.D. a Ing. Karla Barabaszová Ph.D., aby ţákům přednesly
přednášku na téma Nanotechologie. Tato akce se setkala s velkým ohlasem – učebna chemie doslovně „praskala ve
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švech“ a přednáška byla přednesena ještě jednou pro další ţáky. Součástí přednášky byla také diskuse se ţáky na
výše zmíněné téma.
Zpracoval: RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.
Přednáška na téma Jak slyšíme
Na začátku školního roku proběhla přednáška na téma „Jak slyšíme“. Téma bylo podáno jak z hlediska
fyzikálních principů slyšení, tak z hlediska biologické stavby sluchových orgánů. Přednáška byla tedy pojata
v rámci mezipředmětových vztahů a byla načasována na období, kdy se dané téma probírá v hodinách biologie a
fyziky. Přednášku připravili Mgr. Petr Vondráček a Ing. Adam Dragon. Na příští rok je naplánovaná
mezipředmětová přednáška o zraku.
Zpracoval: Ing. Adam Dragon
Vánoční koncert pěveckých sborů a instrumentální skupiny 2008
Dne 19. prosince 2008 - tedy v poslední školní den kalendářního roku a těsně před Vánocemi se konal
vánoční koncert pěveckého sboru, komorního sboru a instrumentální skupiny - orchestru Matičního gymnázia. Akce
byla určena pro ţáky, pedagogy, absolventy a přátele školy a uskutečnila se v kostele sv. Josefa Dona Bosca. Spolu
se 70-ti členným pěveckým sborem, komorním sborem a orchestrem vystoupili i sólisté. Ţáci tímto koncertem
kaţdoročně přispívají nejen k vytvoření vánoční atmosféry, která je pro tuto akci typická, ale také zhodnocují svou
celoroční práci v pěveckých sborech. Hudební tělesa i profesorku Mgr. Zdenu Švrčkovou uváděli dva ţáci oktávy,
kteří si připravili průvodní slovo, na něţ publikum nadšeně reagovalo, stejně jako na všechny uváděné skladby i
sólové písně. Po hodinu a půl trvajícím programu si přítomní popřáli hezké svátky a rozloučili se.
Zpracovala : Mgr. Zdena Švrčková
Polské dny v Ostravě
Ve dnech 5. – 9. 11. 2008 se konal první ročník festivalu Polské dny v Ostravě, jeţ byl zorganizován ve
vzájemné spolupráci Matičního gymnázia a Generálního konzulátu Polské republiky. Filmový, hudební a literární
festival si klade za cíl přiblíţit ostravské veřejnosti polskou kulturu a zvýšit povědomí o vzájemných česko-polských
vazbách v našem městě.
Součástí akce byl třídenní filmový festival současných polských filmů v Minikino Kavárně. Mezi největší
divácká lákadla patřily předpremiéry úspěšných filmů roku 2007, Fígle a Čas umírat. Pozoruhodné bylo rovněţ
uvedení dvou polských filmů zcela mimo distribuční síť ČR, Zítra jdeme do kina a Rezervace, nebo projekce
polsko-slovenského filmu Jahodové víno s českými herci. O lektorské úvody k jednotlivým filmům se postaral
dramaturg České televize, pan Martin Novosad.
Slavnostní zahájení Polských dnů v Ostravě se uskutečnilo v Minikino Kavárně za přítomnosti vicekonzulky,
pani Agnieszky Fedorów-Skupien. K příjemné společenské atmosféře přispělo hudební vystoupení ţáků Matičního
gymnázia pod vedením ţákyně oktávy B Lenky Svobodové.
Milovníci hudby se v rámci festivalu mohli těšit z koncertu světoznámého jazzového tria Andrzeje
Jagodzinského, který se uskutečnil v klubu Parník.
Zajímavá akce proběhla také v ostravském Domě knihy Librex, kde se čtenáři mohli setkat se spisovatelem
Leszkem Mazanem – autorem četných publikací tematicky spojených s Prahou a Krakovem.
Festival nabídl ostravskému divákovi to nejlepší, co za poslední léta v polské kultuře vzniklo. Jeho
nezpochybnitelným přínosem je zlepšování vztahů s naším nejbliţším sousedem, jenţ nám není vzdálen v rovině
geografické, ale máme na něm stále co objevovat v rovině společenské a kulturní. První ročník akce vzbudil velký
zájem ze strany obyvatel města, návštěvnost jednotlivých představení předčila očekávání pořadatelů.
Dokreslení příjemné festivalové atmosféry dopomohly Dny polské kuchyně, které se uskutečnily na naší
škole ve spolupráci se školní jídelnou.
Přidruţenou akcí festivalu byl také projekt Studenti bez hranic, který zahrnuje příhraniční spolupráci
Matičního gymnázia s jedním z nejstarších polských gymnázií - Lyceem Nowodworského v Krakově. Jeho
nezpochybnitelným přínosem je moţnost vzájemného poznávání českých a polských studentů, zvyšování jejich
kulturního povědomí o obou národech a o česko-polských vazbách v regionu. Výměnné pobyty a exkurze znamenají
všestranné obohacení, a to v oblasti kulturní, společenské i jazykové.
Ve dnech 23. – 24. 10. 2008 se vydalo čtyřicet ţáků naší školy na exkurzi do Krakova a Osvětimi.
V rámci krakovského pobytu ţáci navštívili Lyceum Nowodworského , které právě v těchto dnech ţilo oslavami 420
let od svého zaloţení. Po prohlídce historického centra města, ţidovské čtvrti Kazimierz a galerie Czartoryskich byli
naši ţáci očekáváni v Mezinárodním kulturním institutu, kde zhlédli dokumentární film a výstavu. Druhý den je pak
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čekala prohlídka muzea v Osvětimi a v Březince spojená s odbornou přednáškou. V rámci pobytu ţáci průběţně
vyplňovali pracovní listy sloţené z části kulturněhistorické a z části sociologické.
Více informací o celém festivalu na internetových stránkách www.polskedny-ov.webnode.cz
Zpracovala: Mgr. Romana Vlková

