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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/801 Gymnázium- všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 
 7941K/81 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 
 
 
 

Počet tříd Celkový počet žáků 
Počet žáků na jednu 

třídu 
Počet žáků na 

učitele 

Školní rok 
06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 

22 22 655 651 29,77 29,6 12,84 12,76 
 
 
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/801 Gymnázium, 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 
 č.j.: 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  
č.j.: 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. 689/2004 Sb.  z 22. 12. 2004 
v platném znění 
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Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
Výchovné působení 
a) Prospěch žáků na škole 
 
Osmileté gymnázium a čtyřleté gymnázium 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

Počet žáků 
s opravnou 
zkouškou 

 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 05/06 07/08 05/06 07/08 
primy 60 62 38 38 22 24 0 0 0 0 0 0 

sekundy 62 59 33 33 29 26 0 0 0 0 0 0 
tercie 59 61 29 36 30 25 0 0 0 0 0 0 
kvarty 58 58 27 32 31 26 0 0 0 0 0 0 
kvinta 58 57 32 26 26 31 0 0 0 0 0 0 
sexty 62 56 14 26 47 30 1 0 0 0 2 0 

septimy 59 60 27 16 32 38 0 6 0 0 1 5 
oktávy 30 58 16 18 14 40 0 0 0 0 0 0 
první 31 30 13 18 18 12 0 0 0 0 0 0 
druhý 62 30 19 9 43 21 0 0 0 0 0 0 
třetí 59 60 18 16 41 44 0 0 0 0 0 0 
čtvrtý 53 58 10 13 40 43 2 2 1 0 2 1 

Celkem 653 649 276 281 373 360 3 8 1 0 5 6 
Procento 100 100 42,27 43,30 57,12 55,47 0,46 1,23 0,15 0 0,77 0,92 
 
Ve školním roce 2007/2008dosáhli žáci Matičního gymnázia průměrného prospěchu 1,58. I když je tento průměr 
srovnatelný s průměrným prospěchem z loňského roku, přesto se mírně zvýšil podíl žáků, kteří prospěli 
s vyznamenáním. Z osmi žáků, kteří neprospěli, šest konalo opravné zkoušky, z toho dva  neúspěšně.  
 
b) Vyloučení žáci a zameškané hodiny 
 
Čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium 

Ročník Počet celkem 
Z toho z důvodu 

prospěch. 
Z toho z důvodu 

chování 
Z jiných důvodů 

Průměrný počet 
zameškaných 
hodin na žáka 

Školní rok 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 
1. ročník - - - - - - - - 100 127,6 
2. ročník - - - - - - - - 95 117,2 
3. ročník - - - - - - - - 169 117,3 
4. ročník - - - - - - - - 234 150,1 

primy - - - - - - - - 83 68,7 
sekundy - - - - - - - - 84 63,8 
tercie - - - - - - - - 96 84,5 
kvarty - - - - - - - - 80 91,0 
kvinty - - - - - - - - 118 90,1 
sexty - - - - - - - - 171 118,1 

septimy - - - - - - - - 180 170,5 
oktávy - - - - - - - - 191 170,2 

Celkem - - - - - - - - 127 114,1 
 
Důsledným dodržováním nového Školního řádu při omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování a také zkvalitněním 
spolupráce třídních učitelů se zletilými žáky i se zákonnými zástupci nezletilých žáků se v meziročním srovnání 
snížila absence v průměru o 13 hodin na žáka.  



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 3 Mgr. Alena Bačová 
 

 
c) Výsledky ústních maturitních zkoušek 

 
Počet žáků 

Prospěli 
s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Počet 
opakujících 

zkoušku 
06/07 90 56 35 0 0 
07/08 116 85 31 0 0 

 
Výsledky maturitních zkoušek jsou tradičně velmi dobré. O tom, že žáci přípravu maturitní zkoušky nepodcenili 
svědčí to, že i když v maturitním ročníků prospělo s vyznamenáním 26,7% žáků u  maturitní zkoušky prospělo 
s vyznamenáním 73,3% žáků i přesto, že mnozí z nich úspěšně absolvovali Národní srovnávací zkoušky a nebo 
zkoušky na vysoké školy a někteří z nich byli na VŠ přijati před úspěšným složením maturitní zkoušky. 
 
d) Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování 
Tento školní rok Minulý školní rok 

Počet Procento Počet Procento 
 2 5 0,77 10 1,53 
 3 1 0,15 0 0 
 
 
 
 
e) Celkový počet neomluvených hodin 

Tento školní rok Minulý školní rok 
99 122 

 
Celkový počet neomluvených se meziročně snížil o 23, tomu také odpovídá počet snížených známek z chování, 
který klesl na polovinu. 
 
f) Zvolený vzdělávací program 

Minulý školní rok 
Název Číslo jednací V ročníku 

7941K/401Gymnázium 20595/99-22 čtyřletý cyklus 
7941K/801 Gymnázium 20594/99-22 osmiletý cyklus 

Tento školní rok 
Název Číslo jednací V ročníku 

7941K/401Gymnázium 20595/99-22 čtyřletý cyklus 
7941K/801Gymnázium 20594/99-22 osmiletý cyklus 
7941K/81Gymnázium ŠVP 1206/2007 osmiletý cyklus 

 
 
 

   Učební plán  

Školní rok 02/03 03/04 04/05 05/06 07/08 

Počet žáků 599 621 653 655 651 

Počet tříd 21 21 22 22 22 

Průměrný počet žáků na třídu 28,52 29,57 29,68 29,77 29,59 

Počet odučených hodin celkem 950 952 990 1025 1022 

Počet odučených hodin na třídu 45,24 45,33 45,00 46,59 46,45 
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Sledované parametry „Průměrný počet žáků na třídu“ a „Průměrný počet odučených hodin na třídu“ se meziročně 
téměř nezměnily. 
 

Učební plán Matičního gymnázia pro školní rok 2007/2008 
 

Nižší stupeň osmiletého gymnázia 
 Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta A Kvarta B 

Český jazyk 5 5 4 4 4 4 4 4 
1. cizí jazyk  4 4 3 3 3 3 3 3 
2. cizí jazyk 0 0 0 2 0 3 0 3 
Občanská výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 2 
Matematika 5 5 5 5 4 4 4 4 
Fyzika 2,5 2,5 3 2 3 2 3 2 
Biologie 2,5 2,5 3 2 3 2 3 2 
Chemie 0 0 2 2 3 2 3 2 
Hudební výchova* 1 1 1 1 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 
Výtvarná výchova* 2 2 2 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 
IVT 0 0 0 0 2 2 2 2 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 
Výchova ke zdraví 1 1 - - - - - - 
Celkem hodin týdně 30 30 30 30 31 31 31 31 

 
V primách – prvním ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia se od 1. září 2008 vyučuje podle ŠVP ZV – 
Tradice, kvalita, budoucnost.  
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Vyšší stupeň osmiletého gymnázia 
 Kvinta A Kvinta B Sexta A Sexta B Septima A Septima B Oktáva A Oktáva B 

Český jazyk 5 5 4 4 4 4 4 4 
1. cizí jazyk  3 3 3 3 3 3 5 5 
2. cizí jazyk 3 3 3 3 3 3 4 4 
Základy spol. věd 1 1 1 1 2 2 2 2 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 0 0 
Matematika 5 5 4 4 4 4 4 4 
Fyzika 2 2 3 3 2 2 2 2 
Biologie 2 2 2 2 3 3 2 2 
Chemie 2 2 3 3 2 2 0 0 
Hudební výchova* 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 0 0 0 0 
Výtvarná výchova* 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 0 0 0 
IVT 2 2 5 5 0 0 0 0 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 
1. volitelný předmět 0 0 0 0 2 2 2 2 
2. volitelný předmět 0 0 0 0 2 2 2 2 
3. volitelný předmět 0 0 0 0 0 0 2 2 
Celkem hodin týdně 33 33 33 33 33 33 33 33 

 
Čtyřleté gymnázium 

 1. A 2.A 3.A 3. B 4.A 4. B 
Český jazyk 5 4 4 4 4 4 
1. cizí jazyk  3 3 3 3 5 5 
2. cizí jazyk 3 3 3 3 4 4 
Základy spol. věd 1 1 2 2 2 2 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 
Zeměpis 2 2 2 2 0 0 
Matematika 5 4 4 4 4 4 
Fyzika 2 3 2 2 2 2 
Biologie 2 2 3 3 2 2 
Chemie 2 3 2 2 0 0 
Hudební výchova*  2/0 2/0 0 0 0 0 
Výtvarná výchova* 0/2 0/2 0 0 0 0 
IVT 2 2 0 0 0 0 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 
1. volitelný předmět 0 0 2 2 2 2 
2. volitelný předmět 0 0 2 2 2 2 
3. volitelný předmět 0 0 0 0 2 2 
Celkem hodin týdně 33 33 33 33 33 33 

* vyučuje se hudební a výtvarná výchova, hudební výchova, nebo výtvarná výchova 
 
Nabídka volitelných předmětů pro žáky 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  
Žáci volí právě dva volitelné předměty  
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Nabídka volitelných předmětů pro žáky 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 
Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z biologie 
Seminář a cvičení z chemie 
Informatika a výpočetní technika (jednoletý kurz) 
Estetická výchova 
Žáci volí nejvýše tři volitelné předměty 
 
Nabídka nepovinných předmětů a kroužků 
Sborový zpěv, Instrumentální skupiny 
Seminář z biologie a zoologie 
Kroužek Mladý zdravotník 
Kroužek Scrabble 
Kroužek horolezecký 
Kroužek aerobiku 
Kroužek šachový 
 
 
g) Údaje o přijímacím řízení 
  

Čtyřleté gymnázium 
 
 

Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia studijního oboru 7941K/401 
Gymnázium-všeobecné, denní forma vzdělávání ve školním roce 2008/2009 – první termín (21. dubna 2008) 
    
 
Počet přihlášených:  34 uchazečů o studium 
Zkoušky konalo:        34 uchazečů o studium 
Počet přijatých:         30 uchazečů o studium 
 
 
Kritéria p řijímacího řízení pro školní rok 2008/2009 
( 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 může uchazeč o studium získat nejvýše 
20 bodů. 

� Za výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání, pokud bylo uchazeči vydáno, může uchazeč o 
studium získat nejvýše 2 body (vynikající výstupní hodnocení – 2 body, průměrné výstupní hodnocení – 1 
bod, podprůměrné výstupní hodnocení nebo pokud uchazeči nebylo vydáno – 0 bodů).                      

 
b) Přijímací zkoušky: Skóre testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů 

bude přepočítáno na body podle vzorce 20*(skóre)/(nejlepší dosažené skóre), což znamená, že z každého testu 
může uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů (*  - násobení, / - dělení). 

 
Kritéria pro úsp ěšné vykonání přijímacích zkoušek: 
Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří splní všechna níže uvedená kritéria: 
1) z matematiky získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 
2) z českého jazyka získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 
3) z testu obecných studijních předpokladů získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 
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c) Další skutečnosti: Předmětové soutěže a olympiády ve školním roce 2008/2009 
Krajské kolo Okresní kolo 

Umístění Body Umístění Body 
1. místo 10 1. místo 3 
2. místo 9 2. místo 2 
3. místo 8 3. místo 1 
4. místo 7   
5. místo 6   

 
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 2008/2009 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
v platném znění. 
 
Počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky: 30 
Počet uchazečů, kteří neprospěli u přijímacích zkoušek: 4 
Počet míst na odvolání:    0 
Počet volných míst pro další termín:   0 
 
Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bylo přijato 30 uchazečů o čtyřleté studium, kteří 
úspěšně vykonali přijímací zkoušky. 
 
V Ostravě dne 22. dubna 2008 
 
Osmileté gymnázium 

 
Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia studijního oboru  
7941K/81 Gymnázium – všeobecné, denní forma vzdělávání ve školním roce 2008/2009 (21. dubna 2008) 
     
      
Počet přihlášených:  136 uchazečů o studium  
Zkoušky konalo:       136 uchazečů o studium 
Počet přijatých:          60 uchazečů o studium 
 
Kritéria p řijímacího řízení pro školní rok 2008/2009 
( první ročník nižšího 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 může uchazeč o studium získat nejvýše 5 bodů.  

� Za výstupní hodnocení uchazeče ze základního vzdělávání může uchazeč o studium získat nejvýše 2 body 
(vynikající výstupní hodnocení – 2 body, průměrné výstupní hodnocení – 1 bod, podprůměrné výstupní 
hodnocení – 0 bodů).                                                                              

 
b) Přijímací zkoušky: Skóre testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů 

bude přepočítáno na body podle vzorce 20*(skóre)/(nejlepší dosažené skóre), což znamená, že z každého testu 
může uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů (*  - násobení, / - dělení). 

 
Kritéria pro úsp ěšné vykonání přijímacích zkoušek: 
Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří splní všechna níže uvedená kritéria: 
4) z matematiky získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 
5) z českého jazyka získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 
6) z testu obecných studijních předpokladů získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 

 
Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bude přijato nejvýše 60 uchazečů o studium, kteří 
úspěšně vykonají přijímací zkoušky. 
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Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2008/2009 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 
v platném znění. 
 
Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bylo přijato prvních 60 uchazečů o osmileté studium, 
kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky. 
 
Počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky: 99 
Počet uchazečů, kteří neprospěli u přijímacích zkoušek: 37 
Počet míst na odvolání:    0 
 
V Ostravě dne 22. dubna 2008 
 
Protokol o změně rozhodnutí dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění    
   
Počet přihlášených:     136 uchazečů o studium 
Zkoušky konalo:          136 uchazečů o studium 
Počet přijatých:            60   uchazečů o studium 
Počet přijatých dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb.  2 uchazeči o studium 
 
Vzhledem k tomu, že v  odvoláních nebylo napadeno porušení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhodla 
jsem (po dohodě s OŠ KÚ MSK) s ohledem na to, že nastala jiná skutková situace, neboť se v pořadí přijatých a 
nepřijatých uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky,  vytvořila volná místa pro další uchazeče,  změnit 
rozhodnutí a po přezkoumání odvolání přijmout uchazeče o studium, kteří se umístili na 62. a 63. místě. 
 
V Ostravě dne 26. května 2008 
 
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. Velmi 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 

Při přípravě i realizaci zkoušek jsme opět využili zkušenosti z minulých let (testy pro přijímací zkoušky připravila 
společnost SCIO, o.p.s.). Podrobné informace získali uchazeči o studium na naší škole i jejich zákonní zástupci na 
Dnu otevřených dveří, na www stránkách SCIA i na www stránkách naší školy.  Při vyhodnocování přijímacích 
zkoušek jsme skenovali záznamové archy - tato metoda vylučuje možnost neoprávněného zásahu do výsledků i 
případných omylů při zadávání žákem zvolených odpovědí do počítače. 
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, že stále 
více základních škol využívá evaluační nástroje a provádí periodické hodnocení žáků 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 žáků 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 zatěžováni: 

b) přípravou podkladů pro vlastní testy školy 
c) časově i psychicky velmi náročnými opravami testů 

Vedení školy není zatěžováno: 
b) přípravou definitivní verze testů a jejich utajením 
c) kopírováním testů pro žáky a jejich kontrolou 
d) přípravou a kontrolou materiálů pro jednotlivé skupiny žáků konajících přijímací zkoušky 

Nevýhody testů Scio se výrazně neprojevily. 
 V roce 2008 nebyla podána odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí,  jednalo se o žádosti o změnu 
rozhodnutí - přijetí na volná místa.  
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Prevence společensky nežádoucích jevů ve školním roce 2007/2008 
 
 

Základní témata primární prevence (prevence užívání návykových látek, prevence šikany a jiných forem násilí, 
zdravý životní styl, výchova k evropskému občanství) byla začleněna do výchovně vzdělávacího procesu především 
v takových předmětech jako jsou občanská výchova, základy společenských věd, biologie, chemie, tělesná výchova, 
výtvarná výchova, jejichž vyučující každoročně absolvují vzdělávací kurzy a stáže pořádané PPP, KVIC, ČČK, 
Pedagogickou fakultou OU a jinými vzdělávacími institucemi. 
Na spolupráci s Městskou policií Ostrava, jejíž pracovníci každoročně besedují s žáky nižšího gymnázia, navázala 
spolupráce s ostravským oddělením kriminální policie ČR, které dotazníkovou formou mapovalo znalosti 
středoškoláků v oblasti trestní odpovědnosti za držení, užívání a šíření omamných a návykových látek. 
Žáci kvint, prvních a druhých ročníků absolvovali přednáškový cyklus docenta Novotného z FF OU „Poznáním 
proti rasismu a xenofobii“. Dokumenty „Na cestě“ a „Jeden svět na školách“ byly využívány při práci školní 
preventistky, třídních profesorů a vyučujících občanské výchovy a ZSV. 
Do problematiky prevence zasáhl v tomto roce také evropský projekt „Prvky humanismu v současném evropském 
filmu“. Na projektovou schůzku ve švédském Kristianstadu připravila naše pracovní skupina projekci a analýzu 
úspěšného českého filmu „Pravidla lži“, jehož děj se odehrává v resocializačním centru pro drogově závislé jedince. 
Preventivní dopad mají volnočasové aktivity, mezi kterými můžeme vyzvednout činnost školního pěveckého 
souboru, instrumentálních skupin, různých  kroužků i filmového klubu. 
Školní metodička prevence spolupracovala s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny v Ostravě-Zábřehu i 
s dalšími institucemi jako jsou Centrum primární prevence RENARKON, Centrum včasné intervence Magistrátu 
města Ostravy. 
 
 Zpracovala:  Mgr. Miroslava Pavlínková 
 

Výchovné poradenství ve školním roce 2007/2008 
 
Jako v předchozích letech sloužil samostatný kabinet výchovného poradenství poradenskému servisu pro žáky 
s problémy ve vyučovacím procesu nebo osobním životě a pro rodiče trvale spolupráce s odborníky Pedagogicko-
psychologické poradny v Ostravě-Zábřehu a jejího odloučeného pracoviště v Ostravě-Porubě. 
Na základě depistáže v primách a prvních ročnících byl doplněn seznam žáků s poruchami učení, ke kterým byl po 
celý školní rok uplatňován individuální přístup. 
Mezi aktivitami humanitárního a benefičního charakteru vynikl v tomto školním roce počtem zúčastněných žáků 
GLOBAL DIABETES WALK, kterému se dostalo širokého ohlasu v celostátních sdělovacích prostředcích.  
Mimořádnou akcí, která přispěla ke zvýšení politické kultury našich žáků, byla beseda s místopředsedkyní 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavou Němcovou  7. dubna 2008. 
Problematice „nové Evropy“ byla věnována pozornost ve vyučovacím procesu i při nejrůznějších mimoškolních 
akcích jako byly např. kulturní pořady Domu knihy Librex věnované jednotlivým státům EU, Dny frankofonie 
v Ostravě, přednáškový cyklus docenta Novotného z FF OU „Poznáním proti rasismu a xenofobii“. 
Vysoce výchovný dosah mají evropské projekty, do kterých se naše škola zapojila. V rámci projektu EWHUM 
(European humanism in the world) to byl druhý ročník FELJEU, festivalu knihy a středoškolské četby a do třetího, 
závěrečného roku vstoupil projekt Comenius „Prvky humanismu v současném evropském filmu“. 

 
 Zpracovala:  Mgr. Miroslava Pavlínková 
 
 

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

 
„Základním cílem environmentálního vzdělávání a výchovy další generace je naučit ji žít podle principů (trvale) 
udržitelného rozvoje.“ 
 
Environmentalistika  je nauka o životním prostředí; využívá poznatků vědního oboru ekologie, zkoumá působení 
člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí 
nežádoucích zásahů. Environmentalistika zahrnuje také ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, 
využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péče o zdraví lidské populace apod. 
 
Právní podklad programu zajišťuje Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve 
školách a školských zařízeních – MŠMT, č.j. 32338/2000-22 
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Rámcový dlouhodobý plán EVVO 

 
1. Předávat znalosti a dovednosti týkající se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, 

problémů životního prostředí z globálního i lokálního hlediska. Seznamovat se s možnostmi a způsoby 
dosažení udržitelného rozvoje  

2. Rozvíjet schopnosti uvažovat v souvislostech – interakce přístupů ekologických, technologických, 
ekonomických a sociálních v jednotlivých vyučovacích předmětech 

3. Spolupráce se středisky ekologické výchovy – VITA,  M.R.K.E.V., TEREZA, Klub ekologické výchovy  a 
s dalšími institucemi se vztahem k ochraně přírody (Český svaz ochránců přírody, Lesy České republiky) 

4. Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících - začlenění okruhů environmentálního vzdělávání do 
tématických plánů  

5. Trvalé aktivity - péče o životní prostředí – nástěnky, úprava okolního prostředí (škola, jednotlivé třídy), 
separování odpadu  

6. Další vzdělávání pedagogů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Program EVVO – školní rok 2007/2008 
 

1. Vzdělávání koordinátora a dalších pedagogů podle nabídky, časových a finančních možností školy 
2. Exkurze s ekologickou tématikou – OZO,a.s., VŚB-TU Ostrava, ZOO Ostrava, Ostravská univerzita 
3. Péče o zeleň v okolí školy, zlepšování květinové výzdoby tříd a chodeb 
4. Obohacování knihovny o ekologickou literaturu a metodické materiály k ekologické výchově 
5. Spolupráce a výměna zkušeností s jinými školami, se středisky ekologické výchovy a s dalšími institucemi 

se vztahem k ochraně přírody (Český svaz ochránců přírody, Lesy České republiky) 
6. Třídění odpadu, upozorňování na nebezpečné odpady 
7. Zkvalitňování žákovských prací s ekologickou tématikou 
8. Zdůrazňování regionálních chráněných území  
9. Komentování k „ekologickým dnům“ - dle kalendáře 
10. Šetření energiemi 

 
 

 Hodnocení EVVO -  školní rok 2007/2008 
                                                                                                                                                                                               
      Prvním rokem byla na naší škole Matičním gymnáziu v Ostravě realizována koncepce EVVO. Koordinátorem 
pro EVVO Mgr. Z. Platošovou byl v září vypracován rámcový dlouhodobý plán EVVO a z něj vyplývající roční 
program EVVO pro školní rok 2007/2008. Roční plán je připravován ve spolupráci s vedením školy, vedoucími 
jednotlivých předmětů, byl projednán se všemi členy pedagogického sboru a celoročně je jim k dispozici.    
        Školní  program EVVO pro školní rok 2007/2008 jsme připravovali v souladu s METODICKÝM POKYNEM  
MŠMT ČR č.j.: 32 338/2000-22. 
 
Již řadu let jsou na naší škole realizovány principy nadále udržitelného rozvoje, se změnami v koncepci škol bylo 
nutné spolu se zavedením ŠVP na nižší stupeň gymnázia začlenit do dokumentace školy podklady k EVVO. 
Principy náplně EVVO jsme zařazovali a nadále zařazujeme do ostatních předmětů formou přijatelnou a nenásilnou. 
EVVO je nedílnou součástí  celoročního dění naší školy. 
 
Hodnocení ročního programu: 

Ekologizace provozu školy 
1. Šetření energii: 

- v oknech tříd jsou umístěny žaluzie, které jsou funkční a nastavitelné pro dobu slunečního svitu i    
šera 

- svítí se pouze v době vyučování, pokud je potřeba; během přestávek dochází k regulaci světel  
- ve škole byly vyměněny zářivky, které jsou nyní úsporné a mají stejnou barvu svítivosti 
- krátkodobé intenzivní větrání 
- ústřední topení má funkční nastavitelné ventily pro regulaci 
- dochází k snížení teploty v místnostech v nočních hodinách, o víkendu i během prázdnin 
- žákům se snažíme vštěpovat návyk na šetření materiály a energiemi (jako např. učebnice, materiály 

zapůjčené školou, osvětlení ve třídách a její 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  
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Ekologizace prostředí a estetizace  
- ve třídách, v učebnách i na chodbách školy jsou umístěny květiny, které slouží nejen k estetizaci školy, 

ale rovněž jako učební pomůcka (pokojové květiny…) 
- v prostorách školního atria probíhá soustavná péče o zeleň a průběžný úklid těchto prostor 

využívaných k odpočinku žáků a pedagogů během přestávek školních dní s pěkným počasím 
- ve vestibulu školy jsou celoročně instalovány výstavy nejlepších výtvarných prací žáků naší školy a 

jsou střídány žákovskými pracemi různých témat, včetně EVVO 
 

Realizované exkurze s tématikou EVVO 
Centrum odpadové výchovy OZO Ostrava s.r.o. , sekunda B (Mgr.Zdeněk Maník) 
 
V rámci spolupráce se středisky ekologické výchovy a dalšími institucemi se vztahem k environmentalistice 
proběhly tyto akce: 

− Výstava ve vestibulu školy na téma VODA - zapůjčeno občanským sdružením VITA Ostrava, 
(Mgr. Zdeňka Platošová) 

− Přednáška MP Promotion o dospívání pro dívky prim, kvint a prvního ročníku čtyřletého studia 
(Mgr. Zdeňka Platošová) 

− Přednáška VŠB - TU Ostrava Nanotechnologie ve vztahu k životnímu prostředí 
(Mgr. Tomáš Adamus, PhD.) 

− Příprava souboru přednášek na téma Globální oteplování (Ing. Adam Dragon) 
 
Koordinátor EVVO se zúčastnil  
15. - 17. 10. 2007 Konference EVVO v Moravskoslezském kraji  (9. ročník) 
11. 12. 2007  konference  “Úloha zoologických zahrad v EVVO“ 
 
Pedagogové, kteří se zúčastnili Zdravotnického kurzu první pomoci: Mgr. Jana Bittová, Mgr. Tamara Franková, 
Mgr. Svatava Kretková, Mgr. Renáta Macečková, Mgr. Martin Schenk, Mgr. Romana Vlková, 
Mgr. Petr Vondráček 
 
Materiály získané při konferencích, školeních či při spolupráci s jinými subjekty byly zařazeny do knihovny 
školy. 
 
Ve škole byla zřízena informativní nástěnka pro EVVO, která byla průběžně doplňována a obměňována  k  
aktuálním událostem v regionu či ekologicky významnému dni. 
 
 
Žákovské práce s tématikou EVVO 
Emulgátory a jejich vztah ke zdraví – postery tercie A (chemie, Mgr. Zdeňka Platošová) 
Alternativní zdroje energie – projekt tercie B (chemie, Mgr. Jan Veřmiřovský) 
Živelní pohromy – Zemětřesení – postery kvarta A (biologie, Mgr. Helena Maťašeje) 
Antikoncepce – postery kvarta (biologie, Mgr. Helena Maťašeje) 
 

Koordinátor pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu: Mgr. Zdeňka Platošová 
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Část III. 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
Inspekce nebyla. 
 

 
Část IV. 

 
Údaje o pracovnících školy 

 
 
a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů 

 
Aprobovanost výuky na celé škole 

Tento školní rok Minulý školní rok 
100% 100% 

 
b) Seznam pedagogických pracovníků školy, jejich aprobace  ( šk. rok 06/07)      

 Příjmení, jméno, titul Aprobace 
1. Adamčíková Jana, Mgr. IVT, Tv 
2. Mgr. Adamus Tomáš,  Ph.D. Ch, Bi 
3. Bačová Alena, Mgr. M, Dg, IVT 
4. Bittová Jana, Mgr. NJ, D 
5. Dobešová Hana, Ing. IVT 
6. Dragon Adam, Ing. IVT, F 
7. Drápalová Martina, Mgr. M, Ch 
8. Dresler Vladimír, Ing. F, Ek 
9. Fismol Tomáš, Mgr. M, F 

10. Franková Tamara, Mgr. RJ, NJ 
11. Fuxová Ivana, PhDr. ČJ, D 
12. Holuša Zdeněk, Mgr. M, F 
13. Jendryková Libuše, Mgr. M, F 
14. Kala Boris, Mgr.  RJ, D 
15. Klečková Irena, Mgr. RJ, AJ 
16. Klimešová Květoslava, Mgr. M, TV 
17. Korpasová Ivona, Mgr. ČJ, AJ 
18. Kretková Svatava, Mgr.          NJ, D 
19. Kubinová Andrea, Mgr. ČJ, AJ 
20. Kuchařová Dana, Mgr. RJ,Vv 
21. Macečková Renáta, Mgr. Nj, Ov 
22. Maník Zdeněk, Mgr. M, F 
23. Maťašeje Helena, Mgr. M, Bi 
24. Michalíková Lucie, Mgr. M,Vv 
25. Moravec Vlastimil, Mgr. M, F, Aj 
26. Nováková Naděžda, Mgr. ČJ, AJ 
27. Pavlínková Miroslava, Mgr. La, FJ, D 
28. Pek Tomáš, Mgr. Aj, Šj 
29. Platošová Zdeňka, Mgr. Bi, Ch 
30. Purová Něha, Mgr. IVT 
31. Rychtarčíková Pavla, Mgr. IVT, M 
32. Sandersová Marie, Mgr. ČJ, AJ 
33. Schenk Martin, Mgr. ON, TV 
34. Slezáková Anna, Mgr. Bi, TV 
35. Smyček Petr, Mgr. M, F 
36. Stašicová – Čejková Petra, Mgr.  Z, TV 
37. Svoboda Daniel, Mgr. Z, TV 
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 Příjmení, jméno, titul Aprobace 

38. Šmídová Libuše AJ, ŠJ 
39. Šňupárková Markéta, Mgr. Hv, ČJ, NJ 
40. Švrčková Zdena, Mgr. ČJ, HV 
41. Tesařová Alena, Mgr. Z, RJ, AJ 
42. Tichý Stanislav, Mgr. M, F 
43. Tr čková Jana, Mgr. ČJ, D 
44. Trnová Michaela, Mgr. AJ, NJ 
45. Utratová Luďka, Mgr. M, TV 
46. Vasevič Ladislav, Mgr. ČJ, D 
47. Veřmiřovský Jan, Mgr. Bi, Ch 
48. Vidli čková Darina, Mgr. Frj, Aj 
49. Vlková Romana, Mgr. Čj 
50: Vondráček Petr, Mgr. M, Bi 
51. Vysloužilová Renáta, Mgr. ČJ, AJ 

 
 
c) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu 

Tento školní rok Minulý školní rok 
1 1 

 
 
d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 

 Tento školní rok Minulý školní rok 
Nastoupili 3 3 

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 
 1 1 (+ 2 MD)  0 3 

 
 
e) Počet pedagogických zaměstnanců v důchodovém věku a nekvalifikovaných 

 Tento školní rok Minulý školní rok 
Důchodový věk 7 10 
Nekvalifikovaní 0 0 
 

 
f) Mzdové podmínky pracovníků za kalendářní rok 2007 až 2003 

 
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 snížen, pokud pominou důvody, pro které byl přiznán. 
 
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 nejbližším výplatním termínu nebo za červenec 
běžného roku. 
 
Výše nenárokových složek mezd s uvedením částek za plnění jednotlivých kritérií mají písemnou formu, jsou 
předány každému zaměstnanci a založeny do osobního spisu. 
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   Vývoj platů 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007

Průměrný plat pedagogického pracovníka 21264 21990 23150 24979 26205
Nenároková složka platu 2915 3566 3443 4476 4069

Průměrný plat THP 14955 14136 14219 17178 16999
Nenároková složka platu 2421 3256 2897 4420 3664

Průměrný plat dělnických povolání 8366 8870 9021 10486 10448

Nenároková složka platu 736 867 1023 1861 1376

 

 

 

Průměrný měsíční plat pedagogického zaměstnance

2915 3566 3443 4476 4069
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Průměrný plat pedagogického zaměstnance meziročně vzrostl o 4,9%, z toho nároková složka platu vzrostla 
o 7,96 %, nenároková složka platu poklesla o 9,1 %. Protože bude postupně snižován počet tříd, chceme využít 
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 THP zaměstnance
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Průměrný plat THP zaměstnance meziročně poklesl o 1,05 %, z toho nároková složka platu vzrostla o 4,5 %, 
nenároková složka platu poklesla o 17,1 %. 

 

Průměrný plat zaměstnance v dělnických povoláních
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Průměrný plat zaměstnanců v dělnických povoláních meziročně poklesl o 0,27%, z toho nároková složka platu 
vzrostla o 5,2 %, nenároková složka platu poklesla o 26,1 %. 
 

 
 
 

   Výkony 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet žáků 579 606 632 654 654 

Prům. evidenční počet pedagog. zam. 41,5 43,87 45,41 46,88 47,07 

Prům. evidenční počet ostatních zam. 9,51 10,21 11,70 11,39 10,79 

Počet žáků na jednoho pedagog. zam. 13,95 13,81 13,92 13,95 13,89 
Počet žáků na jednoho nepedag. zam. 60,88 59,35 54,02 57,42 60,61 
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Nižší počet žáků na jednoho pedagogického zaměstnance ovlivňuje vyšší počet „nadúvazkových“ hodin. 
Počet nepedagogických zaměstnanců je snížen o knihovníka. Učiteli, který tuto práci vykonává, je upravena 
nenároková složka platu. 
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Část V. 