Školní ples absolventů a přátel Matičního gymnázia ve školním roce 2008/2009
Kvalita a atraktivnost vzdělávací instituce jiţ dávno není jen otázkou vlastní vzdělávací a výchovné práce.
Ţáci, rodiče a široká veřejnost očekává, ţe škola bude, tak jak tomu ostatně vţdy v minulosti bylo, ţivoucím
organizmem regionu. Ples maturantů a absolventů je právě onou příleţitostí, kdy můţe gymnázium prezentovat
svého ducha, svou neopakovatelnou atmosféru.
Slavnostní ples maturantů a absolventů se v minulém školním roce konal 31. ledna 2009. Opět se nám
podařilo, ale jen díky finančnímu krytí ze strany občanského sdruţení „Přátelé MGO“, které uvolnilo na konání této
akce částku bezmála 60 000,- Kč, uspořádat skutečně reprezentativní společenskou akci. Dům kultury města
Ostravy je dnes jediným prostorem, který splňuje naše vysoké nároky na solidnost prostředí a současně je schopen
pojmout několik stovek hostů, kteří náš ples navštíví. Krásný sál, přísálí a balkón byly tentokrát naplněny aţ „po
okraj“ a nešlo jen o tanec. I letošní plesový večer měl co nabídnout.
Zahájení plesu tradičně spadá pod taktovku Mgr. Švrčkové a pěveckého sboru MGO, který řadu let vede.
Ţáci maturitního ročníku se oprávněně těší, vţdyť je to jejich „ples“, na slavnostní „šerpování“ pamětními stuhami.
Paní ředitelka Mgr. Alena Bačová, spolu s ní zástupkyně ředitelky Ing. Hana Dobešová a také zástupce ředitelky
RNDr. Petr Smyček, Ph.D. všem ţákům nejen šerpy předali, ale osobně popřáli do toho následujícího nelehkého
období maturit a přijímacích zkoušek mnoho štěstí. Volná část plesu je zahájena krátkým projevem paní ředitelky,
tanečním sólem ţáků maturitních ročníků a slavnostním předtančením, které jiţ řadu let pro naše gymnázium
sponzorsky připravuje taneční škola paní Pekárkové.
Program volné zábavy je nesmírně bohatý. Hosté mohou nepřetrţitě tančit aţ do druhé hodiny po půlnoci.
Místo tradičních tanečních přestávek nabízí náš ples atraktivní podívanou – krátká vystoupení sportovních tanečních
párů, ukázku stepu, program několika tanečních škol, snad chybí jen kouzelník.
Velkým pozitivem a zřetelným trendem posledních let je fakt, ţe přibývá hostů z řad rodičů. Ti si nechtějí
nechat ujít příleţitost vidět své „děti“ v pozici ţáků maturitních ročníků. Je to krásná forma psychologického
zadostiučinění za ta léta starostí s dospívajícím ţákem. Řada těchto hostů pak, mnohdy neplánovaně, zůstává na
našem plese aţ do konce a odcházejí s tím, ţe se velmi dobře pobavili. Tím je naplněna hlavní vize nás organizátorů.
Vytvořit příleţitost pro neformální setkání, nabídnout několik hodin aktivního odpočinku a především upevnit vazby
nás všech k Matičnímu gymnáziu v Ostravě.
Těšíme se na shledání s Vámi na plese 6. února 2010.
Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič
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II. Aktivity ţáků:
a) mimoškolní aktivity ţáků:
Činnost pěveckého sboru a instrumentální skupiny Matičního gymnázia ve školním roce 2008/2009
Velký pěvecký sbor, komorní sbor a instrumentální skupina - orchestr Matičního gymnázia také
v letošním školním roce navázaly na téměř patnáctiletou tradici koncertů, vystoupení, přehlídek, soutěţí a dalších
akcí spojených se školními i mimoškolními aktivitami našich ţáků. Na mnohé tyto akce se účinkující připravovali
jiţ v minulém školním roce a mnozí se od prázdnin těšili na nové skladby a umělecké záţitky. Ţáki - zpěváci a
instrumentalisté, kteří se na koncertech podíleli, přinesli hodně cenného - obětavost, zapálení pro věc i snahu
uplatnit se ve skupině -sboru. Zpěváci nastudovali velmi pestrý repertoár - náročnou hudbu starších slohových
období, jako jsou latinské duchovní kánony a vícehlasy i renesanční skladby, dále černošské spirituály, ţidovský
hymnus, lidové písně, vánoční skladby a současné moderní písně, například melodie z muzikálu Mamma mia.
Mnohé tyto skladby sbory provedly jiţ v rámci první velké akce - vánočního koncertu.
Vánoční koncert se uskutečnil v poslední školní den kalendářního roku v kostele sv. Josefa Dona Bosca.
Akce byla určena pro ţáky, pedagogy, absolventy a přátele Matičního gymnázia, a protoţe neprobíhala výuka,
mohli se návštěvníci plně soustředit na to, aby plně proţili nadcházející vánoční atmosféru, kterou se na koncertě
podařilo vytvořit. Téměř 7O-ti členný pěvecký sbor, komorní sbor, orchestr a profesorku Mgr. Zdenu Švrčkovou
uváděli dva ţáci oktávy, kteří si připravili průvodní slovo, na něţ publikum nadšeně reagovalo, stejně jako na
všechny uváděné skladby i sólové písně. Po hodinu a půl trvajícím programu si přítomní navzájem popřáli krásné
svátky a někteří odešli i na společný oběd do restaurace.
V lednu se uskutečnil maturitní ples Matičního gymnázia, který proběhl v Domě kultury. Velký pěvecký
sbor zde spolu s dalšími účinkujícími zajišťoval kulturní program. Je potěšující, ţe i po jednodenních pololetních
prázdninách ţáci vystoupili v plném počtu, uvedli hymnu Gaudeamus igitur v trojhlasé úpravě a další skladby
vhodné pro tuto příleţitost.
V únoru se konala celoostravská soutěţ v sólovém zpěvu lidových písní Skřivánek 2009. Po předchozím
školním kole bylo vybráno několik ţáků, kteří se regionální soutěţe zúčastnili. Ve velké konkurenci několika
desítek zpěváků obsadila Daniela Zarodňanská, členka pěveckého sboru, 1. místo a Kristýna Wyrwová 3. místo.
V dubnu se komorní sbor spolu se svou profesorkou připravil na odjezd za hranice našeho regionu - na
festival gymnázií. Po romantické cestě vlakem a putování s batohy a kytarami se ţáci našeho gymnázia předvedli
na pódiu otrokovického kulturního domu Beseda v novém, jednotném oblečení. Sdruţení Přátelé MGO zakoupilo
pro pěvecký sbor moderní mikiny v černém a bílém provedení s logem gymnázia, v nichţ se ţáci nejen cítili dobře,
ale které působily i důstojně a reprezentativně. Samotné vystoupení bylo hodnoceno jako velmi kvalitní, pěvecky
vyzrálé a repertoárově zajímavé. Jako takové bylo podle názoru různých sbormistrů a kulturních představitelů města
Otrokovic a Zlína velkým přínosem
pro festival, který je povaţován za
tradiční prestiţní kulturní akci na
Moravě.
V květnu se členové
pěveckého
sboru
nadšeně
připravovali
na
„anglického
slavíka“ - soutěţ ve zpěvu písní
s anglickým textem. Ţáci prokázali
značnou míru samostatnosti a také
to, ţe mají organizační schopnosti,
kdyţ nacvičili píseň Happyending,
kterou pak do soutěţe přihlásili. Ve
velké konkurenci více neţ dvaceti
pěveckých těles obsadili naši
zpěváci a instrumentalisté, většinou
členové komorního sboru, 2. místo.
Koncem května se konal
první
ročník
akce
nazvané
„Vyřazení maturantů“. Jednalo se
o slavnostní ceremoniál předávání
maturitních vysvědčení a odznaků s logem školy za přítomnosti čerstvých absolventů gymnázia, jejich rodičů a
přátel i dalších významných osob. Pěvecký sbor zde v počtu více neţ 50-ti členů předvedl nejen studentskou hymnu,
ale i další skladby, jako jsou černošské spirituály i moderní písně. V jednotném oblečení působil velký pěvecký sbor
v prostorách bývalého kina Vesmír reprezentativně.
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V červnu vystoupili někteří členové pěveckého sboru v hudebním bazaru, kde proběhl neformální večer
v rytmu moderních písní a v duchu virtuózní harmonikové a klavírní improvizace Václava Strýčka i dalších ţáků.
Koncem školního roku ţáci uspořádali Garden party, součástí programu bylo také vystoupení
komorního pěveckého sboru.
Jsme rádi, ţe se ţáky v takto velkém rozsahu daří motivovat ke kvalitním pěveckým a instrumentálním
činnostem, které přinášejí 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 2008/2009
Biologický krouţek byl zaloţen v září 2000 a ve školním roce 2008/2009 pokračoval 9. rokem ve své činnosti.
Vedoucím krouţku byl Mgr. Petr Vondráček, počet členů byl 9. Krouţek se scházel jednou týdně (ve čtvrtek) mezi
14. a 16. hodinou v prostorách Matičního gymnázia nebo přímo v terénu.
Náplní činnosti krouţku bylo především praktické poznávání jednotlivých druhů rostlin, ţivočichů, hub a jejich
přirozeného prostředí. Výuka probíhala neformálně, formou diskuse, exkurzí, soutěţí a práce s literaturou,
internetem, mikroskopy a jinými pomůckami. Ţáci se učí poznávat, sbírat, preparovat a určovat přírodniny, čímţ
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 většina členů prokázala úspěšnou účastí v přírodovědných soutěţích, jako je např. Biologická olympiáda
a Velká cena ZOO.
Exkurze při biologickém krouţku. Ve školním roce 2008/2009 bylo uskutečněno několik zajímavých exkurzí na
významné lokality v okolí Ostravy, zejména do maloplošných chráněných území (PR Štěpán, PR Turkov, PR
Kotvice), na rybníky v CHKO Poodří, včetně projíţďky na raftech po Dolním rybníku v Bartošovicích kolem
hnízdní kolonie racků chechtavých a po řece Odře.Úspěšnými akcemi byly exkurze do Botanické zahrady ve
Štramberku (zajímavá vápnomilná flóra) a NPR Ţebračka u Přerova. Dne 2.5.2009 jsme se zúčastnili tradiční akce
„Vítání ptačího zpěvu“ na Karvinských rybnících, kterou pořádá Česká společnost ornitologická. Navštívili jsme s
průvodci ZOO v Ostravě a Botanickou zahradu při Ostravské univerzitě.
Přednášky. S kladným ohlasem se setkaly návštěvy přednášek pořádaných Ostravskou univerzitou.
Soutěţe. Členky krouţku byly velmi úspěšné v Biologické olympiádě a dalších soutěţích, čímţ významným
způsobem reprezentovaly naše gymnázium.
Jana Fasterová OKT A (kategorie A): 1. místo v Krajském kole a 8.-9. místo v Ústředním kole a postup do
přípravné fáze na Mezinárodní biologickou olympiádu
Zuzana Fasterová SEP B (kategorie A): 4. místo v Krajském kole a postup do Ústředního kola
Klára Tabášková KVA B (kategorie B): 4. místo v Krajském kole
2. místo ve Velké ceně ZOO
Zpracoval: Mgr. Petr Vondráček
Činnost zdravotnického kroužku při MGO
1.
2.
3.
4.
5.

Organizace náboru nových členů a ukázky první pomoci pro tercie.
Účast na zdravotnickém víkendu 17. - 19.4. 2009
Materiálové zabezpečení krouţku a finančního příspěvku PMG.
Účast na akci „Hrad ţije první pomocí“ 2.a 3.5.2009
Členové krouţku zajišťují výuku první pomoci na základních školách.

Soutěţe:
Druţstva vyššího gymnázia – přebor ostravských středních škol v první pomoci pořádaný ČČK – druţstvo B
6. místo
druţstvo A 1. místo – postup na přebor Moravy záchranných týmů dospělých, zde obsadili 4. místo (mezi dospělými
je to vynikající výsledek).
Druţstvo niţšího gymnázia – 5 dívek z KVA – přebor Ostravy – 1. místo, postup do krajského kola, které se konalo
v Olomouci 13.6.2009. Zde vybojovaly 1. místo a postup do celostátního kola, které bude v Pelhřimově 26. 28.6.2009. Zaslouţí si velkou pochvalu.
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Zpracovala: Mgr. Anna Slezáková
Den první pomoci – 1. dubna 2009
Den první pomoci se konal na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Mariánských horách
dne 1. dubna 2009. Akce se zúčastnilo velké mnoţství škol, z Matičního gymnázia konkrétně třídy Sexta A, 3.A,
Septima A a Septima B. Ţáci měli moţnost shlédnout ukázky první pomoci, práce chráněných dílen. Mohli si
vyzkoušet, jak se cítí člověk upoutaný na invalidní křeslo nebo slepý člověk. Součástí programu bylo také měření
glykemie a zjišťování krevních skupin, které si někteří ţáci nechali provést. Neméně zajímavý byl také doplňkový
program, z něhoţ lze zmínit např. vystoupení maţoretek z blízkého domova důchodců, píseň ve znakové řeči nebo
ochutnávky čajů a chleba.

Zpracoval: Mgr. Jan Veřmiřovský
Šachový kroužek
Konal se kaţdý pátek od 14:00 do 15:30. Šest ţáků jsou členy tohoto krouţku. Dne 22.12.2008 se konal
tradiční Vánoční šachový turnaj. Počet zúčastněných byl 22. V lednu naše druţstvo vyhrálo městské kolo „Turnaje
středních škol města Ostravy“ a 5.února jsme se zúčastnili krajského kola turnaje. Zde jsme skončili na sedmém
místě.
Od začátku školního roku 2009/2010 trénuje naše šachisty velmistr Lukáš Klíma. Tréninky se konají ve spolupráci
s Ostravskou šachovou školou kaţdý pátek od 15:00 do 16:30.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek
Kroužek španělštiny
Jedná se o zájmový krouţek pro ţáky, kteří nemají španělštinu vybranou v rámci svého portfolia
předmětů jako součást vyučování. Členy krouţku jsou čtyři ţáci. Krouţek se koná kaţdé pondělí od 14:00 do 15:00.
Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek
Voiceband Matičního gymnázia
Recitační skupina, tzv. voiceband, funguje na našem gymnáziu uţ rok. Skupinová recitace je zaloţena na
synchronizaci recitujících, na hře s hlasitostí a rytmem, s melodií a intonací, na kombinaci ţenských a muţských
hlasů apod. Ţáci se na pravidelných schůzkách obeznamovali se zákonitostmi básnického textu, pokoušeli se o
vlastní analytický přístup, aby jej pak mohli funkčně vyuţít při samotném scénickém provedení.
Devítičlenný voiceband (Adéla Gajdečková, Jakub Novák, Markéta Poledníková, Bronislava Lehocká,
Johana Lukovská a Anna Málková ze sexty, Nadan Pojer a Václav Strýček z kvinty a Pavel Kohn ze 4. ročníku)
vystoupil na podzim na přehlídce dětského divadla Arénka 2008 s představením sloţeným ze tří básnických textů.
S krátkými recitačními vstupy se voiceband prezentoval také na slavnostním vyřazení letošních
absolventů v kině Vesmír.
Výsledkem celoročního snaţení byl komponovaný večer v ostravské Minikino Kavárně, jehoţ součástí
bylo vedle vystoupení voicebandu také autorské čtení básníků – ţáků naší školy.
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Voiceband ve své činnosti pokračuje také v tomto školním roce, kdy rozšiřuje své řady (přibyl Jakub
Vaněk ze septimy) a připravuje další představení.
Zpracovala: Mgr. Romana Vlková
VEČER O DROBNOSTECH
komponovaný pořad voicebandu MGO
Dne 29. 6. 2009 se v ostravské Minikino Kavárně uskutečnilo autorské čtení tří básníků Matičního
gymnázia. Své velmi pozoruhodné verše zde přečetli Markéta Poledníková z kvinty A, Johana Lukovská z kvinty B
a Martin Dytko ze 4. B. Celý večer byl koncipován jako komponovaný program o lidských drobnostech, které
mohou v našich soukromých vesmírech získávat nebývalé rozměry. Jeho součástí byla hudební vystoupení Adély
Gajdečkové z kvinty A, Pavla Kohna ze 4.B, Jakuba Nováka z kvinty A a Ondřeje Dlouhého, který vystupoval jako
host. Diváky – rodiče, přátele a příznivce poezie, kterých se zde sešlo asi 60, zaujalo rovněţ vystoupení voicebandu
Matičního gymnázia, jenţ si pro skupinovou rytmizovanou recitaci připravil tři básnické texty. Atmosféra setkání
s verši, hudbou a lidmi byla velmi inspirativní, dala nám uvědomit si, ţe poezie nemusí být jen školská, čítanková
záleţitost, ale ţe můţe být velmi přítomná a proţitá.
Zpracovala: Mgr. Romana Vlková
Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Finanční zdroje pro zájmovou činnost ţáků – granty
Studenti za toleranci
Rok

projekt Socrates

Městský obvod
Městský obvod
Městský obvod
Statutární město Moravská Ostrava Statutární město Moravská Ostrava Statutární město
Moravská
Ostrava
a Přívoz
Ostrava
a Přívoz
Ostrava
Ostrava a Přívoz

2005
2006
2007
2008
2009

Zdravotnický krouţek

-

15000
-

-

-

-

-

-

10 000
-

-

15 000
-

Polské dny v Ostravě
Rok

Na klasické tradici stavíme
kvalitní současnost

Městský obvod
Městský obvod
Statutární město Moravská Ostrava Statutární město Moravská Ostrava
Ostrava
a Přívoz
Ostrava
a Přívoz