 
Výkon státní správy 

 
Správní řízení Počet Počet odvolání 

v rámci přijímacího řízení 172 9 
rozhodnutí o přijetí ke studiu, přestup 1 0 
rozhodnutí o přerušení studia/ opakování ročníku 8/0 0 
rozhodnutí o vyloučení a podmíněném vyloučení ze studia 0 0 

 
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 2007/2008 

 
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  

c) akce pro vyučující AJ (NIDV a COVPP MU Brno, British Council…) 
d) akce pro vyučující NJ (NIDV, COVPP MU Brno, Goethe Institut Praha, Dům Evropy Praha) 
e) akce pro vyučující FrJ ( Institut Francais d‘Ostrava) 
f) akce pro vyučující La ( Ústav klasických studií při AV) 

  
Zlepšování jazykových dovedností ostatních učitelů - národní program Brána jazyků (NIDV)  
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití interaktivní techniky 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech DVPP vedoucí k  prohloubení odbornosti učitelů 
ve specializaci, kterou vyučují  

g) Doktorandský studijní program na PřF OU – Mgr. Petr Smyček (F) 
h) Doktorandský studijní program na PřF OU – Mgr. Tomáš Fismol (F) 
i) Doktorandský studijní program na FF OU  – Mgr. Romana Vlková (ČJ) 
j) Doktorandský studijní program na PřF OU – Ing. Adam Dragon (F) 
k) Doktorandský studijní program na PřF OU – Mgr. Zdeněk Maník 
l) Doktorandský studijní program na  UK – Mgr. Jan Veřmiřovský (Ch)  
m) Zvýšení kvalifikace a to pedagogickým studiem pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ – 

Mgr. Tamara Franková, Mgr. Tomáš Pek 
n) Zvýšení kvalifikace a to rozšiřujícím studiem pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ 

(IVT) – Mgr. Pavla Rychtarčíková 
o) Akce z nabídky KVIC, MŠMT, NIDV i jiných akreditovaných vzdělávacích středisek 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou (MANA 2008) 
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  DVPP - náklady v Kč 

  Rok 

  
2004 2005 2006 2007 I. pololetí 

2008 

Kurzovné 95 140 66 140 69 484 23 090 10 100
Cestovné 20 212  5 001 11 157 8 806 1 335

Celkem 115 352 71 141 80 641 31 896 11 435
 

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 (Brána jazyků, Úspěšný 
ředitel, KVALITA,…) 

• někteří učitelé absolvovali o hlavních prázdninách školení na vlastní  náklady  
 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 18 Mgr. Alena Bačová 
 

 
 
Plnění plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/2008  
 

Titul, jméno a příjmení   název akce pořadatel 
rozsah 

hodiny/dny 

 
Mgr. Tomáš Adamus, Ph. D. 

Seminář učitelů a didaktiků  
přírodovědných předmětů 

Přírodovědecká fakulta 
Ostravské univerzity 

6 

Zdravotnický kurz pro kvalifikované 
poskytování první pomoci 

BOZP 8 

Konference Počítač ve škole 
Gymnázium Vincence 
Makovského  

48 

Školení ke grantům ESF  OU, Ostrava 4 
Geologický seminář pro učitele biologie VŠB TU, Ostrava  8 

Mgr. Alena Bačová 

Školení vedoucích zaměstnanců o PO a 
BOZP 

Redcock 8  

Právní rámec řízení školy Agentura Paris 8 
Řízení projektu KVIC 4 
Zákoník práce v otázkách a odpovědích Agentura Nešporová 6 

Mgr. Bittová Jana 
Praktické postupy první pomoci  MŠMT, OU ZSF 12 
Film, divadlo a média ve výuce 
humanitních předmětů 

Univerzita Palackého 
Olomouc 

30 

Ing. Hana Dobešová 

Školení vedoucích zaměstnanců o PO a 
BOZP 

Redcock 8  

Aktualizace FS1 NIDV 10 
Právní rámec řízení školy Agentura Paris 8 
Zákoník práce v otázkách a odpovědích Agentura Nešporová 6 
Manažerské řízení procesu změn NIDV 18 
Řízení projektu KVIC 4 
Změny v právních předpisech TSM 1 den 

Ing. Adam Dragon 
Astronomický seminář pro učitele 

Hvězdárna a planetárium 
J. Palisy 

8   

Seminář k tvorbě učebních osnov fyziky 
Gymnázium, Slovanské 
náměstí 7, Brno 

7 

Mgr. Martina Drápalová 22. letní škola chemie VŠCHT Praha 3 dny 

Mgr. Tomáš Fismol Seminář k tvorbě učebních osnov ŠVP  Pilot G/GP 7 

Mgr. Tamara Franková 

Praktické postupy první pomoci  MŠMT, OU ZSF 12 
Výuka cizích jazyků z hlediska současné 
platné legislativy 

NIDV 4 

Studium pedagogické způsobilosti  OU  
Postavení výuky němčiny v současné ČR 
spojeno se setkáním učitelů NJ se členy 
katedry germanistiky FFOU 

MŠMT ČR 4 

PhDr. Ivana Fuxová 

Efektivní využívání testování ve výuce KVIC 24 
Celtic and Anglo-Norman Ireland MSSUA 2 
Výuka jazykových dovedností -  
Challenges 

Pearson Longman 3 

8. mezinárodní konference učitelů 
angličtiny 

MSSUA/MSATE 3 dny  

Mgr. Irena Kle čková 

OXFORD METHODOLOGY DAY OUP 4 
HEADS UP! Making Interaktiv B. 
INTERACTIVE   

OUP 3 

Vedoucí lektor a koordinátor projektu 
„Brána jazyků otevřená“  

NIDV 30 

Mgr. Ivona Korpasová 

Konference Aj MSSUA Ostrava MSSUA 8 
Oxford Metodology Day The new  
maturita 

OUP 3 

Celtic and Anglo-Norman Ireland MSSUA 2 
Canada Day-Budapest   - duben                                                      Canada Ambassy 3 dny 
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Titul,  jméno a příjmení   název akce pořadatel 
rozsah 

hodiny/dny 

Mgr. Kretková Svatava 

Příprava na výuku s využitím  
prezentačního programu MS Power Point 

Rozvojový projekt MŠMT 
2007 

12 

Praktické postupy první pomoci 
Rozvojový projekt MŠMT 
2007 

12 

odborný seminář – Čsl.legie Archív města Ostravy 4 

Mgr. Andrea Kubinová 

Oxford Methodology Day Oxford University Press 3  
Seminář k novým maturitám NIDV 8 

Images of Britain in English Class II 
Moravskoslezské sdružení 
učitelů angličtiny 
Longman 

2 

Mgr. Kuchařová Dana Arteterapie Gracent 60 

Mgr. Renáta Macečková 

Příprava na výuku s využitím POWER 
POINTU 

PřF OU (MŠMT) 20 

Praktické postupy první pomoci 
Rozvojový projekt MŠMT 
2007 

12 

Seminář pro učitele němčiny (Dillingen – 
Německo 

PřF OU (MŠMT) 50 

Metodické školení k výukovým  
programům  nakladatelství Hueber 

MŠMT, Bavorské 
ministerstvo kultury  
Hueber-Verlag 

1,5 

Mgr. Zdeněk Maník 
Doktorské studium Teorie vzdělávání ve 
fyzice 

PřF OU  

Mgr. Helena Maťašeje 

Tvorba efektivních www stránek pro 
každého 

OU, Ostrava 20  

Práce v prostředí moodle OU, Ostrava 20 
Mathematica CalcCenter – základy práce se 
systémem 

ELKAN, Opava 
 

8 

Mathematica 6.1. 
ELKAN, Opava 
 

8 

Geologický seminář pro učitele biologie VŠB-TU, Ostrava 6 
Seminář efektivního využití 
interaktivních tabulí ve výuce 

AV Media, Praha 
 

8 

Doktorské studium 
OU PdF 
 

 

Praktická autoevaluace (KVIC Ostrava, 
ZŠ Ostrčilova) – lektorská činnost 

OU, Ostrava  48 

Rozvoj škol (Gy Hladnov) – lektorská 
činnost 

OU, Ostrava  5 

Efektivní využívání výstupů testování 
vědomostí (Jihlava, Strážnice, Ostrava) – 
Lektorská činnost 

OU, Ostrava  

 96 
 
 
 

Mgr. Vlastimil Moravec 

Výuka jazykových dovedností Pearson Longman 4 
Teachers´Academy Workshop– sessing  
writing, speaking 

Oxford University Press  6 

Oxford Methodology Day 1 Oxford University Press 4 
Oxford Methodology Day 2 Oxford University Press 3 
Getting the Most Of the Textbook Pearson Longman 4 
Project Conference Oxford University Press 2 
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Titul,  jméno a příjmení   název akce pořadatel 
rozsah 

hodiny/dny 

Mgr. Naďa Nováková 

8. mezinárodní konference učitelů 
angličtiny 

MSSUA/MSATE 3 dny  

Oxford Metodology Day 2 Oxford University Press 3 
Mezinárodní konference učitelů angličtiny 
ve Visegrádu „ Canada Day“ 

IATEFL 4 dny 

Celtic and Anglo-Norman Ireland MSSUA/MSATE 2 
Mezinárodní jazykový a metodický kurz 
pro učitele anglického jazyka 

SOL, Barnstaple  11 dnů 

Výuka jazykových dovedností -  
Challenges 

Pearson Longman 3 

Mgr. Miroslava Pavlínková 

Brána jazyků – angličtina NIDV 36 
Zahraniční specializační stáž pro  
vyučující francouzštiny 

CAVILAM, Vichy 60 

Postkvalifikační semináře pro vyučující 
latiny 

Ústav klasických studií  
při FF MU Brno 

12 

Koordinace evropských projektů  
Comenius 

NAEP Praha 7 

Mgr. Tomáš Pek 
Tools of development MSSUA 1 den 
Nová maturita – písemná část KVIC 4 
Studium pedagogické způsobilosti  OU  

Mgr. Zdeňka Platošová 

Konference EVVO VITA Ostrava 27   
Konference “úloha zoologických zahrad 
v EVVO“ 

Zoo Ostrava, Magistrát 
města Ostravy 

5 

Kurz Školská legislativa OU, Ostrava 
distanční 

forma se 3 
tutoriály 

Mgr. Pavla Rychtarčíková 

Grafika a prezentace v Zoner Callisto OU  projekt MŠMT 12 
Tvorba efektních www stránek pro  
každého 

OU  projekt MŠMT 12 

Novinky v editoru SMILE ŠVP  5 

Jak rozvíjet ICT ve škole v MSK 
Moravskoslezský kraj – 
akreditováno MŠMT 

8 

Kurz Mathematica 6.1 ELKAN 8 

Rozšiřující studium informatiky OU, Ostrava 
rozšiřující 
studium 

(2.ročník) 

Mgr. Sandersová Marie 
Výuka jazykových dovedností Pearson Longman 4 
Nejnovější trendy ve výuce Aj INFOA 4 

Mgr. Martin Schenk 
Zdravotnický kurz kvalifikované 
první pomoci a praktické dovednosti 
v kardiopulmonální resuscitaci 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci 

6   

Mgr. Petr Smyček 
Školení vedoucích zaměstnanců o PO a 
BOZP 

Redcock 8  

Seminář k tvorbě učebních osnov ŠVP  Pilot G/GP 7 
Mgr. Petra Stašicová - Čejková Regionální geografie OU, Ostrava 4  
Mgr. Daniel Svoboda Regionální geografie OU, Ostrava 4  

Mgr. Zdeňka Švrčková  
Didaktika českého jazyka pro střední  
školy 

NIDV 25   
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Titul,  jméno a příjmení   název akce pořadatel 
rozsah 

hodiny/dny 

Mgr. Alena Tesařová 

Back to Comenius (mezinárodní 
konference) 

MSSUA 3 dny  

Oxford Methodology Day 2 OUP 3 
Celtic and Anglo-Norman Ireland MSSUA/MSATE 2 
Výuka jazykových dovedností -  
Challenges 

Pearson Longman 3 

Geografický seminář OU, Ostrava 5 
Mezinárodní jazykový a metodický kurz 
pro učitele anglického jazyka 

SOL, Barnstaple  11 dnů 

Mgr. Michaela Trnová 

Výuka jazykových dovedností Challenges 
výzva, která přinese výsledky 

Bohemian Ventures 4 

Back to Comenius (mezinárodní 
konference) 

MSSUA 3 dny  

Oxford Methodology Day 1 OUP 4 
Oxford Methodology Day 2 OUP 3 
Irish Culture AMATE 2 

Images of Britain in English Class II 
MSSUA, MGO  
 

2 

42nd Annual International IATEFL 
Conference and Exhibition (mezinárodní 
konference) 

IATEFL UK 
 

5 dnů 

Back to the Future OUP 1 
Mgr. Luďka Utratová Doškolovací kurz snowboardingu  Sportovní Kurzy 4 dny 

Mgr. Romana Vlková  

Příprava na výuku s využitím power 
pointu 

PřF OU (MŠMT) 20 

Praktické postupy první pomoci ZSF OU (MŠMT) 20 
Literatura ve škole FF UK (MŠMT) 24 

Mgr. Jan Veřmiřovský 

Vytváření jednoduché databázové  
aplikace v MS Access 

OU, Ostrava 8 

Školení středoškolských učitelů CH, F,  
M 

VŠCHT Praha 24 

Tvorba efektivních www stránek pro 
každého 

OU, Ostrava 8 

Počítač ve vzdělávání (využití počítače  
ve vzdělávání) – program celoživotního 
vzdělávání (zvýšení kvalifikace, příloha  
VŠ diplomu) 

UP, Olomouc 8 

Moderní informační a komunikační 
technologie ve vzdělávání (využívání  
ICT ve výuce) (zvýšení kvalifikace,  
příloha VŠ diplomu) 

UP, Olomouc 8 

Tvorba on-line kurzů v prostředí Moodle OU, Ostrava 8 
Vybrané laboratorní metody analytické 
chemie 

OU, Ostrava 8 

Základy Visual Basicu OU, Ostrava 8 
Biologické vzdělávání na ZŠ a SŠ 
v pojetí „Tvořivé školy“ 

OU, Ostrava 8 

Program celoživotního vzdělávání (dílčí 
disciplíny: Distanční vzdělávání a  
e-learning, Distanční výuka a učení, 
Studijní opory, Evaluace v distančním 
vzdělávání) (zvýšení kvalifikace, příloha 
VŠ diplomu) 

UP, Olomouc 8 

Mgr. Petr Vondrá ček 
Geologický seminář pro učitele biologie VŠB TU, Ostrava  8 
Zdravotnický kurz pro kvalifikované 
poskytování první pomoci 

BOZP 4 
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Titul,  jméno a příjmení   název akce pořadatel 
rozsah 

hodiny/dny 

Mgr. Renáta Vysloužilová 

Konference k novým učebnicím Longman 8  
Oxford Mythology Day – The New 
Maturita 

OUP 3 

Celnic and Anglo. Ireland MSSUA 2 
Getting the most of the Book Longman 3 
Canada Day – mezinárodní Konference  
ve Visegradu 

Canada Embassy-Iatefl, 
MSSUA 

16 

 
Pozitiva DVPP: Ve školním roce 2007/2008 nejen v souvislosti s novou legislativou opět 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 snížen o 
cca 25% příspěvek ONIV, časová náročnost komplikuje organizaci výuky a učitelé jsou přetíženi mimořádnými 
povinnostmi vyplývajícími z platné legislativy (změny se koncentrují do jednoho až 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 vždy byl a také v současné době je kvalitní, kreativní, plně aprobovaný pedagogický sbor 
s vynikajícími odbornými znalostmi a schopností předávat poznatky i životní zkušenosti generacím žáků. 
Každý učitel si váží 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 přebírají pod vedením zkušených starších kolegů časově náročné aktivity (organizace soutěží 
a olympiád, zapojení do uměleckých činností žáků v divadelním souboru a pěveckých sborech, vedení kroužků a 
nepovinných předmětů), jsou flexibilní a jsou schopni zavádět do výuky moderní metody, které zkvalitní výuku a 
činí tím vzdělávání zajímavějším a přístupnějším (využití ICT ve výuce, projektové a problémové vyučování, 
exkurze, besedy, atd.). 
V současné době je stabilizován počet nepedagogických pracovníků. Uklízečky udržují příjemné pracovní prostředí 
v čistotě,  údržbáři 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 využívat nový softwarem a knihovník - učitel je nejen pro žáky odborným poradcem.   
Vyjma kulturních a společenských akcí (setkání u příležitosti Dne učitelů, Plesu rodičů a absolventů školy, 
poznávacích zájezdů, výjezdních zasedání po ukončení ústních maturitních zkoušek, sportovních i kulturních 
akcích, atd.) mají všichni zaměstnanci možnost si jednou za čtvrt roku neformálně pohovořit při společných 
oslavách narozenin. 
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Aktivity se žáky 
 

Titul,  jméno a příjmení   aktivity se žáky 

Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D.  