2005

-

-

-

-

2006
2007
2008
2009

30000

-

8000

-

-

Význam Pěveckých sborů, instrumentálních skupin a zájmových kroužků
Pěvecké sbory, Komorní sbor a instrumentální skupiny, Voiceband Matičního gymnázia, Biologický krouţek,
Krouţek mladých zdravotníků, Horolezecký krouţek, odpolední cvičení Aerobic, Krouţek programování,
Astrofyzikální krouţek, Krouţek španělského jazyka a Šachový krouţek jsou volnočasovými aktivitami
středoškolské mládeţe, které umoţňují ţákům v nejkritičtějším věku projevit svou individualitu konstruktivní
činností, obohacují je po odborné, kulturní, jazykové, hudební i pěvecké stránce, rozvíjejí logické myšlení, posilují
fyzickou zdatnost a jsou významnou prevencí proti všem negativním vlivům působícím na pubescenty a
adolescenty.
Představení pro ţáky naší i jiných škol, pro rodiče, veřejnost a všechny další zájemce o neotřelé kulturní záţitky šíří
dobré jméno školy na veřejnosti.
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Působení Studentského senátu Matičního gymnázia Ostrava ve školním roce 2008/2009
Studentský Senát pod vedením Lenky Svobodové byl v únoru 2009 rozpuštěn a proběhly nové řádné
volby, po nichţ došlo k nemalým strukturálním změnám našeho studentského uskupení. Jiţ čtvrtým rokem se
aktivně zaobíráme názory ţáků a vytváříme prostor pro diskusi mezi nimi a vedením školy. Uţ v únoru Senát
prosadil třídění plastového odpadu ve vestibulu školy. Tímto krokem jsme postoupili o úroveň výše, blíţe k
moderním evropským školám, protoţe ekologie je správná cesta, kterou si vybírá čím dál více škol.
Předseda se s paní ředitelkou několikrát scházel, protoţe schůzí bylo za čtyři měsíce víc neţ dost, a
všechny návrhy byly propuštěny i díky nově vzniklému sdruţení Přátelé MGO, se kterým aktivně spolupracujeme a
spolupracovat i budeme. Studentský senát je zde i jako sloţka zábavy. V červnu 2009, ve spolupráci s vyučujícími
hudební výchovy, za podpory Přátel MGO a firem Tiskárny Schenk a Uzeniny Chodura, Senát uskutečnil
velkolepou akci s názvem Garden party. Jednalo se o zábavné odpoledne plné ţivé hudby a občerstvení zdarma, při
němţ ţáci poznali školu, jaká doopravdy umí být.
Senát taky ve spolupráci s Ondřejem Svobodou a Tiskárnami Schenk vyhotovil nový plakát. Za pomoci
ţákyň a paní profesorky Michalíkové zřídil dvakrát větší nástěnku se zcela novým designem. Plánů do nového
školního roku je hodně, a tak se dejme do práce. Před koncem tohoto textu bych rád zmínil sestavu Senátu:
Předseda: Matěj Benda
Místopředseda: Tomáš Babinský
Členové:
SA Vojtěch Owsianka
SB Anna Tabášková
TA Richard Vereš
TB Daniel Bělák
KVA Karolína Soukupová
KVB Kateřina Fuxová
KVIA Tomáš Drozdek
KVIB Tomáš Babinský
SXA Matěj Benda
SXB Daniel Machala
SEPA Kryštof Skalík
SEPB Jan Plachý
OKTA Vojtěch Orlík
3.A Daniel Kunz
4.A Ondřej Franek
Senátoři tříd oktáva B a 2.A se aktivně nezúčastňovali pravidelných schůzí, podle nově vzniklých stanov, tak jiţ
nejsou členy našeho Senátu – potřebujeme přeci řád:-)
Zástupci Senátu se také účastní schůzí Parlamentu dětí a mládeţe, kde aktivně navrhují řešení problémů
dětí a mládeţe v Ostravě a okolí. Studentský senát se chystá na mnohé další akce, proto se nemusí nikdo ze ţáků bát,
ţe pouţijeme heslo:“Jedna akce a dost!“
Zpracoval Matěj Benda

Sbor dobrovolných zpěváků
Na Matičním gymnáziu také v dubnu 2009 vznikl jiţ druhý sbor, tento však z čistě ţákovské iniciativy.
Při nepravidelných schůzkách ţáci pod vedením Matěje Bendy zkoušeli, aby mohli ukázat svůj talent na soutěţi v
anglickém zpěvu, English Nightingale 2009. Po měsíci pilného secvičování s orchestrem jsme na konci května 2009
zpívali v hotelu Atom, kde nás zaštiťovala paní profesorka Šňupárková. Obstáli jsme druhé místo ze zhruba
pětadvaceti hudebních sborů z celého kraje, tudíţ jsme excelovali. Sbor dobrovolných zpěváků, jak jsme se
pojmenovali však nekončí. Chystáme vystoupení na vánočním koncertě a samostatný koncert na konci prvního
pololetí tohoto školního roku...
Zpracoval: Matěj Benda
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Zpráva o činnosti občanského sdružení „Přátelé MGO“ – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO
Registrace sdružení
Dne 3.7.2008 bylo občanské sdruţení „Přátelé MGO“ – unie rodičů, pedagogů, ţáků a příznivců MGO na základě
stanov sdruţení, které připravil Mgr. Ladislav Vasevič, registrováno Ministerstvem vnitra. Přípravný výbor unie
tvořili: Mgr. Ladislav Vasevič, Mgr. Ivona Korpasová, Mgr. Miroslava Pavlínková a Mgr. Naděţda Nováková.
Ustavující schůze sdružení
25.11.2008 svolal přípravný výbor ustavující schůzi unie, na které byly schváleny stanovy sdruţení, výše členských
příspěvků, příspěvků na činnost a byla zvolena správní rada:
Předseda: Mgr. Ladislav Vasevič
Místopředsedkyně: Petra Mikulová
Jednatelka: Mgr. Naděţda Nováková
Pokladník: Mgr. Tomáš Fismol
Revizorky účtů: ing. Dana Diváková, Mgr. Svatava Kretková
Členové:
MUDr. Kateřina Kovářová
Mgr. Dana Kuchařová
Mgr. Miroslava Pavlínková
MUDr. Věra Peterková
Studentský senát delegoval svého zástupce – Karla Havlíka ze septimy.
Správní rada se ve školním roce 2008/2009 scházela kaţdý měsíc v budově školy, aby projednala otázky spolupráce
unie se školou, organizaci mimoškolních a podporu školních aktivit. Zápisy ze schůzí správní rady jsou veřejnosti
k dispozici na uniemgo.webnode.cz
Partnerská činnost sdružení
Ve školním roce 2008/2009 se „Přátelé MGO“ kromě samotné finanční či organizační podpory řady školních a
mimoškolních akcí aktivně zapojili do partnerské spolupráce, jejímţ výsledkem je vybudování posilovacího centra
v tělocvičně, na jehoţ vybavení přispěl i městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz částkou 20 000,-Kč. Dalšími
partnery unie se letos staly: Tiskárna Schenk s.r.o. a Beskydské uzeniny, a.s.
Podpora školních a mimoškolních aktivit
„Přátelé MGO“ se podíleli na realizaci řady školních akcí, například
byly zakoupeny sady snowboardového vybavení k zapůjčení ţákům
na školním lyţařském kurzu v celkové hodnotě 12 749,- Kč, „Přátelé
MGO“ zaplatili pronájem tělocvičen a hřiště na školní sportovní den
(celkem 3 000,- Kč), přispěli na realizaci projektových dnů pro ţáky
2. ročníku – „Vzhůru do divadla! Vzhůru v divadle!“ (4 050,-Kč),
finančně podpořili konání přednášek pro ţáky – Kundera ve filmu
(1 500,-Kč), cyklus přednášek sexuální osvěty (partnersky zajistil
MUDr. Petr Kovář), zakoupili reprezentační dresy pro školní
florbalové druţstvo (8 280,-Kč), které partnersky potiskla Tiskárna
Schenk s.r.o., unie také zakoupila dárky pro ţáky vyznamenané
pochvalou ředitelky školy (4 500,-Kč).
Pro rozvoj a zkvalitnění mimoškolních aktivit ţáků unie finančně podpořila celoškolní projekty „Na klasické tradici
stavíme kvalitní budoucnost“ (17 500,- Kč) a „Obrázky z cest“ (2 500,- Kč). Také přispění na činnost zájmových
krouţků ve školním roce 2008/2009 tvořila významnou část práce unie – astronomický krouţek získal dalekohled
v ceně 20 000,- Kč, zdravotnický krouţek vybavení v hodnotě 7 000,- Kč, šachovému krouţku byly zakoupeny
šachovnice a hodiny za celkem 2 293,- Kč. V neposlední řadě zřízení a vybavení studentského tiskového centra ( 8
515,- Kč), jehoţ provoz je hrazen čistě z prostředků unie a z věcných darů rodičů (např. Ester Najdekové), přispělo
ke zkvalitnění studijního prostředí školy.
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Ani kulturní aktivity ţáků nezůstaly stranou – finanční a organizační
záštita studentského kulturního odpoledne byla podpořena partnersky
firmou Beskydské uzeniny, a.s. „Přátelé MGO“ se také chopili
organizace a financování Slavnostního plesu MGO, jehoţ rozpočet se
pohyboval kolem 58 000,- Kč.