Spoluorganizace krajského kola ChO kategorie D na naší škole 

Příprava žáků na okresní a krajská kola ChO kategorií B a C 

Příprava a organizace školních kol ChO kategorií B a C 

Organizace přednášky na téma Nanotechnologie , přednesené odborníky  
 z VŠB TU 

Příprava žáků na soutěž „Velká cena ZOO“ 

Vedení týmu žáků v soutěži O pohár Becario, téma: Chemie a elektřiny  

Mgr. Jana Bittová 

Organizační zajištění projekce filmu „Katyň“ v kině Vesmír – u příležitosti  
výročí této tragédie    

Organizace kulturní a poznávací exkurze žáků do Vídně 

Příprava a organizace školní Akademie „Šmeralka šou 2007“ u příležitosti 
110. výročí založení MGO 

Příprava a práce na projektu „Polské dny v Ostravě“ 

Příprava žáků na školní kolo Dějepisné olympiády  

Ing. Adam Dragon 

Příprava žáků na soutěž Napájení Sluncem  2008 (VŠB –TU Ostrava) - 
přípravná část ve spolupráci s Ing. Dreslerem 
Příprava žáků na soutěž Vodíkový jezdec  2008 (VŠB –TU Ostrava) - 
přípravná část ve spolupráci s Ing. Dreslerem 

Příprava souboru přednášek na téma Globální oteplování 

Mgr. Martina Drápalová 

Příprava žáků na školní, okresní a krajské kolo chemické olympiády kategorií  
B, C a D  

Příprava praktické části školního kola chemické olympiády kategorie C  

Příprava a organizační zajištění školního kola chemické olympiády kategorie B 

Zajištění účasti žáků na akci ŠKOMAM´08 pořádanou VŠB TU Ostrava 

Ing. Vladimír Dresler 

Příprava žáků na Astronomickou olympiádu, kategorií G – H 

Příprava žáků na soutěž Napájení Sluncem  2008 (VŠB –TU Ostrava) –  
přípravná část ve spolupráci s  Ing. Dragonem 

Organizace 1. a 2. kola Astronomické olympiády kategorií G - H 

Mgr. Tomáš Fismol 

Organizace návštěv planetária a hvězdárny 

Příprava žáků na Astronomickou olympiádu 

Organizace Matematického klokana 

Organizace Přírodovědného klokana 

Organizace Pythagoriády 

Mgr. Tamara Franková  

Organizační zajištění poznávací exkurze do Vídně spojené a návštěvou výstavy 
„Od Moneta po Picassa“ (listopad 2007) 
Zajištění účasti žáků na seminářích v DE Marienberg (listopad 2007,  květen 2008, 
červen 2008) 

PhDr. Iva Fuxová Organizační zajištění zapojení žáků do projektu „Píšeme a čteme noviny“ 

Mgr. Irena Kle čková 
Příprava žáků na soutěž v anglické konverzaci 

Organizační zajištění návštěvy Britské knihovny 
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Titul,  jméno a příjmení   aktivity se žáky 

Mgr. Ivona Korpasová 

Organizační zajištění studijního pobytu našich žáků v Anglii 

Příprava žáků  na soutěže v Čj 

Příprava žáků  na soutěže v Aj 

Spolupráce s knihovnou OU, OUP 

Mgr. Svatava Kretková 

Příprava žáků na mezinárodní soutěž „Lidice pro 21.století“ ( soutěž pořádá 
Památník Lidice ve spolupráci s MŠMT, FF UK a Vojenským historickým 
ústavem) 
Příprava žáků na regionální soutěž  „Šumná Ostrava“ (pořadatelem je  
Wichterlovo gymnázium) 

Příprava žákyně na okresní kolo konverzace v NJ 

Organizační zajištění poznávací exkurze do Vídně spojené a návštěvou výstavy 
„Od Moneta po Picassa“ (listopad 2007) 

Mgr. Andrea Kubinová 

Organizace a zajištění školního kola Olympiády v českém jazyce  

Příprava žákyně na literární soutěž  O cenu Filipa Venclíka  

Příprava žákyně na okresní kolo Olympiády v ČJ 

Organizační zajištění studijního pobytu našich žáků v Anglii 

Příprava žáků na soutěž v anglické konverzaci 

Mgr. Dana Kuchařová 

Organizační zajištění poznávací exkurze do Vídně spojené a návštěvou výstavy 
„Od Moneta po Picassa“ (listopad 2007) 

Organizační zajištění pravidelných návštěv výstav v galeriích a Domě umění 

Organizace vernisáží a výstav žákovských prací, kresby v plenéru 

Mgr. Renáta Macečková 

Příprava a organizace školní Akademie „Šmeralka šou 2007“ u příležitosti 
110. výročí založení MGO 
Organizační zajištění poznávací exkurze do Vídně spojené a návštěvou výstavy 
„Od Moneta po Picassa“ (listopad 2007) 

Vedení kroužku scrabble 

Organizace soutěže Debatiáda  

Mgr. Zdeněk Maník 
Organizace 1. a 2. kola Astronomické olympiády kategorií  G a H 

Příprava a organizace školního kola MO kategorie Z7 

Mgr. Helena Maťašeje 
Příprava žáků KVA na soutěž Velká cena ZOO 

Příprava žáků KVB a KVA na školní, okresní a krajské kolo matematické 
olympiády kategorie Z9  

Mgr. Naděžda Nováková 

Pedagogické a odborné vedení Neoficiální ho školního  časopisu Kaktus – 
publikace článků 
Příprava žáků na recitační soutěže, organizační zajištění jejich účasti  
v dalších kolech 

Organizace školního kola recitační soutěže 

Organizační zajištění divadelních představení pro žáky školy  

Organizační zajištění filmových představení pro žáky školy 

Organizace slavnostního vyhlášení výsledků školní literárně-stylistické soutěže 
„Čas“ 

Tvorba sborníku soutěžních prací 

Organizace 2. ročníku celoškolní literárně-stylistické a filmové soutěže „… a 
vrahem je zahradník“ 

Organizace Dne s Kaktusem v rámci sportovního dne 
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Titul,  jméno a příjmení   aktivity se žáky 

Mgr. Miroslava Pavlínková 

Školní koordinátorka evropského projektu Comenius   ( projektové schůzky 
v Ostravě v říjnu 2007, ve Švédsku v únoru 2008 a v Itálii v květnu 2008) 
Účast Matičního gymnázia na druhém ročníku FELJEU – mezinárodní festival 
knihy a četby (zvláštní ocenění poroty za originalitu zpracování soutěžního 
tématu) 
Příprava žáků Tercie B na vystoupení v regionálním kole soutěže Concours 
de la chanson française  

Mgr. Tomáš Pek 

Organizace školního kola šachového turnaje 

Příprava žáků na městské a krajské kolo šachového turnaje 

Vedení šachového kroužku 

Mgr. Zdeňka Platošová 

Příprava žáků na školní, okresní a krajské  kolo ChO kategorií C a D 

Příprava žáků na soutěž „Velká cena ZOO“ 

Organizační zajištění přednášky „S tebou o tobě“ 

Organizační zajištění výstavy na téma „Voda“ 

Zpracování projektu „Podpora EVVO na školách“ 

Organizační zajištění exkurze žáků na pracoviště analytické chemie VŠB TU 
Ostrava 

Mgr. Pavla Rychtarčíková 

Příprava žáků na soutěž „Mistrovství ČR a SR základních a středních škol 
v progamingu“ 

Příprava žáků na školní kolo soutěže MO 

Organizační zajištění  soutěží Matematický klokan a Pythagoriáda 

Mgr. Martin Schenk Příprava žáků na sportovní soutěže v rámci Sportovních her mládeže 

Mgr. Anna Slezáková 

Příprava družstva žáků ČK I. Na městský přebor soutěže zdravotních hlídek 

Příprava družstva žáků ČK II. Na městské a regionální přebory soutěže  
zdravotních hlídek 

Vedení kroužku „Mladý zdravotník“ 

Mgr. Petra Stašicová-Čejková 
Příprava žáků na sportovní soutěže v rámci Sportovních her mládeže 

Vedení kroužku „Aerobic“ 

Mgr. Daniel Svoboda 
Vedení horolezeckého kroužku 

Příprava žáků na sportovní soutěže v rámci Sportovních her mládeže 

Mgr. Markéta Šňupárková 

Příprava žáků na hudební vystoupení v Minikině kavárna v rámci projektu 
Comenius 
Příprava a organizace školní Akademie „Šmeralka šou 2007“ u příležitosti 
110. výročí založení MGO 
Příprava žáků na hudební vystoupení u příležitosti vernisáže fotografií – projekt 
„Moje město“ 

Příprava workshopu bicí nástroje – samba 

Organizační zajištění zájezd žáků do brněnského divadla Husa na provázku, 
představení Balada pro banditu 
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Titul,  jméno a příjmení   aktivity se žáky 

Mgr. Zdeňka Švrčková  

Příprava Vánočního koncertu pro žáky , rodiče i absolventy školy 

Příprava vystoupení Komorního sboru  na republikovou přehlídku 
gymnaziálních sborů v Otrokovicích 

Příprava vystoupení pěveckého sboru na plesu Matičního gymnázia 

Příprava vystoupení pěveckého sboru na školní akademii ke 110. výročí založení 
školy – ranní, dopolední a večerní představení  
Příprava vystoupení vybraných členů pěveckého sboru v rámci kulturního 
programu na soutěži Skřivánek v Ostravě  

Účast žáků na koncertě v rámci Festivalu hudby nevidomých v Ostravě  

Mgr. Alena Tesařová 

Pedagogický dozor při studijním pobytu našich žáků ve Velké Británii 

Projekt „Planeta Země 3000 – Brazílie v rytmu samby“ 

Organizační zajištění geografické exkurze na vodní dílo Šance 

Organizace účasti žáků na akci PřF OU, Ostrava – Den GIS 

Organizace návštěvy planetária a hvězdárny 

Mgr. Jana Tr čková 
Spolupráce při realizaci projektu „Studenti za toleranci“ 

Spolupráce při realizaci projektu COMENIUS 1-  „Prvky humanismu  
v současném evropském filmu“ 

Mgr. Michaela Trnová 

Organizační zajištění účasti žáku na semináři Celtic and Anglo-Norman Ireland 

Organizační zajištění studijního pobytu našich žáků v Anglii 

Příprava žáků na konverzační soutěž v AJ 

Mgr. Luďka Utratová 
Organizace turnaje v beach volejbalu pro žáky a absolventy školy 

Příprava žáků na sportovní soutěže v rámci Sportovních her mládeže 

Mgr. Ladislav Vasevič 
Organizace reprezentačního plesu Matičního gymnázia 

Příprava žáků na literární soutěže 

Mgr. Jan Veřmiřovský 

Příprava žáků na  školní a okresní kolo ChO kategorií C a D 

Organizační zajištění soutěže Mladých zoologů  

Příprava žáků na soutěž Velká cena ZOO 

Exkurze žáků do Krevního centra, geologického pavilonu VŠB TU 
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Titul,  jméno a příjmení   aktivity se žáky 

Mgr. Romana Vlková 

Organizace Recitačního maratonu 2007 

Organizace autorského čtení prozaika Jana Balabána 

Příprava a organizace školní Akademie „Šmeralka šou 2007“ u příležitosti 
110. výročí založení MGO 

Vedení scrabblového kroužku  

Organizace scrabblových turnajů Pavouček 2007 

Organizace soutěže Mladý Demosthenes (školní i regionální kolo) 

Organizace školní ankety Maturant roku 2008 

Příprava žáků na recitační soutěže 

Příprava žáků na soutěž Rosteme s knihou 

Organizace školního kola Debatiády, příprava žáků na účast v krajském a 
celorepublikovém kole 

Organizace společné návštěvy večerních představení divadla Aréna 

Organizace společné návštěvy předpremiéry polského filmu Katyň  
v kině Vesmír 

Vedení školního voice-bandu (recitační skupina) 

Organizace a příprava kulturně-společenské akce Večer tříkrálový aneb  
Tři básníci MGO čtou verše ze svých šuplíků v kavárně Daniel 

Mgr. Petr Vondrá ček 

Vedení biologického kroužku 

Příprava žáků na soutěže MO 

Příprava žáků na soutěže BiO 

Příprava žáků na soutěž Velká cena ZOO 

Mgr. Renáta Vysloužilová 
Příprava žáků na školní, okresní a krajské kolo soutěže v anglické konverzaci 

Organizační zajištění studijního pobytu našich žáků v Anglii 

 
b) účast pedagogů na aktivitách MŠMT ČR, KVIC,  NIDV 
 

Mgr. Tamara Franková byla jmenována KÚ SMK stálou předsedkyní poroty okresní komise soutěže 
Konverzace v jazyce německém. 

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. Adamus Ph.D. je členem krajské komise chemické olympiády. 
 
Zahraniční stáže pedagogů, mezinárodní konference 

Jméno a příjmení pedagoga Název akce 
Mgr. Ivana Fuxová Mezinárodní konference Tools for Professional Development - Ostrava 
Mgr. Miroslava Pavlínková metodická stáž pro vyučující FrJ – Vichy Francie (21.7.-1.8.2008) 
Mgr. Vysloužilová Canada Day - Budapest 
Mgr. Ivona Korpasová Canada Day - Budapest 

Mgr. Renata Macečková 
Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen, Unterrichts-Optimierung  für 
tschechische Deutsch-Lehrkraefte – seminář  

Mgr. Naděžda Nováková 
Canada Day - Budapest 
Back to Comenius - Přerov 

Mgr. AlenaTesařová Back to Comenius - Přerov 

Mgr. Adamus, Ph.D. 
Mezinárodní konference Změny životního prostředí a jejich indikace IV 
Celostátní konference Počítač ve škole 

Mgr. Trnová Michaela 
42nd Annual International IATEFL - Exeter 
Back to Comenius - Přerov 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 28 Mgr. Alena Bačová 
 

 
c) spolupráce školy s dalšími subjekty:       

 
• Mati ční gymnázium jako fakultní škola Ostravské univerzity zajišťuje podle požadavků Centra 

pregraduálních praxí (Pedagogická fakulta) průběžnou i souvislou pedagogickou praxi posluchačů OU.  
  

 
  Průběžná pedagogická praxe posluchačů Ostravské Univerzity 
 

Vedoucí učitel pedagogické 
praxe 

Předmět Počet hodin 
Počet hodin 

Mgr. Ladislav Vasevič ČJ 
D 

12 
10 

15 
20 

Mgr. Jana Trčková ZSV 12 13 
Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. CH 

Bi 
4 
3 

15 
15 

Mgr. Renáta Vysloužilová AJ 7 18 
Mgr. Michaela Trnová AJ 8 19 
Mgr. Jana Bittová D 8 19 
Mgr. Irena Klečková AJ 8 18 
Mgr. Tamara Franková NJ 12 15 
Mgr. Miroslava Pavlínková FrJ 8 18 
Mgr. Zdeňka Platošová Ch 

Bi 
8 
4 

14 
8 

Mgr. Jan Veřmiřovský Ch 
Bi 

2 
3 

15 
15 

Mgr. Markéta Šňupárková Hv 36 24 
Mgr. Alena Tesařová Z 24 33 
Ing. Vladimír Dresler F 1 7 
Mgr. Naděžda Nováková AJ 7 16 
Mgr. Petr Smyček F 8 15 
Mgr. Svatava Kretková NJ 12 15 
Celkem  199 347 

 
                          
    Souvislá pedagogická praxe posluchačů Ostravské Univerzity 
 

Vedoucí učitel pedagogické praxe Předmět Počet 
žáků 

Mgr. Alena Tesařová Z 2 
Mgr.Tamara Franková NJ 3 
Mgr. Jana Trčková ZSV 1 
Mgr. Markéta Šňupárková HV 2 
Mgr. Renáta Macečková ZSV 3 
Mgr. Dana Kuchařová VV 2 
Mgr. Romana Vlková ČJ 2 
Mgr. Daniel Svoboda Z 1 
Mgr. Jana Bittová D 2 
Mgr. Svatava Kretková NJ 3 
Mgr. Jan Veřmiřovský Bi 1 
Mgr. Petr Vondráček M 1 
Mgr. Renáta Vysloužilová AJ 2 
Počet posluchačů celkem  25 

  
  

• Mati ční gymnázium připravuje a organizuje nostrifikační zkoušky nařízené krajským úřadem 
žadatelům o uznání zahraničního vysvědčení   
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• Mgr. Nováková spolupracuje s Komorní scénou Aréna, Národním divadlem moravskoslezským, se Cinestar a 
dalšími subjekty dle aktuální potřeby školy. 

• Mgr. Nováková aktivně spolupracovala s ČT při natáčení pořadu Ta naše povaha česká. 
• Mgr. Trčková spolupracuje s Minikinokavárnou jako garant Školního filmového klubu, aktivně spolupracovala 

v rámci festivalu o lidských právech Jeden svět. 
• Všichni vyučující českého jazyka spolupracují v rámci možností s institucemi jako Cermat, SCIO, KMO, 

SVKO, NIDV, KVIC a ostatními středními školami při zajišťování nejrůznějších soutěží, olympiád a dalších 
akcí. 

• Vyučující ČJ v rámci možností a potřeb spolupracují s OU nejen při zajišťování průběžné a souvislé 
pedagogické praxe. 

• Matiční gymnázium je sídlem MSSUA, Mgr. Trnová je prezidentem MSSUA. 
• Všichni vyučující angličtiny na Matičním gymnáziu jsou členy MSSUA (Moravskoslezského sdružení učitelů 

angličtiny) a dva jsou také členy IATEFLu UK. Mgr. Trnová je členem IATEFLu UK od roku 2003 a Mgr. Pek 
od roku 2004. 

• Mgr. Korpasová a Mgr. Vysloužilová 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 OUP, CERMAT a CUP.  

• Mgr. Korpasová, Mgr. Trnová, Mgr. Vysloužilová, Mgr. Klečková spolupracují s PF Ostravské university. 
• Mgr. Klečková a Mgr. Trnová aktivně spolupracují s NIDV Ostrava, Mgr. Klečková je hlavním lektorem a 

koordinátorem projektu Brána jazyků NIDV v Moravskoslezském kraji. 
• Vyučující FJ – Mgr. Pavlínková celoročně intenzivně spolupracuje jako člen vedení s Alliance Française  

d´Ostrava.  
• Evropský projekt Comenius 1 (Prvky humanismu v současném evropském filmu) si vyžádal intenzivní 

odbornou spolupráci Mgr. Pavlínkové s MINIKINO Ostrava a KINO ART Ostrava a získal materiální i morální 
podporu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.  

• 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 sdružení jako např. ADRA, 
FOND SIDUS, o.p.s.   

• Vyučující francouzského jazyka celoročně spolupracují s  katedrou romanistiky FF OU. 
• Všichni učitelé NJ intenzivně 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 každoročně pořádá pro žáky NJ semináře k problematice Evropské unie, jichž se 
v Europahaus Marienberg v SRN každoročně účastní několik vybraných žáků. Ve školním roce 2007/08 
navštívilo 3 semináře celkem 8 žáků. 

• 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. Kretková a Mgr. Bittová spolupracovaly s FF OU – dotazníkové průzkumy. 
• Mgr. Smyček a Ing. Dragon se ve spolupráci s OU podílí na realizaci nového projektu Leonardo da Vinci - 

MOSEM. 
• Vyučující matematiky Mgr. Maťašeje spolupracovala s KVIC – lektor DVPP, s  MEC při tvorbě 

matematických testů a matematické sbírky. 
• 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 

organizovaly Mgr. Platošová a Mgr. Maťašeje přednášky pro dospívající dívky. 
• Ve spolupráci  s lékaři na oddělení racionální výživy, krevního centra FNsP  Ostrava organizují vyučující Bi 

exkurze žáků  v seminářích z biologie (organizačně zajišťuje Mgr. Adamus, Mgr. Veřmiřovský).  
• Mgr. Platošová a  Mgr. Slezáková spolupracuje s městským výborem ČČK – rozšiřování základny 

dobrovolníků ČČK, pořádání soutěží, organizace instruktážních 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. 
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• Mgr. Maťašeje a Mgr. Veřmiřovský spolupracují s projektovým oddělením  PřF OU na plánovaných 
projektech. 

• Mgr. Adamus, Ph.D. vyučuje na Katedře vyšetřovacích metod a lékařské biologie FZS OU.  
• 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 mládeže 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. 

• Na škole jsou ve spolupráci se společností SCIO organizovány přijímací zkoušky na VŠ. 
• Mgr. Alena Bačová je korektorkou a recenzentkou příruček vydávaných OU a MEC o.p.s. a lektorkou kurzů 

„Evaluace a autoevaluace školy“ pořádaných v rámci projektu „Podpora efektivity vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji“. 
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Spolupráce MGO a MSSUA, o. s. 
 
Ve školním roce 2007/2008 uspořádalo Moravskoslezské sdružení učitelů angličtiny, o. s. a Matiční 

gymnázium Ostrava čtyři semináře, jež byly určeny učitelům anglického jazyka na středních školách a na 2. stupni 
základních škol. V prosinci 2007 se konal seminář Celtic and Anglo-Norman Ireland (lektor Mgr. Michaela Trnová), 
který byl posledním ze tří seminářů v kalendářním roce 2007. Účastníci se seznámili s pohnutou historií, kulturou i 
architekturou Irska od roku 7500 př. n. l. do roku 1700 n. l. Odnesli si rovněž řadu aktivit vhodných pro výuku reálií 
anglicky mluvících zemí. Celtic and Anglo-Norman Ireland se znovu uskutečnil v únoru 2008 a stal se tak součástí 
dalšího cyklu seminářů, jež se konaly ve druhém pololetí školního roku 2007/2008. V červnu na tento seminář 
navázal The Emerald Isle in Classroom Activities, kde se lektorka Mgr. Michaela Trnová zaměřila na novodobou 
historii Irska, irskou kulturu, hudbu a literaturu. V těchto seminářích byla mimo jiné použita audiovizuální technika 
(Powerpoint, DVD, CD), jež byla zdarma poskytnuta MGO. Třetí seminář z tohoto cyklu, Images of Britain in 
English Class II, se konal v březnu 2008 a zde lektorka Mgr. Ivona Cindlerová ukázala, že hodiny jazyka a kultura 
dané země k sobě neodmyslitelně patří. 

Všechny semináře měly dvouhodinovou dotaci a byly akreditovány MŠMT ČR. Účastníci obdrželi potvrzení 
o absolvování semináře. MGO zdarma poskytlo prostory a audiovizuální techniku, MSSUA, o. s. zajistila akreditaci 
a organizaci seminářů. 

Většina vyučujících je členem Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny, o. s. Mgr. Michaela Trnová je 
prezidentkou MSSUA, o. s. a Mgr. Naděžda Nováková spravuje webovou stránku sdružení. Mgr. Trnová rovněž 
vede Regionální centrum Ostrava a Mgr. Renata Vysloužilová a Mgr. Ivona Korpasová jsou ve výboru RC Ostrava. 
Na MGO se také nachází knihovna ostravské pobočky sdružení, kde vyučující AJ mohou těžit z více než 200 
materiálů pro výuku anglického jazyka. Členství v MSSUA, o. s. umožňuje vyučujícím AJ na MGO také účast na 
regionálních a mezinárodních seminářích organizovaných sdružením a zahraničními partnery. Back to Comenius, 
the 8th National and International Conference of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English, 
která se konala ve dnech 7. – 9. září 2007 v Přerově, se zúčastnily Mgr. Michaela Trnová, Mgr. Naděžda Nováková 
a Mgr. Alena Tesařová. V dubnu 2008 se Mgr. Korpasová, Mgr. Nováková a Mgr. Vysloužilová zúčastnily Canada 
Day v Maďarsku. Mgr. Trnová se ve dnech 7. – 11. 4. 2008 účastnila The 42nd Annual International Conference 
and Exhibition ve Velké Británii.  

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 

 
42nd Annual International IATEFL Conference and Exhibition University of Exeter 

7. – 11. 4. 2008 
 
42. mezinárodní konference učitelů angličtiny, pořádaná Mezinárodní asociací učitelů angličtiny se sídlem ve 

Velké Británii, přilákala 1800 delegátů z celého světa, kteří měli možnost si vybrat ze 300 seminářů a přednášek, 9 
sympozií a 4 plenárních zasedání. Hlavním tématem konference byla Global English.  

7. dubna jsem se zúčastnila Associates‘ Day, kde jsem se setkala s dalšími zástupci asociací učitelů 
angličtiny. Hovořili jsme mimo jiné o různých formách spolupráce, regionálních projektech, našich časopisech a 
webových stránkách. Letošní konference se mohly účastnit  tisíce lidí také prostřednictvím internetu. Webová 
stránka Exeter Online, projekt Britské rady a IATEFLu UK, nabízí nahrávky vybraných seminářů a přednášek, 
nahrávky všech plenárních zasedání, diskusní fóra, blogy a mnoho dalších možností, jak být součástí konference i 
v odlehlých částech světa. 

Z plenárních zasedání mne nejvíce zaujala přednáška Changing Global ELT Practices, kterou Alastair 
Pennycook oficiálně zahájil konferenci 8. dubna. Profesor Pennycook je opravdu povolán mluvit o Global Englishes 
– původem z Anglie, pracoval jako lektor v Evropě a Asii a v současnosti působí na University of Technology 
v Sydney v Austrálii. Ve své přednášce se zmínil např. o metroethnicity, což je termín, který původně vznikl 
v souvislosti s japonskou mládeží, která začala pomalu opouštět vlastní jazyk a kulturu a vzala za svou kulturu 
anglicky mluvících zemí a přebírala termíny z anglického jazyka. 

Z mnoha seminářů, jež jsem navštívila, bych ráda zmínila alespoň některé. Profesor Herbert Puchta ve 
Students‘ Attention Span – where has it gone? mluvil o tom, že učení se jazyku se neobejde bez schopnosti se 
soustředit. A i této schopnosti se musí žáci naučit, což je v současné době mnohem náročnější než v minulosti. 
Profesor Puchta nám ukázal několik aktivit, jak udržet pozornost „generace dálkového ovládače“.  

David Heathfield, známý devonský vypravěč, měl nejen seminář Personalising Grammar: learning grammar 
while learning about each other, ale také pořádal večer s povídkami z Devonu. 

Anna Gebka – Suska vytvořila Oral placement tests that take only six minutes, kde nás seznámila se 
šestiminutovými testy na určení úrovně žáka. 

V Horses for courses: context(s), priorities and techniques in pronunciation teaching se Robin Walker 
zabýval důležitostí správné výslovnosti v různých metodických přístupech od 50. let 20. století do současnosti. 

 
Zpracovala : Mgr. Michaela Trnová 
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Back to Comenius 

The 8th National and International Conference 
of the Moravian and Silesian Association of Teachers of English 

Přerov, 7. 9. 2007 
 

Ve dnech 7. – 9. září 2007 se v Přerově konala 8.národní a mezinárodní konference Moravskoslezského 
sdružení učitelů angličtiny, která měla podtitul Back to Comenius. 

Hlavními organizátory byly MSSUA, o. s. a SŠGS Přerov. Akci také podpořila Britská rada Praha a všechna 
hlavní nakladatelství působící v ELT. 

Konference se zúčastnilo 250 učitelů ze středních, základních i jazykových škol a univerzit v České republice 
i zahraničí. Matiční gymnázium Ostrava bylo zastoupeno Mgr. Trnovou, Mgr. Novákovou, Mgr. Tesařovou a PhDr. 
Fuxovou. Účastníci mohli navštívit tři plenární přednášky a skoro sto seminářů. Největší ctí pro mne bylo uvedení 
úvodní přednášky profesora Michaela Swana. 

Zpracovala : Mgr. Michaela Trnová 
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Spolupráce školy s Europahaus Marienberg 
 
 
Začátek spolupráce Matičního gymnázia s Domem Evropy Marienberg v SRN jako institucí Evropské unie se datuje 
už od samého začátku 90. let. V první fázi této spolupráce navštívili Marienberg učitelé němčiny, po nichž 
následovali žáci. Tyto semináře zpřístupnila Evropská unie mladým Čechům už v době, kdy náš vstup do EU byl 
ještě v nedohlednu. Byl to jeden z prvních kroků přípravy mladé generace na život v budoucí sjednocené Evropě. 
Každým rokem se zúčastní přednášek a seminářů v této instituci EU i několik žáků našeho gymnázia. 
V letošním školním roce na podzim (28.10 – 4.11.2007) pobývali na mezinárodním semináři v Domě Evropy naši 
žáci septimy B Lenka Adámková, Tomáš Fiala, Jakub Malchárek a Tomáš Štegmann. Ústředním tématem tohoto 
semináře byly globální problémy. Šlo o široce pojaté téma, které sahalo od krizových oblastí ve světě až po velmi 
aktuální a diskutovanou problematiku globálního oteplování.  
Na jaře 2007 ve dnech 5.5 – 10.5. navštívily DE Marienberg žačky Michaela Stýskalová ze septimy B a Caitlin 
Heryford z USA, která uvedenou třídu v tomto školním roce navštěvovala. Seminář měl tentokrát žurnalistické 
zaměření, zabýval se především, různými volebními systémy jednotlivých zemí a probíhal pod názvem Budujeme 
Evropu, jak bychom chtěli v Evropě žít. 
Na sklonku jara ve dnech 8. – 14. června 2008 navštívily mezinárodní semináře Domu Evropy Marienberg žačky 
3.A Eva Ryšková a Alena Pivoňková. Tento cyklus seminářů byl věnován historii Evropské unie a problematice 
lidských práv.  
Výsledkem intenzivní týdenní spolupráce mladých lidí na půdě EU na mezinárodní úrovni je vždy publikační 
činnost. Články žáků k dané problematice napsané v němčině nebo angličtině je možné přečíst si aktuálně na 
stránkách DE Marienberg.  

Zpracovala: Mgr.  Tamara Franková 
 

 
d) organizace soutěží a olympiád : 

 
• Mgr. Nováková organizovala školní kolo recitační soutěže a spolupracovala s dalšími institucemi pořádajícími 

recitační soutěže (Wolkrův Prostějov, Rolnička 2008, Šavrdův pohár atd.). 
• PhDr. Fuxová jako porotce spolupracovala s  Gymnáziem Olgy Havlové v Porubě na mezigymnaziální recitační 

soutěži.  
• Mgr. Kubinová organizovala  školní kolo Olympiády v ČJ, byla členkou poroty v soutěži Mladý Démosthenes a 

v konverzační soutěži v anglickém jazyce. 
• Mgr. Vlková organizovala školní a regionální kolo soutěže Mladý Démosthenes, školní kolo Debatiády a byla 

porotkyní okresního a krajského kola. Dále organizovala a působila jako rozhodčí scrabblových turnajů 
Pavouček 2007.  

• Mgr. Nováková a Mgr. Vasevič organizovali literárně – filmovou soutěž na téma „Čas“ a „… vrahem je 
zahradník“. 

• Mgr. Pavlínková byla členkou odborné poroty regionálního i euroregionálního kola soutěže Concours de la 
Chanson française pod záštitou  Alliance Française  Banská Bystrica. 

• Vyučující AJ Mgr. Korpasová , Mgr. Kubinová, Mgr. Pek, Mgr. Trnová a  Mgr. Vysloužilová  organizovali 
školní i okresní kolo soutěže Konverzace v AJ a Mgr. Vysloužilová byla členkou poroty školního, okresního i 
krajského kola. 

• Mgr. Franková a Mgr. Kretková se podílely na obsahové přípravě a organizaci školního a okresního kola  
soutěže Olympiáda v NJ.  

• Mgr. Franková působí jako garant obsahové náplně okresního kola soutěže Olympiáda v NJ; do této funkce 
byla jmenována Hejtmanstvím Moravskoslezského kraje. 

• Mgr. Svoboda, Mgr.  Stašicová – Čejková a Mgr. Tesařová připravili školní kola Zeměpisné olympiády všech 
kategorií. 

• Mgr. Kretková, Mgr. Bittová a Mgr. Kala  organizovali školní kolo Dějepisné olympiády. 
• Mgr. Kretková připravovala žáky k mezinárodní soutěži „Lidice pro 21. století“ a k regionální soutěži „Šumná 

Ostrava“. 
• Pod vedením Mgr. Peka a Mgr. Šmídové se uskutečnilo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce a jedna 

žákyně postoupila do krajského kola. 
• Ing. Dresler a Mgr. Fismol  organizovali přípravu na  2. kolo Astronomické olympiády. 
• Ing.  Dresler a Ing. Dragon zajišťovali účast žáků na soutěži VŠB TU Ostrava  „Napájení Sluncem 2008“ a na 

soutěži „Vodíkový jezdec 2008“. 
• Mgr. Maník zodpovídal za přípravu žáků a organizační zajištění soutěže Archimediády. 
• Mgr. Tichý zodpovídal za přípravu žáků a organizační zajištění soutěže Fyzikální olympiáda. 
• Všichni vyučující matematiky se podíleli na organizaci školního kola soutěže Matematická olympiáda a 

Matematický klokan, kterou organizačně zajišťoval Mgr. Fismol.  
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• Mgr. Maník, Mgr. Fismol, Mgr. Michalíková a Mgr. Rychtarčíková  zajišťovali po organizační stránce soutěž 
Pythagoriáda.  