Podpora reprezentace školy
„Přátelé MGO“ se stali partnery delegátů Praţského modelu Spojených národů, jejichţ účast na závěrečné celostátní
konferenci podpořili celkovou částkou 5 500,- Kč. Účast ţáků na konferenci Československo a Ostrava v době
normalizace byla podpořena částkou 500,- Kč.
Vynikající reprezentaci školy v řadě olympiád (např. ve španělském jazyce, biologické), v konverzačních soutěţích
(v anglickém jazyce, Debatiáda), v literárních a sportovních soutěţích (školních i mimoškolních) odměnili „Přátelé
MGO“ věcnými dary v celkové hodnotě cca 9 000,- Kč.
Prestižní klub absolventů
Letos poprvé „Přátelé MGO“ organizovali slavnostní vyřazení úspěšných
absolventů, kteří od sdruţení obdrţeli certifikát členství v prestiţním klubu
absolventů a stříbrné památeční odznaky. Pořádání slavnostního vyřazení
absolventů povaţují „Přátelé MGO“ za významnou událost kaţdého školního
roku.
Prestiţní klub absolventů „Přátelé MGO“ zaloţili v rámci upevnění vztahu
ţáků (absolventů) ke škole, členství v něm je dobrovolné, od absolventského
ročníku 2008/2009 automatické, v jeho rámci absolventi obdrţí certifikát o
členství spolu se stříbrným odznakem MGO, popřípadě pozlaceným. Společná
setkání členů budou prostorem pro navázání nových a prohloubení stávajících
vztahů. „Přátelé MGO“ oslovují významné absolventy, osobnosti kraje i ČR, aby
v rámci jednoho školního roku ve spolupráci se školou, sdruţením i klubem
absolventů vystupovali jako tzv. „partneři“ školního roku a podíleli se dle svých
moţností na školních akcích.
Činnost sdruţení „Přátelé MGO“ je prezentována na internetových stránkách
uniemgo.webnode.cz
Zpracovala Mgr. Naděţda Nováková, jednatelka sdruţení
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b) účast ţáků v soutěţích:
ţák

třída

soutěţ

Fasterová Jana
Hanus Adam
Rozsypal Michael
Kaloč Matěj
Zarodňanská Daniela
Polochová Petra
Vlčinská Jitka
Maršálek Michal
Kostolányová Marie
Skálová Tereza
Novák Jakub
Kocifajová Iveta
Strýček Václav
Kočnarová Johana
Fasterová Jana
Fasterová Zuzana
Tabášková Klára
Druţstvo kap. Tobolové
Druţstvo
kap. Vráblové
M.
Druţstvo
kap.
L.
Druţstvo
Tomášovékap.
D. Hlubkové
Druţstvo
kap. Paclové
S.
Druţstvo
kap.
E.
Druţstvo
kap.A.
Obdrţálkové
Druţstvo kap.
Tomášové
D.
Dutko
Ondřej
Tabáškové K.
Bukáčková Marta
Novák Jakub
Kostolányová Anna
Ďurovcová
Tereza
skupina třídy
Kadlčíková Hana
Plachká Kateřina
Polochová Petra
Poloch Martin
Smolová Lucie
Winter Lukáš
Babinský Tomáš
Zarodňanská Daniela
Wyrvová Kristýna
komorní sbor

oktáva A
oktáva B
oktáva B
2.A
3.A
sexta B
prima B
prima A
kvarta B
2.A
kvinta A
oktáva A
kvarta B
Septima
oktáva
A
B
septima
tercie
B
B
sekunda
Kvarta
B
B
Tercie B
Prima B
Sekunda
Kvarta
A
B
Tercie B
Kvarta B
septima
oktáva A
B
kvinta A
sexta B
kvinta A
kvinta B
sexta A
sexta B
kvarta A
2.A
septima
kvarta
B
A
2.A
prima B

Biologická olympiáda
Debatiáda (ČJ)
Debatiáda (ČJ)
Puškinův památník
Puškinův památník
mezinárodní Soutěţ Lidice pro 21. století
pro pro pro 21.století
(D)
Astronomická
olympiáda
Astronomická olympiáda
Pikomat
Student a poezie (ČJ)
Olympiáda v českém jazyce (ČJ)
Wolkrův Prostějov (ČJ)
Soutěţ dětských recitátorů (ČJ)
Concours de la chanson francaise
Biologická olympiáda – kat. A
Biologická olympiáda – kat. A
Biologická olympiáda – kat. B
Soutěţ Mladých zoologů
Soutěţ mladých zoologů
Soutěţ mladých zoologů
Velká cena zoo
Velká cena zoo
Velká cena zoo
Velká cena zoo
Velká cena zoo
Chemická olympiáda – kat. B
Chemická olympiáda – kat. A
Chemická olympiáda – kat. C
Chemická olympiáda – kat. C
Chemická olympiáda – kat. C
Chemická olympiáda – kat. C
Chemická olympiáda – kat. C
Chemická olympiáda – kat. C
Matem. Olympiáda – kat. Z9
Olympiáda v ŠJ
Zeměpisná olympiáda – kat. D
Zeměpisná olympiáda – kat. C
Skřivánek 2009
Skřivánek 2009
English nightingale
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umístění
republik.
republik.
kolo
republik.
kolo
republik.
kolo
republik.
kolo
republik.
kolo
republik.
kolo
republik.
kolo
republik.
kolo
finále
kolo
region. kolo
region. kolo
region. kolo
region. kolo
region. kolo
region. kolo
region. kolo
region.kolo
region.kolo
region.kolo
region.kolo
region.kolo
region.kolo
region.kolo
region.kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
krajské kolo
region. kolo
region. kolo
region. kolo
region. kolo
region. kolo

- 8. – 9. místo
- 1. místo
- 1. místo
zvl.
- ocenění
- zvl. ocenění
- 3. místo
- 13. místo
- 13. místo
9.-místo
2.-místo
- 3. místo
- 3. místo
cena
- poroty
- 2. místo
- 1. místo
- 4. místo
- 4. místo
- 1.místo
- 10. místo
- 8.místo
- 3.místo
- 4.-6.místo
- 8.místo
- 6.místo
- 2.místo
- 5. místo
- 10. místo
- 9. místo
- 10. místo
- 11. místo
- 17.- 20.
místo23.
- 21.. místo
- místo
21.- 23.
.místo
místo
úspěšný
. místo
řešitel
7. místo
- 10.místo
- 3.místo
1.místo
3.místo
2.místo
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Okresní soutěţe
Název
Pythagoriáda
Biologická olympiáda
Wolkrův Prostějov
Student a poezie
Soutěţ dětských recitátorů
Šavrdův pohár
Zeměpisná olympiáda
Konverzace v anglickém jazyce
Soutěţ mladých zoologů
Velká cena ZOO
Florbal – turnaj gymnázií – mladší ţákyně
Florbal – turnaj gymnázií – mladší ţáci
Basketbal – turnaj gymnázií – starší chlapci
Malá kopaná – turnaj gymnázií – starší chlapci
Basketbal – turnaj gymnázií – mladší ţáci
Malá kopaná – turnaj gymnázií – starší děvčata
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1. místo
2
1
1

2. místo

3. místo
1

1
1

1

1
2

1

1

1

1

1 druţstvo
1 druţstvo

1 druţstvo

1 druţstvo

1 druţstvo
1 druţstvo
1 druţstvo
1 druţstvo
1 druţstvo
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soutěţ
Recitační soutěţ
Wolkrův Prostějov
Soutěţ dětských recitátorů
Olympiáda v ČJ
Šavrdův pohár
Recitační soutěţ Student a poezie (soutěţ gymnázií)
Soutěţ o nejlepší povídku na téma „… a vrahem byl zahradník“
Mladý Démosthenes
Puškinův památník
Debatiáda
Celostátní soutěţ dětských a zájmových časopisů
Concours de la chanson française
Astronomická olympiáda
Chemická olympiáda – kat. A,B,C,D
Concours de la chanson française
Konverzace v AJ
Olympiáda v NJ
Lidice pro 21.století
Olympiáda v ŠJ
Šumná Ostrava
Dějepisná olympiáda
Matematický klokan
Matematická olympiáda
Pythagoriáda
Pikomat - korespondenční soutěţ (M)
Moravskoslezský šampionát
Astronomická olympiáda
Můj sen - výtvarná soutěţ
Antická maska – výtvarná soutěţ
Chemická olympiáda – kat. A,B,C,D
Zeměpisná olympiáda
Biologická olympiáda
Soutěţ mladých zoologů
Velká cena ZOO
Zeměpisná olympiáda
Pěvecká soutěţ Porubský skřivánek
Sportovní soutěţe (házená, basketbal, odbíjená)
Futsalová liga
Futsalová liga
Šachový turnaj
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počet účastníků
6
4
1
56
4
6
8
1
2
8
3
1
45
11
2
20
3
1
7
3
8
238
32
104
2
5
45
67
39
11
122
3
90 (16 druţstev)
90 (16 druţstev)
122
25
6 druţstev
druţstvo dívek
druţstvo chlapců
6
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Část VII.
Základní údaje o hospodaření školy
Náklady
Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2008
hlavní činnost
ukazatel