• Mgr. Fismol zodpovídal za přípravu a organizaci korespondenční soutěže Pikomat.  
• Mgr. Drápalová, Mgr. Maník a Mgr. Maťašeje zajišťovali přípravu žáků k soutěži „Moravskoslezský 

matematický šampionát“. 
• Mgr. Drápalová, Mgr. Adamus, Ph.D, Mgr. Platošová a Mgr. Veřmiřovský  připravovali a organizačně 

zajišťovali školní kola chemické olympiády kategorií B, C, D. 
• Mgr. Adamus, Ph.D. se podílel na přípravě a organizaci krajského  kola ChO kategorie D, které se konalo na 

naší škole a byl členem komise  v krajském kole ChO kategorie C. 
• Mgr. Adamus, Ph.D. vedl tým žáků, který soutěžil O pohár Becaria.  
• Mgr. Slezáková vedla zdravotnický kroužek a připravovala žáky na soutěž  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. Platošová  a Mgr. Vondráček žáky připravili a organizačně 

zajistili účast na soutěžích Velká cena ZOO a  Soutěž mladých zoologů. 
• Mgr. Švrčková  se spolu s pěveckým sborem zúčastnila Festivalu gymnaziálních pěveckých sborů v 

 Otrokovicích.  
• Mgr. Kuchařová organizovala školní kolo výtvarné soutěže na téma „Můj sen“ a připravila materiály žáků pro 

okresní kolo. 
• Mgr. Rychtarčíková žáky připravila a spolu s nimi se zúčastnila mistrovství ČR a SR v progamingu. 
• Mgr. Stašicová – Čejková a Mgr. Schenk vedli fotbalové týmy, které se zúčastnily Středoškolské futsalové ligy 
• Pod vedením všech vyučujících TV se naši žáci pravidelně zúčastňovali soutěží v rámci středoškolských her 

mládeže našeho regionu – fotbal, basketbal,  Vánoční turnaj v odbíjené, Mikulášský turnaj v košíkové a SŠ 
Ostravy v házené. 

 
 

Fyzikální olympiáda 

Jelikož organizaci okresních a krajských kol FO převzal DDM Ostrava na Ostrčilově ul., vyučující připravovali 
soutěžící pouze ve školním kole, poskytovali jim nezbytné konzultace a připravili povinné laboratorní úlohy 
(Mgr. Tichý). Vítězem regionálního kola se stal žák naší školy Sirui Cheng, který se v následujícím republikovém 
kole umístil na 13. místě. 

      Zpracoval: Ing. Adam Dragon 
 

Astronomická olympiáda 

V tomto školním roce se AO zúčastnili žáci dvou kategorií: E-F a G-H. Školního kola se zúčastnilo celkem 10 žáků. 
Do okresního kola postoupilo 5 žáků v kategorii G a H. V rámci přípravy na AO byla realizována exkurze 
vybraných žáků Sekundy B do Hvězdárny a planetária Johana Palisy v Ostravě (Mgr. Fismol). 
 

      Zpracoval: Ing. Adam Dragon 
 

Napájení Sluncem 

Tuto soutěž pořádá VŠB – TU Ostrava a cílem je sestrojit robotka – vozítko, který jede na světlo. V září roku 2007 
se této soutěže zúčastnilo pět družstev (23 žáků). Přestože se soutěže účastní také vysokoškolské týmy, podařilo se 
družstvu 2. A umístit  na celkovém 13. místě. 
 

      Zpracoval: Ing. Adam Dragon 
 

Chemická olympiáda 2007 / 2008 

Tak jako každý rok, tak  i ve školním roce 2007 / 2008 probíhala na naší škole po většinu školního roku chemická 
olympiáda. V březnu pak opět naše škola spoluorganizovala  krajské kolo chemické olympiády kategorie D. 
Soutěžící museli ve školním kole řešit obtížné úlohy teoretické části, dále bylo nutné zvládnout praktickou část 
s úlohami v chemické laboratoři a na závěr test školního kola, který zpravidla výrazně ovlivní konečné pořadí 
soutěžících v tomto kole a rozhodne o jejich postupu do kol dalších. Existují různé úrovně obtížnosti – kategorie, jež 
jsou označeny písmeny A – D. Základem je zařazení účastníků podle ročníků. Kategorie A je pro nejstarší žáky, je 
tedy nejobtížnější. Na opačné straně obtížnosti je kategorie D, která je určena žákům nejmladším. V této souvislosti 
je ovšem potřeba poznamenat, že rozlišení podle obtížnosti je čistě organizační, neboť úlohy kategorie D jsou pro 
žáky také dostatečně obtížné vzhledem k jejich věku a tomu odpovídajícím chemickým znalostem.  
V letošním školním roce se olympiáda těšila zájmu žáků. Celkem se jí účastnilo 18 soutěžících (v kat.D 8, kat.C 8, 
kat. B 2). Žáci se s úlohami zdárně vyrovnali, některým  se podařilo postoupit do dalších kol a úspěšně 
reprezentovali naši školu.   
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V  kategorii D se do okresního kola probojovali Karolína Šodková z tercie B a Martin Poloch z  TA. Tento žák se 
umístil na vynikajícím 2. místě a postoupil do krajského kola, v němž byl úspěšný řešitel.  
Kategorie C, podobně jako B, okresní kolo nemá, takže se ze školního kola postupuje přímo do kola krajského. To 
se podařilo dvěma našim žákům. Vynikající reprezentaci školy předvedl žák sexty B Ondřej Dutko. Ve velké 
konkurenci obsadil 1. místo.  
V krajském kole chemické olympiády kategorie B měla naše škola také dvojí zastoupení - Martu Bukáčkovou ze 
SEP A a opět Ondřej Dutka, který dělal v tomto školním roce dvě kategorie najednou. Marta Bukáčková obsadila 
velmi pěkné 10. místo. Ondřej Dutko skončil ještě lépe, na místě 7. 
Chemická olympiáda je soutěží náročnou, nejen pro žáky, ale také pro pedagogy. Žáci 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 prestižní soutěže.  
  

      Zpracoval: Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. 
 

Mezinárodní soutěž „Lidice pro 21.století“ 
 
V tomto školním roce se žákyně třídy KVIB Petra Polochová zúčastnila již podruhé mezinárodní soutěže Lidice pro 
21.století, kterou pořádá Památník Lidice ve spolupráci s MŠMT, Vojenským historickým ústavem Praha a FF UK. 
Soutěž byla vyhlášena pro česky, anglicky, německy a rusky mluvící děti ve věku 11-18 let a rozdělena do dvou 
kategorií ( I. Kategorie: 11-14 let; II. Kategorie: 15-18 let). 
Soutěž spočívala v úspěšném zvládnutí vědomostního testu a vypracování literární práce na vybrané téma 
související s problematikou soutěže. 
V nabité konkurenci II. kategorie, které se zúčastnilo 805 soutěžících, z toho 181 cizinců (Itálie, Kazachstán, Litva, 
Makedonie, Německo, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, USA), obsadila naše žačka vynikající 2. místo. 
Kromě diplomu, skleněné lidické růže a vyhlídkového letu nad Středočeským regionem vyhrála i týdenní pobyt 
v Itálii. 

                                               
    Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 

 
Sportovní soutěže 

 
Od září 2007 se fotbalový tým naší školy pod vedením Mgr. Schenka zúčastnil Středoškolské futsalové ligy 
organizované ČMFS a postoupil již  podruhé do 3. kola soutěže. Futsalové ligy se poprvé v letošním školním roce 
pod vedením Mgr. Čejkové zúčastnilo družstvo děvčat, které postoupilo do 2. kola soutěže. 
Během školního roku se naši žáci pravidelně zúčastňují soutěží v rámci středoškolských her mládeže našeho 
regionu. 
Mezi hlavní úspěchy patřilo : 
3. místo mladších dívek na turnaji ve florbalu pořádaném gymnáziem Olgy Havlové 
1. místo mladších chlapců ve florbalu na turnaji pořádaném gymnáziem Olgy Havlové 
2. místo starších dívek v basketbalu na turnaji pořádaném gymnáziem Hladnov 
3. místo starších dívek na Vánočním turnaji  v odbíjené pořádaném Wichterlovým gymnáziem  v Ostravě – Porubě 
1. místo mladších chlapců v Mikulášském turnaji v košíkové na gymnáziu Olgy Havlové 
3. místo starších chlapců ve finále SŠ města Ostravy v házené 
 Zpracoval: Mgr. Martin Schenk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 36 Mgr. Alena Bačová 
 

Mladý Demosthenes 
 
Na podzim se na Matičním gymnáziu uskutečnilo regionální kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes 
(http://www.mladydemosthenes.cz/). Jedná se o pozoruhodný projekt společnosti Tvář nové Evropy, který má za cíl 
rozšířit u žáků dovednosti v rétorice, oblasti tolik potřebné, a přesto ve výuce středního školství tak opomíjené. 
Zúčastnění žáci 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 – soutěže v debatování, pořádané českou Asociací debatních klubů 
(http://debatovani.cz/drupal/index.php?q=node/263), se žáci zapojili s velkým entuziasmem. Napínavého klání 
vedeného podle přesných, předem daných pravidel se zúčastnily čtyři týmy ze septim a čtyři z kvart našeho 
gymnázia. Odborná porota pod vedením Mgr. Tamary Frankové a Mgr. Jany Bittové ocenila řečnické a 
argumentační dovednosti všech zúčastněných, do krajského kola však postoupili z každé kategorie jen dva nejlepší 
týmy. Naši žáci reprezentovali Matiční gymnázium výborně také v krajském kole konaném ve Frýdku-Místku, kdy 
v mladší kategorii obsadili naše soutěžní týmy obě postupová místa (1. tým ve složení: Matěj Benda a Jan Haščák 
z kvarty A a 2. tým ve složení: Daniel Machala a Sebastian Urbanec z kvarty B) a v kategorii starší vybojoval tým 
Michaela Rozsypala a Adama Hanuse ze septimy B 2. místo. Jako velmi úspěšné můžeme označit také vystoupení 
našich žáků v celorepublikovém kole, neboť týmu Matěje Bendy a Jana Haščáka se podařilo v těžké konkurenci 
vybojovat 2. místo. 

 
Zpracovala:  Mgr. Romana Vlková 

 
 

e) akce pořádané školou 
 

Sportovní kurzy  
 

V rámci výuky tělesné výchovy proběhlo ve školním roce 2007/2008 celkem 6 
sportovních kurzů organizovaných předmětovou komisí TV. 
Dva  lyžařské kurzy se konaly na Bílé – Mezivodí  a jeden ve středisku 
Bumbálka. Kurzů se zúčastnily třídy Sekunda A,B,  Kvinta A,B  a  1.A. Celkem 
se výcviku zúčastnilo 123 žáků z výše uvedených tříd.  
V měsíci  červnu jsme uspořádali celkem 2 sportovní kurzy zaměřené na 
cyklistiku, turistiku a sportovní hry. Akce se konaly  na Mezivodí  v rekreačním 
středisku  Ondrášův  dvůr.   Kurzů se zúčastnily třídy Septima A,B. a  3.A, B.  
Všichni žáci zvládli náročné cyklistické trasy v horském terénu Beskyd a zvýšili 
si tak svou fyzickou kondici. Sportovních kurzů se zúčastnilo celkem 96 žáků. 
Všechny organizované kurzy proběhly bez vážných úrazů ! 

 
Zpracoval: Mgr. Martin Schenk 

 
 

Studijní pobyt ve Velké Británii  
2. - 9. 6. 2007 

 

V letošním školním roce projevilo zájem o zájezd 110 žáků, proto jsme museli rozdělit žáky do dvou skupin. Jedna 
odjela do Anglie v červnu a má už zájezd za sebou, na druhou zájezd teprve čeká v září. Obě skupiny však mají 
stejnou náplň - dopoledne 4 dny výuka s rodilými mluvčími, odpoledne zájezdy do blízkého okolí. Žáci navštívili 
Hastings a jeho muzea, Battle, kde se seznámili s anglickou historií, rybářskou vesničku Rye, nádherné útesy 
Beachy Head, kde na vlastní oči viděli to, co se učili v hodinách zeměpisu, a nádherné město Brighton s jeho 
zvláštním Royal Pavilonem. Na zpáteční cestě pak navštívili hlavní město Londýn , kde se projeli po Temži a viděli 
nejdůležitější pamětihodnosti. Zájezd byl velmi úspěšný, ohlas byl příznivý. Naši žáci 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. Zatímco 55 žáků už jen vzpomíná, dalších 55 žáků má zájezd teprve před sebou. 
 

Zpracovala : Mgr. Ivona Korpasová 
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Vídeňská výstava Od Moneta po Picassa   
 

Kabinet výtvarné výchovy uspořádal ve spolupráci s kabinetem německého jazyka 6. prosince 2007 exkurzi do 
Vídně na výstavu Od Moneta po Picassa. V galerii Albertina bylo vystaveno na 500 děl jedné z nejrozsáhlejších  
soukromých sbírek výtvarného umění na světě, kterou shromáždili manželé Rita a Herbert Batlinerovi.   
Východiskem výstavy bylo malířství francouzského impresionismu reprezentovaného  olejomalbami, pastely a kvaši 
umělců tak zvučných jmen jako Monet, Renoir a Degas. Svými díly zde byli zastoupeni i další slavní malíři jako 
Césanne, Toulouse-Lautrec, Vuillard a Signac. Ke skvostům sbírky nepochybně patří Dívčí portrét od Renoira, 
Monetovy pozdní  Lekníny, Modiglianiho Mladá dáma v košili a řada děl Picassových spolu se skulpturami, 
kresbami a malbami Alberta Giacomettiho. 
Nechyběli zde ani Chagall, Matisse, Kandinsky, Sam Francis, Mark Rothko, Roy Liechtenstein, Francis Bacon a 
další, jimiž se honosí světoznámé galerie. Pozoruhodnou skupinu tvořila díla německých expresionistů, 
zastoupených oběma uměleckými skupinami  „Die Brücke"(Most) a „Der Blaue Reiter"(Modrý jezdec). Skvosty 
z dílen uvedených umělců přitahovaly pozornost znalců i laických milovníků umění. Z rozmanitosti dorozumívacích 
jazyků návštěvníků, které zněly výstavními prostorami, bylo patrné, že výstava vzbudila zasloužený ohlas v celém 
kulturním světě. V řadách našich žáků byl zájem o výstavu tak nebývalý, že dva autobusy sotva stačily pojmout naše 
mladé milovníky umění.  
Jsme rádi, že zájem o umění není naší mládeži cizí. Láska k výtvarným dílům rozšiřuje obzory a prohlubuje vnitřní 
svět člověka, neboť – jak praví A.P.Čechov:  Umění je tím zvláštní a krásné, že v něm nelze lhát.  
 

Zpracovala: Mgr.  Tamara Franková 
 

SOCRATES – COMENIUS  
 

Třetí, závěrečný rok evropského projektu Comenius 1 
 „Prvky humanismu v současném evropském filmu“ 

 
Třetím, závěrečným rokem vyvrcholil projekt COMENIUS „Prvky humanismu v současném evropském 

filmu“, ve kterém naše gymnázium spolupracovalo s Liceo classico Cagnazzi z italské Altmury a švédským 
gymnáziem z Kristianstadu. V říjnu 2007 se projektoví partneři sešli v Ostravě. Naše pracovní skupina připravila 
hodnotnou odbornou část projektu i zajímavé doprovodné aktivity. Prezentaci výsledků ankety mapující úroveň 
kultury mladého filmového diváka doplnil svým komentářem filmový kritik Mgr. Martin Jiroušek, Minikino 
Ostrava (oficiální asociovaný partner projektu) zajistilo projekci odborníky vysoce hodnoceného filmu francouzské 
režisérky Agnes Varda „Les glaneurs et la glaneuse“. Zahraniční studenti a profesoři absolvovali kuriózní prohlídku 
industriálního skanzenu v Ostravě-Vítkovicích. Poslední dvě projektová setkání se uskutečnila ve Švédsku a v Itálii. 
Projektoví partneři se dohodli na nejtransparentnějším a nejefektivnějším závěrečném výstupu tříletého projektu, 
kterým budou webové stránky www.cineum.eu, jejichž definitivní podoba bude dokončena do 30. září 2008. 

 
Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková 

 
Účast Matičního gymnázia v Ostravě  na druhém ročníku FELJEU  

(mezinárodního festivalu knihy a středoškolské četby) 
 
Druhý ročník FELJEU se konal v zemi hlavního organizátora Liceo classico Cagnazzi z italské Altamury. Soutěžní 
část festivalu probíhala přímo v aule klasického gymnázia, konference, přednášky a semináře se konaly v historicky 
atraktivních prostorách univerzitní auly  a v nově rekonstruované univerzitní knihovně v Bari, kulturní vystoupení se 
odehrávala v historickém koncertním sále v Altamuře. Naši žáci si přivezli ocenění za originální zpracování 
soutěžního tématu, kterým byla názorná prezentace abstraktních pojmů z encyklopedického díla J.A. Komenského 
Orbis sensualium pictus. Česká delegace tak volně navázala na loňský úspěch s prezentací Komenského živé a 
zvukové abecedy. 
 

Zpracovala :  Mgr. Miroslava Pavlínková 
 

Recitační maratón 2007 
 
Dne 9. 11. 2007 proběhl na našem gymnáziu již druhý ročník Recitačního maratónu. Žáci a profesoři Matičního 
gymnázia recitovali v příjemném prostředí školního vestibulu několik hodin. Žádný text se neopakoval a recitátor 
musel svůj příspěvek přednést zpaměti. Naše škola se touto ojedinělou akcí zapojila do celorepublikového projektu 
Dny poezie, který se koná každoročně na počest narození Karla Hynka Máchy. Ačkoli se nám loňský rekord (4 
hodiny a 7 minut) nepodařilo překonat, Recitační maratón svůj účel splnil – žáci strávili příjemné dopoledne 
s poezií. 
 

Zpracovala:  Mgr. Romana Vlková 
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Přednáška na téma Nanotechnologie 
 

 
Důkazem spolupráce naší školy s vysokými školami je také 

skutečnost, že jejich odborníci přednášejí u nás na speciálních 
přednáškách. Již druhým rokem naši školu navštívily Mgr. Jana Lešková 
Ph.D. a Ing. Karla Barabaszová Ph.D. z Centra nanotechnologií VŠB-TU, 
aby žákům přednesly přednášku na téma Nanotechologie. Tato akce se 
setkala s velkým ohlasem – učebna chemie doslovně „praskala ve švech“. 
Součástí přednášky byla také diskuse se žáky na výše zmíněné téma.   

 
Zpracoval:  Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. 

 
 

 

 

Soubor přednášek na téma globální oteplování 

V květnu proběhl na naší škole soubor přednášek na téma globální oteplování. Přednášky byly rozdělené do tří 
bloků. V prvních dvou žáci shlédli dva dokumentární filmy s rozdílným pohledem na původ globálního oteplování, 
na třetí byla, ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem J. Palisy, připravena beseda s Mgr. Jiřím Holušou. 
Přednášek se zúčastnilo asi 40 žáků.    
 

      Zpracoval: Ing. Adam Dragon 
 
 

Školní ples absolventů a přátel Matičního gymnázia ve školním roce 2007/2008 
 
  Slavnostní ples žáků maturitních ročníků, rodičů a absolventů našeho Matičního gymnázia se konal 23. února 
2008.  Opět jsme se po roce sešli v reprezentativních prostorách Domu kultury města Ostravy. Dům kultury nabízí 
nejen krásný sál a předsálí, ale je v současnosti snad jediným místem, kde je možno pořádat tak velkou 
společenskou akci. Náš gymnaziální ples totiž navštíví několik stovek hostů a zajistit patřičné zázemí je organizačně  
dosti náročné.  
    Tradice velí, dbejte na tradice. Gymnázium, které vstoupilo do své „111. sezony“, musí  dostát svému renomé a 
také ples, jeho program a atmosféra tomu odpovídá. 
    Úvodní minuty byly pod taktovkou taneční školy paní Pekárkové, která ochotně a formou sponzorské aktivity 
připravila s našimi stávajícími i bývalými žáky skutečně vkusné předtančení, které k opravdové plesové atmosféře 
patří. Kde jinde můžete spatřit klasickou polonézu, dámy v bílých róbách a pány ve fraku  než na plese MGO. 
     V letošní plesové sezoně jsme v další části programu připravili opravdové překvapení a taneční lahůdku. Podařilo 
se nám zajistit vystoupení skutečné taneční hvězdy. V našem úvodním programu zatančila Simona Švrčková, 
tanečnice, která si získala přízeň tisíců diváků televizní soutěže Když hvězdy tančí. A nejen to. Představila i dětské 
členy své taneční školy. Jejich počet, přes dvacet vystupujících, i jejich program byl úctyhodný a nesmírně 
příjemný. Ze zákulisí víme, že i děti byly atmosférou plesu MGO inspirovány a mnohé již mají svůj nový sen, chtějí 
být jednou našimi žáky. 
    „Šerpování“ žáků maturitních ročníků je čestným úkolem pro celé vedení Matičního gymnázia. Paní ředitelka 
Mgr. Alena Bačová, zástupkyně ředitelky Ing. Hana Dobešová a zástupce ředitelky Mgr. Petr Smyček však měli 
letos poněkud více práce, neboť před nimi stáli žáci ne tří, ale hned čtyř maturitních tříd. To vše bylo doplněno 
písněmi našeho školního pěveckého souboru pod vedením Mgr. Švrčkové. 
    A pak již následovala volná zábava, která trvala až do dvou hodin po půlnoci. Pozitivem, kterého si velmi vážíme 
a na kterém chceme dále stavět, je stoupající počet rodičů na našem plese. Mezi těmi, kteří vydrželi tančit až do 
konce, byli právě mnozí rodiče, kteří si přátelskou a spontánní  atmosféru plesu pochvalovali. Tomu jsme opravdu 
rádi. 
    Ples roku 2008 skončil, již se na vás těšíme v roce 2009. 
 
 

Zpracoval:  Mgr. Ladislav Vasevič   
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TRADICE – KVALITA – BUDOUCNOST 
 

Akademie ke 110. výročí založení školy – Šmeralka šou 2007 
 

Vyvrcholením celoročních oslav výročí založení gymnázia byla školní akademie, která se uskutečnila v sále kina 
Vesmír 16. 11. 2007. Na dvouhodinovém představení se podílelo více než sto žáků, kteří si připravili program 
složený ze scének, tanečních a sportovních vystoupení, hudebních a filmových čísel apod. O organizaci celé akce se 
postaraly Mgr. Jana Bittová, Mgr. Renáta Macečková, Mgr. Markéta Šňupárková, Mgr. Jana Trčková a Mgr. 
Romana Vlková. Tři realizovaná představení shlédlo více než 1500 diváků, v hledišti zasedlo také mnoho 
významných osobností regionu a města. Akademie byla důležitou událostí kulturního života Ostravy, vyvolala velmi 
pozitivní hodnocení také v regionálním tisku. 

 
Zpracovala : Mgr. Renata Macečková 
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II. Aktivity žák ů: 

 
     a) mimoškolní aktivity žáků: 
 

 
Činnost pěveckého sboru a instrumentální skupiny Matičního gymnázia ve školním roce 2007/2008 

 
 Školní rok 2007/2008 opět proběhl ve znamení celé řady koncertů a vystoupení velkého pěveckého sboru, 
komorního sboru a instrumentální skupiny Matičního gymnázia a tyto akce přinesly řadu uměleckých zážitků nejen 
členům hudebních těles gymnázia, ale také posluchačům a příznivcům hudby provozované našimi žáky. Pěvecké 
sbory svými kvalitami tradičně patří mezi významné kulturní složky školy, na mnohá vystoupení se účinkující 
připravovali již v minulém školním roce a mnozí se už od prázdnin těšili na nové skladby i atmosféru a dojmy 
spojené s koncerty. 
 V listopadu se v bývalém kině Vesmír konala akademie ke 110. výročí založení školy, kde pěvecký sbor 
se sólistkou Adélou Gajdečkovou účinkoval v rámci ranního, dopoledního i večerního programu. Sbor byl 
konferenciérem, bývalým žákem, uveden jako prestižní těleso gymnázia a své pověsti dostál vyzrálým a kvalitním 
vystoupením, což ocenili mimo jiné i posluchači zastupující Magistrát města Ostravy a další významní představitelé 
kraje. 
 V prosinci se uskutečnil vánoční koncert pro žáky a pedagogy školy, který je každoročně navštěvován i 
poměrně velkým počtem absolventů gymnázia. Ti často vzpomínají na svá vlastní vystupování absolvovaná 
s pěveckým sborem našeho gymnázia. Přicházejí podpořit své mladší kolegy a zejména prožít jedinečnou vánoční 
atmosféru. Koncert proběhl v kostele sv. Josefa Dona Bosca, toto salesiánské středisko se specializuje na práci 
s mládeží a prevenci protispolečenských jevů a vychází každoročně vstříc naší snaze nejen zpříjemnit konec 
kalendářního roku, ale také navodit správnou vánoční náladu, po které většina žáků a děti touží. Akci konferovali 
starší žáci gymnázia s divadelní praxí, jako taková byla hodnocena nejen jako umělecky kvalitní, ale také jako 
zábavná a nadšení vzbuzující. Trocha počáteční nervozity a obav nemohla překrýt radost, kterou žáci ze svého 
úspěšného vystoupení měli. 
 Vše se opakovalo počátkem února na plese Matičního gymnázia v Domě kultury, i když v menším 
měřítku, protože na repertoáru sboru byly jen skladby určené pro tuto příležitost a studentská hymna Gaudeamus 
igitur (v trojhlasé úpravě), která zazněla při slavnostním dekorování maturantů. Pěvecký sbor zde spolu s taneční 
skupinou manželů Pekárkových zajišťoval kulturní program. Ples se konal v sobotu, i přesto byla účast zpěváků 
hojná a velký prostor jeviště byl jimi zcela zaplněn. 
 V únoru se také konala celoostravská soutěž v sólovém zpěvu lidových písní Skřivánek 2008. Jednalo se 
o prestižní soutěž, v jejíž porotě zasedli tak významní představitelé, jako je uznávaný hudební skladatel Vladimír 
Studnička a jiní. Ve velké konkurenci několika desítek účastníků získala naše žačka Daniela Zarodňanská 1. místo 
v kategorii starších zpěváků a Adéla Gajdečková obsadila 3. místo v kategorii mladších interpretů.  
 V dubnu se komorní sbor připravil na odjezd za hranice našeho regionu – na festival gymnázií. Tato 
kulturní akce – festival gymnaziálních pěveckých sborů v Otrokovicích – proběhla 24. dubna 2008, jednalo se o 
XXXIX. ro čník. Slavnostní vystoupení našeho sboru vzbudilo mezi ostatními účastníky festivalu zasloužený ohlas, 
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 
považován za tradiční prestižní kulturní akci na Moravě. Účast na festivalu byla spojena s dvoudenní prohlídkou 
města Zlína a s přenocováním v Domově mládeže ve Zlíně, na což se většina členů sboru celý rok těšila. 
 Nelze opomenout, že se v červnu 2008 v Ostravě uskutečnil koncert světových operních hvězd, tenoristy 
Josepha Calleji a sopranistky Tatiany Lisnic, kteří vystoupili spolu s Janáčkovou filharmonií v Domě kultury města 
Ostravy. Spolu s těmito pěvci účinkoval i barytonista Jan Martiník, rodák z Ostravy a absolvent našeho gymnázia, 
který zazářil zejména v árii Vodníka z opery Antonína Dvořáka Rusalka. Jan Martiník stále rád vzpomíná na svá 
dřívější vystoupení s pěveckým sborem Matičního gymnázia i na své pedagogy. Tento mladý talentovaný zpěvák 
hostoval ve Státní opeře v Praze, je nositelem celé řady mezinárodních ocenění (je mimo jiné vítězem Mezinárodní 
pěvecké soutěže v Montrealu v Kanadě), v roce 2006 byl zařazen do encyklopedie Who is who. 
 

Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková 
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Zpráva o činnosti Biologického kroužku při Matičním gymnáziu v Ostravě za školní rok 2007/2008 
 
Biologický kroužek byl založen v září 2000 a ve školním roce 2007-2008 pokračoval osmým rokem ve své 
činnosti. Vedoucím kroužku byl Mgr. Petr Vondráček, počet členů byl 7. Kroužek se scházel jednou týdně (ve 
čtvrtek) mezi 14. a 16. hodinou v prostorách Matičního gymnázia nebo přímo v terénu. 
Náplní činnosti kroužku bylo především praktické poznávání jednotlivých druhů rostlin, živočichů, hub a jejich 
přirozeného prostředí. Výuka probíhala neformálně, formou diskuse, exkurzí, soutěží a práce s literaturou, 
internetem, mikroskopy a jinými pomůckami. Žáci se učí poznávat, sbírat, preparovat a určovat přírodniny, čímž 
získávají bezprostřední zkušenost a kladný vztah k přírodě. Seznamují se s metodami biologické práce, s odbornou 
literaturou a časopisy, s odborníky a institucemi zabývajícími se biologickým výzkumem. Získané znalosti a 
zkušenosti většina členů prokázala úspěšnou účastí v přírodovědných soutěžích, jako je např. Biologická olympiáda 
a Velká cena ZOO. 
 
Exkurze. Ve školním roce 2007-2008 bylo uskutečněno několik zajímavých exkurzí na významné lokality v okolí 
Ostravy, zejména do máloplošných chráněných území (PR Štěpán, NPP Landek, PR Kotvice), na rybníky v CHKO 
Poodří, včetně projížďky 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 Žebračka u Přerova. Dne 3. 5. 2008 jsme se zúčastnili tradiční akce „Vítání ptačího zpěvu“ na Karvinských 
rybnících, kterou pořádá Česká společnost ornitologická. 
 
Přednášky. S kladným ohlasem se setkaly návštěvy přednášek pořádaných Ostravskou univerzitou, zvláště pak 
přednáška RNDr. Pavla Drozda,Ph.D. na téma Kolik druhů organismů je na Zemi? 
 
Soutěže. Členky kroužku byly velmi úspěšné v Biologické olympiádě, čímž významným způsobem reprezentovaly 
naše gymnázium. 
Jana Fasterová (kategorie A) - 1. místo v krajském kole a 17. místo v ústředním kole 
Zuzana Fasterová a Eva Jašková (kategorie B) - 1. a 6. místo v krajském kole  
Klára Tabášková (kategorie C) - 1. místo v okresním kole a 3. místo v krajském kole 

 
Zpracoval:  Mgr. Petr Vondráček 

 
Kroužek „Mladý zdravotník“ 

 
 V tomto školním roce měl kroužek 21 členů. Po úspěšné ukázce první pomoci pro tercie, která proběhla 
v prosinci 2007, se přihlásilo 9 nových členů z tercie A. Kroužek se pravidelně scházel 1 x týdně. Díky grantu jsme 
mohli nakoupit potřebný materiál a tak zhodnotit přípravu členů na soutěže i na akce Červeného kříže. 
 Kontakt s oblastním spolkem Červeného kříže zajišťovala žákyně Radka Tesařová ze sexty A, která 
začínala také v našem kroužku a nyní je předsedkyní Mládeže Českého červeného kříže při oblastním spolku 
Červeného kříže Ostrava. Stala se také členkou záchranného týmu mládeže Českého červeného kříže Ostrava. 
Vykonává funkci rozhodčího a lektora hlídek mladých zdravotníků a zajišťuje akce „ První pomoc pro život“ na 
základních školách v Ostravě. Výuku na základních školách zajišťuje dalších 10 členů našeho kroužku. 
 Starší členové z vyššího gymnázia již absolvovali kurz „Junior záchranář“. Náš letošní absolvent Ondřej 
Kvinta je již členem záchranného týmu Ostrava a vykonává zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích. 
 Velkým úspěchem našeho kroužku je uspořádání kurzu „První pomoc pro život“ na naší škole, který 
absolvovalo 65 žáků prvních ročníků a kvint naší školy. 
 
 Soutěže: 

1. Soutěž středních škol / žáci vyššího gymnázia / - 3. a 5. místo 
2. Hlídky mladých zdravotníků II / žáci nižšího gymnázia / - 1. a 3. místo – družstvo z 1.místa postoupilo do 

regionálního kola / Moravskoslezský a Olomoucký kraj / - 2.místo – k tomuto výsledku přispěli starší 
členové kroužku, kteří pravidelně připravovali své mladší kolegy – Jiří Marenczok, Radka Tesařová a 
všechny členky staršího družstva, které trpělivě dělaly figuranty a rádce. 

 
Doufám, že i do budoucna zůstaneme tou zapálenou partou pro dobrou věc. 

 
Zpracovala :  Mgr. Anna Slezáková 

 
 

Šachový kroužek 
 

Na naší škole je pod vedením Mgr. Peka organizován šachový kroužek. Koná se každý pátek od 14:00 do 
15:30 ve vestibulu školy, pravidelně zde dochází 10 žáků. 
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Prosinec 2007 – Vánoční šachový turnaj, každoročně konaný turnaj šachu na naší škole. 
Leden 2008 – Městské kolo šachového turnaje - družstvo gymnázia vyhrává a postupuje do krajského kola. 
Postaveny dvě družstva. Družstvo mladších získává třetí místo. 
Únor 2008 – krajské kolo šachového turnaje. Účast družstva, které se umisťuje na devátém místě. 
 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek 
 

Kroužek Scrabble 
 

Žáci MGO se mohou podle zájmu účastnit turnajů  ve scrabblu. V ostravském scrabblovém klubu Pavučina 
jim jsou  poskytovány konzultace předními českými hráči, zdarma půjčovány herní sady a k dispozici mají také 
elektronický slovník přípustných výrazů. 