Spotřeba materiálu (501)
z toho: nákup učebnic hrazený z přímých nákladů na vzdělávání

příspěvek
zřizovatele

investiční
fond

651,20

rezervní
fond

pronájmy

3,74

grant
COMENIUS
1,75

13,00

ostatní
výnosy

celkem

doplňková
činnost

celkem

16,20

672,89

672,89

1,49

14,49

14,49

42,87

42,87

knihy, tiskoviny a předplatné časopisů

39,69

DDHM – učební pomůcky do 3 000,- Kč

27,34

4,08

31,42

31,42

DDHM – učební pomůcky nad 3 000,- Kč

256,86

4,00

260,86

260,86

2,94

0,24

DDHM – provoz do 3 000,- Kč

56,49

56,49

56,49

DDHM – provoz nad 3 000,- Kč

125,21

125,21

125,21

čistící a desinfekční prostředky

56,32

56,32

56,32

ostatní spotřeba materiálu

76,29

Spotřeba energie (502)
Opravy a udrţování (511)
z toho: výměna osvětlení tabulí

0,80

1 087,59
296,95

44,67

95,25

44,67

renovace parketové podlahy v tělocvičně

1,51

6,63

85,23

85,23

335,65

1 423,24

1 423,24

176,37

517,99

517,99

139,92

139,92

124,20

124,20

124,20

52,17

94,88

94,88

výměna PVC v učebně hudební výchovy a v kabinetech

42,71

výměna osvětlení v odborných učebnách

45,29

45,29

45,29

porevizní opravy hromosvodů a elektroinstalace

39,41

39,41

39,41

oprava a odborné seřízení oken

17,39

17,39

17,39

malování učeben a kabinetů

17,96

17,96

17,96

ostatní opravy a údrţba nemovitého majetku

17,14

17,14

17,14

ostatní opravy a údrţba movitého majetku

21,80

21,80

21,80

343,09

343,09

Cestovné (512)
z toho: cestovné hrazené z přímých výdajů
zahraniční sluţební cesty
ostatní cestovné
Sluţby (518)

108,23

225,13

7,44

224,38

2,29

80,62
20,07
7,54
1 065,72

z toho: telefonní poplatky a sluţby pošt

74,84

telekomunikace - internet

113,63

sluţby školení a vzdělávání hrazené z přímých nákladů ÚZ 33353

7,44

4,97

80,62

80,62

251,89

251,89

0,75

2,29

10,58

10,58

0,84

48,48

1 120,01

1 120,01

0,13

0,69

75,66

75,66

113,63

113,63

3,65

3,65

3,65

sluţby školení a vzdělávání ostatní

47,41

47,41

47,41

programové vybavení –upgrade

15,16

15,16

15,16

programové vybavení učební pomůcky do 7.000,- Kč

20,12

20,12

20,12

likvidace odpadů

55,04

55,04

55,04

revize a odborné povídky

55,79

55,79

55,79

servisní sluţby – účetnictví A.S.E.I.

17,08

17,08

17,08

servisní sluţby – předávací stanice, MAR - CONTROLS

18,91

18,91

18,91

0,67

0,67

0,67

věcná reţie stravování ţáků ÚZ 00001

462,23

462,23

462,23

věcná reţie stravování ţáků ÚZ 00203

110,00

110,00

110,00

konzultační a poradenská činnost

ostatní sluţby
Mzdové náklady (521)
z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ 33353 a ÚZ 33005

71,19

4,97

0,71

47,79

124,66

17 032,57

17 032,57

17 032,57

17 032,57

mzdové náklady doplňková činnost
Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,527,528)
z toho: zákonné sociální pojištění (524)

124,66
2,10

17 034,67
17 032,57

2,10

2,10

6 462,91

6 462,91

6 462,91

5 953,37

5 953,37

5 953,37

příspěvek na stravování zaměstnanců (527)

160,04

160,04

160,04

příděl do FKSP (527)

339,97

339,97

339,97

9,53

9,53

9,53

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)

433,58

433,58

433,58

Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (54x,)

154,25

160,95

160,95

osobní ochranné pomůcky a pitný reţim - zaměstnanci (528)

z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 70)
náklady celkem

6,70

131,26
27 293,00
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16,15

512,02

227,72

73,67

28 167,23

131,26
2,10

28 169,33
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Výnosy
Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2008
hlavní doplňková
ukazatel
činnost
činnost
4
5

celkem
6

Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb (601,602)
z toho: odborné konzultace
manipulační poplatky - opisy vysvědčení
Provozní dotace (691)
z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele a ze státního
rozpočtu přes rozpočet zřizovatele
(691 30-39, 691 80-86)
Ostatní výnosy (64x)
z toho: pronájem majetku (sluţby)
pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez sluţeb)
investiční fond
rezervní fond
náhrady za ztráty učebnic
úroky bankovních účtů
výnosy - ples

1,74
27 535,72

6,24
4,50
1,74
27 535,72

27 293,00
629,77
335,65
176,37
44,67
16,15
1,49
0,96
54,48

27 293,00
629,77
335,65
176,37
44,67
16,15
1,49
0,96
54,48

výnosy celkem

28 167,23

4,50 28 171,73

1,74

4,50
4,50

Doplňková činnost
Předmětem doplňkové činnosti v roce 2008 byly odborné konzultace z českého jazyka, které si objednala naše
bývalá ţákyně Klára Číţková. Výše jmenovaná ţákyně přerušila studium na naší škole a v současné době
studuje střední školu International School of Paris.
Doplňková činnost – r. 2008
Příjem, vydaná Fa č. 32/2008
Výdej - dohody o provedení práce
Hospodářský výsledek

-

4 500,- Kč
2 100,- Kč
2 400,- Kč

Přidělené účelové prostředky
Přímé náklady + účelové prostředky – přímé náklady
Název účelové dotace
přímé náklady
účelové prostředky na rozvojový program Zvýšení nenárokových
sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických
pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich
práce

účelový znak

Částka

ÚZ 33353

23 688 000 Kč

ÚZ 33005

146 000 Kč

Přímé náklady celkem
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Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady
Název účelové dotace

Částka

účelový znak

provozní náklady

ÚZ 00001

prostředky na ICT

ÚZ 00001

50 000 Kč

účelové prostředky na věcnou reţii stravování ţáků

ÚZ 00203

110 000 Kč

účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM

ÚZ 00205

430 000 Kč

Provozní náklady celkem

2 869 000 Kč

3 459 000 Kč

Účelové prostředky – dotace od mezinárodních institucí
Název účelové dotace
COMENIUS

účelový znak

Částka

ÚZ 00003

227 717,20 Kč
227 717,20 Kč

Celkem

Účelové prostředky – dotace od obcí
Název účelové dotace
dotace od obcí

účelový znak

ÚZ 00002

Částka
15 000 Kč
15 000 Kč

Celkem

Všechny účelové prostředky z dotací státního rozpočtu byly vyčerpány a byly pouţity ke stanovenému účelu.
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Část VIII.
Zhodnocení a závěr
Vize školy
Dlouhodobé cíle školy jsou formulovány shodně vedením školy i učiteli školy. Cíle byly vytvořeny na základě
diskuse učitelského sboru. Škola chce zůstat všeobecně vzdělávací, ve vyšších ročnících ţákům nabízí širokou
paletu volitelných předmětů. Střednědobá strategie školy je zaměřena na dlouhodobé cíle. Škola chce poskytovat
kvalitní všeobecné vzdělávání ve všech směrech bez specializace. Funkční organizační struktura školy a organizační
řád umoţňují implementaci změn vedoucích ke zdokonalování školy.
Návrhy na opatření
Rozšířit projektové formy výuky, více podporovat týmovou spolupráci ţáků a učitelů

Podmínky ke vzdělávání
Plán rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je součástí strategického plánování.
Ve škole je vysoká profesionalita všech pracovníků., jednotlivým předmětům vyučují aprobovaní učitelé.Ve škole
pracuje výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, ICT koordinátor a koordinátor EVVO.
V učitelském sboru jsou zastoupeni učitelé s různou délkou pedagogické praxe, převaţují učitelé s praxí do 15 let.
Nepedagogičtí pracovníci mají poţadovanou kvalifikaci a jejich počet odpovídá potřebám školy.
Personál školy je stabilizován.
Prostředí školy je přiměřené jejímu provozu a stáří. Ve vyšších poschodích školy je náročné udrţovat předepsanou
tepelnou pohodu.
Škola má zajištěny výukové prostory v souladu s ŠVP ZV. Technický stav, velikost a vybavenost prostor vesměs
odpovídá příslušným poţadavkům a normám. Škola má adekvátní počet PC učeben, odborných učeben, 2 tělocvičny
a dobře vybavenou fungující knihovnu. Technický stav venkovního hřiště neodpovídá poţadavkům BOZP.
Škola nakládá racionálně s přidělenými finančními prostředky v souladu s koncepcí rozvoje školy, plánem práce
školy a ŠVP ZV.
Finanční zdroje jsou alokovány vzhledem k potřebám a zdokonalování školy, pracovníci školy jsou průběţně
seznamováni s alokací finančních prostředků.
Škola plně vyuţívá mimorozpočtové zdroje (pronájmy, projekty, granty EU a sponzorské dary).
Škola má důslednou a průkaznou evidenci o čerpání rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů.
Návrhy na opatření
Doplnit vzdělání výchovného poradce a metodika prevence.
Doplnit vzdělání koordinátora EVVO.
Postupně zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců.
Ve spolupráci se zřizovatelem zajistit prostředky na zateplení budov a opravu venkovního hřiště.
Mgr. Jana Trčková studuje VP na UP v Olomouci.
V roce 2008 byly některé kabinety vybaveny novým nábytkem, téměř všichni učitelé mají k dispozici notebooky.
V červenci - říjnu 2009 byla provedena rekonstrukce střechy budovy A a B (zateplení, nový plášť).
Školní vzdělávací program
Ţáci si uvědomují, ţe navštěvují školu s dlouholetou tradicí a s významným postavením v regionu. Komunikace
mezi ţákem, učitelem a vedením školy je ve všech úrovních velmi dobrá.
Od 1. září 2007 se v prvním ročníku osmiletého studia začalo vyučovat dle zpracovaného ŠVP ZV – Tradice,
kvalita, budoucnost.
V ŠVP se přihlíţí k regionálním specifikům učících se, k potřebám ţáků talentovaných i ţáků se specifickými
poruchami učení, je kladen důraz na rozvoj individuality i osobnosti ţáka, ŠVP respektuje vývojové zvláštnosti ţáků
nejen vzhledem k jejich věku.
Rozvrh hodin odpovídá základním hygienickým poţadavkům. Časová organizace dne je uzpůsobena velmi kvalitně
potřebám a moţnostem stravování i dopravě do a ze školy.
Informace jsou na škole klíčovým faktorem pro její fungování. Škola získává informace efektivním způsobem a
včas. Na škole funguje web a intranet. Systém předávání informací ţákům, učitelům, rodičům, veřejnosti je
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propracován a je na vysoké úrovni. Intranet školy je funkční, mohou do něj vstupovat učitelé, ţáci i rodiče. Ţáci
mají moţnost se vyjádřit k rozhodnutím ředitelky, které se jich týkají, na škole funguje Studentský senát.
Komunikace mezi ţáky a učiteli má dobrou úroveň. Rodiče jsou zpravidla bývalými absolventy gymnázia, existuje
zde racionální komunikace, kontakt je proto neformální buď e-mailem, nebo osobní. Stíţnosti ţáků a učitelů se na
škole nevyskytly.
Návrhy na opatření
Od školního roku 2008/2009 pravidelně vyhodnocovat přidanou hodnotu znalostí a dovedností ţáků.
Zvýšit účast zákonných zástupců na třídních schůzkách.
Aktualizovat školní řád v souladu s potřebami ţáků a pedagogů.
Na pravidelných čtvrtletních pedagogických radách vyhodnocovat nové zkušenosti z práce podle ŠVP. Ty pozitivní
šířit, méně dobré postupně měnit na přijatelné a lepší.
Škola je zapojena do projektu Kvalita 2009.
Pracuje se na odstranění formálních nedostatků ŠVP ZV.
Průběh vzdělávání
Metody výuky jsou pestré. Je vyuţíváno problémové vyučování, např. v dějepise, zeměpise, matematice a fyzice.
V některých předmětech je pouţívána i strategie projektového vyučování, např. v základech společenských věd,
v anglickém jazyce, v českém jazyce a ve všech seminářích. Ţáci jsou vedeni k tvořivosti a samostatnosti.
Ve škole jsou vyuţívány trvale instalované prostředky ICT, čtyři učebny jsou vybaveny dataprojektorem a
plazmovou televizí, v dalších čtyřech učebnách jsou instalovány dataprojektory a interaktivní tabule, dále jsou
učitelům k dispozici dvě mobilní pracoviště pro interaktivní výuku.Téměř 80% učitelů vyuţívá ke své práci
notebook.
Odborné učebny biologie, fyziky a chemie s laboratořemi, IVT (jsou tři), anglického jazyka, německého jazyka,
hudební výchovy, výtvarné výchovy jsou plně vyuţity - alespoň jednou týdně mají ţáci výuku v odborné učebně.
Většina ţáků i učitelů je schopna ve výuce efektivně vyuţívat prostředků ICT, externích knihovních zdrojů a
předpřipravených datových výukových objektů.
Návrhy na opatření:
Zavést pravidelné sebehodnocení ţáků, preferovat hodnocení motivující, vedoucí ţáka k úsilí se vzdělávat a prosadit
se mezi ostatními.
Zajistit proškolení pedagogů v souvislosti s vyuţíváním interaktivní tabule ve vyučovacím procesu.
Zkvalitnit diagnostiku třídního kolektivu a ţáka.
Mgr. David Martinák vedl ve školním roce 2008/2009 pravidelná školení „Práce s interaktivní tabulí“.
Kultura školy
Vstupní hala školy je originálně vyřešena, výzdoba koresponduje s událostmi občanského roku. Všechny prostory
školy jsou čisté a příjemné. Celkovou kulturu školního prostředí dotvářejí obrazové galerie na barevně odlišených
chodbách. Atrium nabízí ţákům dobrou relaxaci zejména v jarních a letních měsících.
Škola má vytvořen soubor hodnot, které povaţuje za důleţité - ţáci jsou značně podporováni a motivováni
k dosaţení úspěchů o čemţ svědčí četná přední umístění v různých soutěţích.
Rodiče jsou pravidelně seznamováni s prospěchem a chováním ţáků prostřednictvím třídních schůzek,
konzultačních odpolední, klasifikační databáze na webových stránkách školy, oficiálními zprávami uvedenými na
webu, ve výroční zprávě a komunikace se školskou radou.
Dalším informačním zdrojem pro širokou veřejnost je školní časopis Kaktus, nebo články našich ţáků v regionálním
studentském tisku.
Škola má fungující školskou radu, její návrhy a doporučení jsou vedením školy respektovány.
Ţáci si uvědomují, ţe navštěvují školu, kde vládnou převáţeně pozitivní vtahy jak mezi ţáky, tak i mezi ţáky a
učiteli. Základní společenskou normou ve škole je tolerance.
Vztahy mezi učiteli jsou pozitivní, spolupracují převáţně v oblasti svých předmětových aprobací. Učitelé vnímají
nemalé pracovní zatíţení jako své profesní poslání, mnozí z pedagogického sboru jsou absolventy školy, na které
dnes učí. Uvítali by méně administrativních povinností, aby se jim více otevřel prostor pro zefektivňování učebního
procesu.
Práce třídních učitelů je na naší škole brána jako klíčová a proto je také odpovídajícím způsobem podporována.
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Návrhy na opatření:
Pravidelně organizovat školní akademii.
Zajistit pro učitele více odborných přednášek z oblasti sociopatologických jevů.
Pokračovat v dobré tradici – lépe vyuţívat konzultační hodiny jednotlivých pedagogů.
Řízení školy
Ve škole je uplatňován participativní styl řízení s jasně a srozumitelně formulovanými postupy delegování
pravomocí. Na širším řízení školy se podílí kolegium, které zahrnuje řídicí pracovníky školy včetně ekonomky a
garantů jednotlivých vyučovacích předmětů. Ve strategických oblastech a při finančním řízení převaţuje řízení
autokratické.
Hospitační činnost je součásti kontrolní činnosti jednotlivých vedoucích pracovníků. Cíle hospitace jsou vţdy
předem stanoveny a pracovník je s nimi předem seznámen. Je zaměřena převáţně na začínající učitele, případně na
řešení vzniklých problémů. Vzájemné hospitace učitelů jsou ve škole vyuţívány méně.
Škola má zavedené kontrolní mechanismy pro všechny základní procesy.
Do kontrolní činnosti patří vyřizování stíţností, které se na škole nevyskytují.
Návrhy na opatření:
Dokončit přípravu ŠVP G do 30.6.2009
Zlepšit výměnu informací přes internet.
Delegovat více pravomocí na garanty jednotlivých předmětů.
Všechna opatření se realizují.
Zajišťování kvality školy
Důslednou realizací návrhů opatření aktuální Zprávy o vlastním hodnocení školy zajistit zvyšování kvality školy.
Výsledky vzdělávání
Absolventi školy přecházejí bez problémů na vysoké školy, které si zvolili a úspěšně je ukončí. V minulém školním
roce všichni absolventi školy začali studovat na vysokých školách. Mnoho absolventů bylo přijato na několik
vysokých škol, někteří z nich studují na dvou vysokých školách, někteří studují v zahraničí.
Návrhy na opatření:
Pravidelně vyhodnocovat přidanou hodnotu vzdělávacího procesu školy.
Přidaná hodnota je vyhodnocována ve Výroční zprávě o činnosti školy.
Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
Učitelé i ţáci jsou hrdi na to, ţe navštěvují právě naši školu. Je pozitivní, ţe si učitelé trvale zvyšují svou kvalifikaci
v rámci DVPP. Plnění plánu osobního rozvoje je sledováno u kaţdého pracovníka.
Učitelé navštěvovali kurzy zavádění ICT do výuky, zpracovávali ŠVP G, prohlubovali a rozšiřovali si kvalifikaci
nejen ve svém, ale i jiném předmětovém zaměření. Dva učitelé dokončili doktorská studia.
Ţáci se účastní mnoha soutěţí, v regionu se umísťují na předních místech.
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Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů jsou uvedeny v přílohách č.3 a č.4.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoţivotního učení
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení.

Spolupráce ZO OS s vedením školy
V listopadu 2008 byla na škole ustavena odborová organizace, která začala spolupracovat s vedením
školy především v oblasti čerpání prostředků FKSP. Má 30 členů a na základě jejich návrhů se podařilo dohodnout
řadu věcí ku prospěchu zaměstnanců (např. úprava principu přidělování příspěvku na penzijní připojištění, na
rekreační pobyt a zájezdy v tuzemsku i zahraničí, na vstupenky na kulturní, tělovýchovné a branné akce).
Spolupracujeme s vedením i v oblasti pracovně právních vztahů a BOZP. Dosavadní, teprve roční spolupráce,
prozatím probíhá bez váţnějších nedostatků.
Mgr. Ivona Korpasová, zástupce odborů

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 ţáků a zletilí ţáci 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.

Přílohy: čtyři tabulky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 byla projednána se zaměstnanci školy dne 15.10.2009

V Ostravě dne 15.10.2009
…………………………………
Mgr. Alena Bačová
ředitelka školy
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Příloha č. 1
ÚČAST ŢÁKŮ NA SOUTĚŢÍCH
Regionální soutěţe
1. místo
Wolkrův Prostějov
Olympiáda v českém jazyce
Biologická olympiáda
Concours de la chanson française
Zeměpisná olympiáda

2. místo

3. místo
1
1

2
1
1
Národní soutěţe

Název
Debatiáda
Název
Soutěţ Lidice pro 21.století (D)
Název
Polské dny v Ostravě, Studenti bez hranic

Praţský studentský summit
(viz Mgr. Nováková)

1. místo
2
Mezinárodní soutěţe
1. místo

2. místo

3. místo

2. místo

3. místo
1

Mezinárodní projekty
Stručná charakteristika
projekt pod záštitou generálního konzulátu Polské republiky
v Ostravě - filmový, hudební a literární festival (příhraniční
spolupráce)
Praţský model Spojených národů (PMUN - Prague Model of
United Nations), či obecněji Praţský studentský summit, je
kaţdoroční akce, kterou organizuje Asociace pro mezinárodní
otázky. Cílem je simulovat jednání tří klíčových mezinárodních
institucí - OSN, NATO a EU.
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Příloha č. 2

PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŢÍ
Regionální soutěţe
Název

Krajské soutěţe
Název
ChO kategorie D

Národní soutěţe
Název

Mezinárodní soutěţe
Název
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Příloha č. 3

PROJEKTY A PROGRAMY
Mezinárodní programy a
projekty (PHARE 2000,
Socrates, Leonardo, Mládeţ,
Tandem atd.)

Příhraniční spolupráce (CBC
a další)

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 EWHUM (European humanism in the world) – 2. ročník
FELJEU, festival knihy a středoškolské četby
Leonardo da Vinci fáze III: projekt MOSEM (modelování a
shromaţďování dat pro výuku supravodivosti a elektromagnetismu)
Gymnázium Nowodworskiego, Krakov – tvorba studentského českopolského sborníku v rámci projektu „Polské dny v Ostravě“ pod
záštitou generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC .
Spolupráce na projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků
v ČR – SR příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj – řešitel
OU Ostrava

Festival projekt Polské dny v Ostravě, organizovaný ve vzájemné
spolupráci Matičního gymnázia a Generálního konzulátu Polské
republiky (filmový, hudební a literární festival)
Projekty v rozvojových
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - projekt Podpora
programech MŠMT
efektivity vzdělávání v MSK – Kvalita školy - řešitel OU v Ostravě
a MSK
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - projekt Podpora
efektivity vzdělávání v MSK v rámci Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů – řešitel OU v Ostravě
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - projekt „Adaptivní
individualizovaná výuka v e-learningu“, řešitel OU v Ostravě
Vlastní programy
Biologický krouţek
a projekty (rozvoj školních
Astrofyzikální krouţek
aktivit, Škola zdravého ţivota, Krouţek Mladých zdravotníků
atd.)
Šachový krouţek
Voiceband Matičního gymnázia
Horolezecký krouţek, Aerobic
Pěvecké sbory
Klub přátel ZOO
Získání grantu
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz: Studenti za toleranci

Vyuţití evaluačních projektů

Srovnávací testy ţáků prim a druhého ročníku
CERMAT
SCIO – přijímací zkoušky
SCIO – pilotáţ Testování relativního přírůstku znalostí – 3. ročník
SCIO – pilotáţ testů (přijímací zkoušky na VŠ)
MEC o.p.s a OU – Testování relativního přírůstku znalostí
KVALITA ŠKOLY - pilotní projekt Vlastní hodnocení školy
KVALITA ŠKOLY - pilotní projekt Hodnocení škol zřizovatelem
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Příloha č. 4

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
Spolupráce s městem, obcí –
konkrétní aktivity

Gymnázium Nowodworskiego, Krakov – tvorba studentského česko-polského
sborníku v rámci projektu „Polské dny v Ostravě“ pod záštitou generálního
konzulátu Polské republiky v Ostravě

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

OU: průběţná a souvislá pedagogická praxe posluchačů
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - projekt Podpora efektivity vzdělávání
v MSK – Kvalita školy - řešitel OU v Ostravě
Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - projekt „Podpora efektivity
vzdělávání v MSK“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů –
řešitel OU v Ostravě.
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
Spolupráce na projektu PdF OU „Gender a ICT ve výuce“
Aktivity ţáků (školní
Pěvecké sbory a instrumentální skupiny
časopis, studentská rada,
Klub přátel ZOO
divadelní soubor, školní sbor Krouţek mladých zdravotníků
atd.)
Biologický krouţek
Astrofyzikální krouţek
Šachový krouţek
krouţek španělštiny
krouţek programování
Horolezecký krouţek, Aerobic
Redaktoři studentského časopisu ostravských gymnázií SCARABEUS
Redaktoři studentského časopisu KAKTUS
Studentský senát
Akce prezentace školy, www www stránky : www.mgo.cz
stránky, dny otevřených
Den otevřených dveří: 2. 12. 2008
dveří atd.
Informativní schůzka pro rodiče ţáků přijatých do prvního ročníku osmiletého i
čtyřletého studia: 2. 6. 2009
Školní ples
Vánoční koncert
Školská rada
viz
http://www.mgo.cz/j/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=65
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