 
Zpracovala: Mgr. Renata Macečková 

 
Voiceband Matičního gymnázia 

 
 V březnu 2008 vznikla na našem gymnáziu recitační skupina, tzv. voiceband. Skupinová recitace je 
založena na synchronizaci recitujících, na hře s hlasitostí a rytmem, s melodií a intonací, na kombinaci ženských a 
mužských hlasů apod. Žáci se na pravidelných schůzkách obeznamovali se zákonitostmi básnického textu, 
pokoušeli se o vlastní analytický přístup, aby jej pak mohli funkčně využít při samotném scénickém provedení. Mezi 
zakládající členy voicebandu patří: Markéta Poledníková, Adéla Gajdečková a Jakub Novák z  kvarty A, Bronislava 
Lehocká a Johana Lukovská z  kvarty B, Pavel Kohn z  3. A, Václav Strýček a Nadan Pojer z  tercie A.  
 Výsledkem našeho snažení byl komponovaný večer v ostravské kavárně Daniel, jehož součástí bylo vedle 
vystoupení voicebandu také autorské čtení tří básníků – žáků naší školy.  
 Voiceband ve své činnosti pokračuje také ve  školním roce 2008-2009, kdy rozšiřuje své řady (přibyla 
Anna Málková z kvinty B), navazuje spolupráci s Městskou knihovnou a plánuje další vystoupení. 

 
Zpracovala:  Mgr. Romana Vlková 

 
 

VEČER TŘÍKRÁLOVÝ 
aneb Tři básníci MGO čtou verše ze svých šuplíků 

 

Kdy? Dne 19. 6. 2008 v 18:00 se v ostravské kavárně Daniel uskutečnilo autorské čtení tří básníků Matičního 
gymnázia. Své velmi pozoruhodné verše zde přečetli Markéta Poledníková z kvarty A, Martin Dytko ze 3. B a Jakub 
Záhora ze 4.B. Celý večer byl koncipován jako komponovaný program, jehož součástí byla hudební vystoupení 
Adély Gajdečkové z kvarty A, Pavla Kohna ze 3.B, Jakuba Nováka z kvarty A a Ondřeje Dlouhého, který 
vystupoval jako host. Diváky – rodiče, přátele a příznivce poezie, kterých se zde sešlo asi 50 zaujalo rovněž 
vystoupení nedávno vzniklého voice bandu Matičního gymnázia, jenž si pro skupinovou rytmizovanou recitaci 
připravil tři básnické texty. Atmosféra setkání s poezií, hudbou a lidmi byla velmi příjemná a žáci naší školy opět 
ukázali, jakou disponují kreativitou a chutí tvořit.  

 
Zpracovala:  Mgr. Romana Vlková 

Sborník pro Karla Šiktance 
 

 V červenci 2008 oslavil jeden z nejvýznamnějších českých básníků současnosti významné životní 
jubileum. Jelikož jsou jeho texty inspirativní a podnětné i pro mladé lidi, rozhodli jsme se s vybranými žáky oktáv a 
kvint vytvořit sborník textových reflexí Šiktancovy básnické skladby Adam a Eva. Žáci ve svém volném čase 
naslouchali recitaci vybraného textu a pokusili se na něj vlastním tvůrčím způsobem reagovat. Mezi vzniklými 
ohlasy se objevily pozoruhodné básně, ale i lyrizované prózy. Do sborníku nazvaného Jak jsme četli Adama a Evu 
(na památku Karlu Šiktancovi věnují žáci Matičního gymnázia) byly vybrány nejlepší práce a sborník byl 17. 9. 
2008 při osobním setkání předán paní profesorkou Vlkovou samotnému básníkovi. Ten byl zájmem žáků i úrovní 
jejich tvorby velmi potěšen.  

Zpracovala:  Mgr. Romana Vlková 
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Finanční zdroje pro zájmovou činnost žáků – granty 

 Studenti za toleranci Pěvecký sbor Biologický kroužek 

 
Statutární město 

Ostrava 

Městský obvod 
Moravská Ostrava 

a Přívoz 
Statutární město 

Ostrava 

Městský obvod 
Moravská Ostrava 

a Přívoz 
Statutární město 

Ostrava 

Městský obvod 
Moravská 

Ostrava a Přívoz Rok 

2004   - - - 5 000  

2005 - - - - - - 

2006 - - 5 000 - - - 

2007 - - - - - - 

2008 - 15000     
 

 projekt Socrates Zdravotnický kroužek 

 
Statutární město 

Ostrava 

Městský obvod 
Moravská Ostrava 

a Přívoz 
Statutární město 

Ostrava 

Městský obvod 
Moravská Ostrava 

a Přívoz Rok 

2004 - - - - 

2005 - - - - 

2006 - - - - 

2007 - 10 000 - 15 000 

2008 - - - - 

 
 

Význam Pěveckých sborů, instrumentálních skupin a zájmových kroužků 
 
Pěvecké sbory, Komorní sbor a instrumentální skupiny, Voiceband Matičního gymnázia, Biologický kroužek, 
Kroužek mladých zdravotníků, Horolezecký kroužek, odpolední cvičení Aerobic, kroužek Scrabble a Šachový 
kroužek jsou volnočasovými aktivitami středoškolské mládeže, které umožňují žákům 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 žáky naší i jiných škol, pro rodiče, veřejnost a všechny další zájemce o neotřelé kulturní zážitky šíří 
dobré jméno školy na veřejnosti.  
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Působení Studentského senátu Matičního gymnázia Ostrava ve školním roce 2007/2008 

 
 Studentský senát má za sebou již třetí rok působení na naší škole a my opět přinášíme informace o naší 
práci. V prvním pololetí jsme se scházeli pod vedením předsedy Aleše Pacnera a stejně jako v letech minulých řešili 
návrhy žáků a tlumočili je vedení školy, ale také přijímali požadavky na nás, žáky, a pomocí senátorů o nich 
informovali ve všech třídách, které jsou v senátu zastoupeny. 
 K našim největším úspěchům patřilo hned na začátku září 2007 zařízení nových studentských průkazů - 
pro žáky, kteří chtěli mít svůj průkaz v nové podobě a zalaminovaný ve folii proti poškození. Takových průkazů 
bylo vyrobeno asi dvě stě kusů. 
 Dále jsme se zabývali řešením ostrých šroubů v lavicích (jejichž odstraňování je téměř u konce), 
lavičkami na chodbách, plísní v pánských šatnách, seřízením hodin ve škole, ukotvením branek na hřišti, dali jsme 
návrh na opravení kopírky aj.. 
 Na začátku druhého pololetí byl senát rozpuštěn a proběhly volby do nového Studentského senátu, který 
se začal scházet v tomto obsazení: 
 
Předsedkyně:           Lenka Svobodová  Oktáva B 
Místopředsedové:   Vlastimil Bijota   Oktáva A 
  Tereza Valentová  Septima A 
 
Senátoři:  Tereza Branná  Kvarta A 
  Tomáš Babinský  Kvarta B  
  Matěj Benda  Kvinta A  
  Dan Machala  Kvinta B  
  Dominika Koštělová  Sexta A 
  Jan Plachý  Sexta B 
  Ondřej Dutko  Septima B 
  Petr Chodura  2.A 
  Ondřej Franek  3.A 
  Václav Čabla  4.A  
  Pavel Kohn  4.B 
 
 Pokračovali jsme v řešení problémů z minulého pololetí (viz výše), navrhli jsme zneprůhlednění oken v 
šatnách a na toaletách. Dvakrát jsme měli schůzi s paní ředitelkou Mgr. Alenou Bačovou, na které jsme řešili návrhy 
žáků. A i když jsme nebyli vždy úspěšní, jsme rádi, že tato organizace funguje alespoň jako propojení mezi vedením 
a žáky, takže nám byly problémy nastíněny i z jiného úhlu a o všem jsme informovali pomocí letáčků vyvěšených v 
každém patře naší školy. 
 Naším přáním do budoucna je pokračovat v realizaci žákovských návrhů, ale také přijímat přání od 
vedení, snažit se vyjít si oboustranně vstříc a zajistit větší informovanost o této organizaci. 
V nejbližší době plánujeme aktualizaci nástěnky Studentského senátu a vytvoření schránky pro návrhy a 
připomínky, kterými se budeme zabývat. 
  
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a zasloužili se o úspěšné fungování Studentského senátu. 
 
 

 Za Studentský senát předsedkyně Lenka Svobodová 
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b) účast žáků v soutěžích: 
 
 

žák třída soutěž umístění 

Fasterová Jana septima B Biologická olympiáda republik. kolo - 17. místo 
Cheng Sirui 4. A Fyzikální olympiáda  republik. kolo - 13. místo 

Háva Daniel sexta B Mistrovství ČR a SR v progamingu (IVT) republik. kolo - 4. místo 
Jelínková Kristina tercie A Mezinár. Soutěž v psaní dopisů (ČJ) republik. kolo - 3. místo 
Polochová Petra kvinta B Mezinár. Soutěž Lidice pro 21.století (D) republik. kolo - 2. místo 
Benda Matěj kvarta A Debatiáda republik. kolo - 2. místo 
Haščák Jan kvarta A Debatiáda republik. kolo - 2. místo 
Vojtasíková Petra oktáva B Můj sen (soutěž Vv) republik. kolo - 1. místo 
Týn Ondřej kvarta B Můj sen (soutěž Vv) republik. kolo - 1. místo 
Tlolková Hana 1.A Můj sen (soutěž Vv) republik. kolo - 2. místo 
Stavařová Karolina 1.A Můj sen (soutěž Vv) republik. kolo - 3. místo 
Kostolányová Marie kvinta B Pikomat – korespondenční soutěž (M) republik. kolo - 12. místo 
Novák Jakub kvarta A Olympiáda v českém jazyce region. kolo - 2. místo 
Kocifajová Iveta septima A Wolkrův Prostějov  (ČJ) region. kolo - 2. místo 
Kerekeš Tomáš kvarta A Mladý Démosthénes region. kolo - 1. místo 
Benda Matěj kvarta A Debatiáda region. kolo - 1. místo 
Haščák Jan kvarta A Debatiáda region. kolo - 1. místo 
Hanus Adam septima B Debatiáda region. kolo - 2. místo 
Rozsypal Michael septima B Debatiáda region. kolo - 2. místo 
Urbanec Sebastian kvarta B Debatiáda region. kolo - 2. místo 
Machala Daniel kvarta B Debatiáda region. kolo - 2. místo 
Nižňanská Natálie kvarta B Matem. Olympiáda – kat. Z9 region. kolo - 1. – 2. místo 
Kašparová Nela 2.A Matem. Olympiáda – kat. B region. kolo - 12. místo 

Cheng Sirui  4.A Fyzikální olympiáda – kat. B region. kolo - 1. místo 
Fasterová Jana septima B Biologická olympiáda – kat. A region. kolo - 1. místo 
Fasterová Zuzana sexta B Biologická olympiáda – kat. B region. kolo - 1. místo 
Jašková Eva sexta B Biologická olympiáda – kat. B region. kolo - 6. místo 

Tabášková Klára tercie B Biologická olympiáda – kat. C region. kolo - 3. místo 
Dutko Ondřej sexta B Chemická olympiáda – kat. C region. kolo - 1. místo 
Dutko Ondřej sexta B Chemická olympiáda – kat. B region. kolo - 7. místo 

Bukáčková Marta septima A Chemická olympiáda – kat. B region. kolo - 10. místo 

skupina třídy  tercie B Concours de la chanson française 
 

region. kolo - 4. místo 

Fiala Tomáš  septima B Konverzace v AJ region. kolo - 5. místo 

Suchomelová Aneta 3.A Olympiáda v ŠJ region. kolo - 3. místo 

Vojtasíková Petra oktáva B Můj sen (soutěž Vv) region. kolo - 1. místo 
Týn Ondřej kvarta B Můj sen (soutěž Vv) region. kolo - 1. místo 
Zarodňanská Daniela 1.A Porubský skřivánek finále - 1. místo 

Gajdečková Adéla kvarta A Porubský skřivánek finále - 3. místo 
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Okresní soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 
Matematická olympiáda – kategorie Z6 1  1 
Matematická olympiáda – kategorie Z8 2   
Matematická olympiáda – kategorie Z9 1   
Matematický klokan  1 2 
Fyzikální olympiáda 1   
Chemická olympiáda  1  
Biologická olympiáda 4   
Olympiáda v českém jazyce   1 
Konverzace v anglickém jazyce 1   
Můj sen  - výtvarná soutěž 4   
Wolkrův Prostějov  1  
Šavrdův pohár   1 
Zeměpisná olympiáda   2 
Velká cena ZOO   1 družstvo 
Florbal – turnaj gymnázií – mladší žákyně   1 družstvo 
Florbal – turnaj gymnázií – mladší žáci 1 družstvo   
Basketbal – turnaj gymnázií – starší dívky  1 družstvo  
Házená – finále SŠ Ostravy   1 družstvo 
Basketbal – turnaj gymnázií – mladší žáci 1 družstvo   
Odbíjená – turnaj gymnázií – starší dívky   1 družstvo 
Šachový turnaj   1 družstvo 
 

 
 

Fotografie Ondřeje Dutka - vítěze krajského kola chemické olympiády kat. C 
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soutěž  počet účastníků 
Recitační soutěž 14 
Wolkrův Prostějov 2 
Soutěž dětských recitátorů 3 
Rolnička 2008 5 
Olympiáda v ČJ 53 
Šavrdův pohár 2 
Recitační soutěž  Student a poezie  (soutěž gymnázií) 8 
Soutěž o nejlepší scifi/fantasy povídku na téma „Čas“ 16 
Mladý Démosthenes 8 
Rosteme s knihou  3 
Debatiáda 18 
Concours de la chanson française 18 
Soutěžní část FELJEU ( mezin. festivalu knihy a četby v Itálii) 2 
Konverzace v AJ 15 
Olympiáda v NJ 3 
Lidice pro 21.století 1 
Olympiáda v ŠJ 10 
Šumná Ostrava 3 
Dějepisná olympiáda 21 
Matematický klokan 386 
Matematická olympiáda  32 
Pythagoriáda 120 
Pikomat - korespondenční soutěž (M) 1 
Moravskoslezský šampionát 18 
Fyzikální olympiáda 1 
Archimediáda 3 
Astronomická olympiáda 10 
Napájení Sluncem 14 
Mistrovství ČR a SR v progamingu 4 
Můj sen  - výtvarná soutěž 76 
Chemická olympiáda – kat. A,B,C,D 18 
O pohár Becario (CH) 3 
Zeměpisná olympiáda 122 
Biologická olympiáda 4 
Velká cena ZOO 70 
Pěvecká soutěž Porubský skřivánek 10 
Sportovní soutěže (házená, basketbal, odbíjená) 6 družstev 
Futsalová liga  družstvo dívek 
Futsalová liga  družstvo chlapců 
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Část VII. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Náklady 

Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2007 

ukazatel 

hlavní činnost 

doplňková 
činnost 

celkem příspěvek 
zřizovatele 

investiční 
fond 

rezervní 
fond 

pronájmy 
grant 

SOCRA-
TES 

ostatní 
výnosy 

celkem 

Spotřeba materiálu (501) 662,91  117,93  20,74 26,21 827,79  827,79 

z toho: nákup učebnic hrazený z přímých nákladů na vzdělávání 148,62     1,48 150,10  150,10 

               knihy a tiskoviny hrazené z provozních nákladů a vlastních zdrojů 57,27     2,38 59,65  59,65 

               DDHM – učební pomůcky do   3 000,- Kč 31,19      31,19  31,19 

               DDHM – učební pomůcky nad 3 000,- Kč 72,51  5,00   7,56 85,07  85,07 

               DDHM – provoz do   3 000,- Kč 28,47  41,41  4,46 3,00 77,34  77,34 

               DDHM – provoz nad 3 000,- Kč  170,03  52,00  5,23  227,26  227.26 

               čistící a desinfekční prostředky 48,48      48,48  48,48 

               ostatní spotřeba materiálu 106,34  19,52  11,05 11,79 148,70  148,70 

Spotřeba energie (502) 999,34   324,22   1323,56 0,24 1323,80 

Opravy a udržování (511) 596,19 82,58 65,94 135,81  156,27 1036,79  1036,79 

   z toho: oprava sprch chlapců u tělocvičen 285,75 82,58     368,33  368,33 

                oprava kanalizace – účelová dotace 110,00      110,00  110,00 

                oprava hydroizolace střechy – účelová dotace 59,14      59,14  59,14 

                pojistné události - opravy po zatečení a oprava střechy      156,27 156,27  156,27 

                oprava dlažby a obkladů na schodišti u školní jídelny  22,90   135,81   158,71  158,71 

                výměna  PVC ve školní jídelně a v učebně a kab. výtvarné výchovy  34,53      34,53  34,53 

                výměna školních tabulí   65,94    65,94  65,94 

                ostatní opravy nemovitého majetku 62,29      62,29  62,29 

                ostatní opravy a údržba movitého majetku 21,58      21,58  21,58 

Cestovné (512) 109,16    105,10  214,26  214,26 

   z toho: cestovné hrazené z přímých výdajů 81,99      81,99  81,99 

               zahraniční služební cesty 20,28    104,27  124,55  124,55 

               ostatní cestovné 6,89    0,83  7,72  7,72 

Služby (518) 915,39  20,93  14,97 49,59 1 000,88  1 000,88 

    z toho: telefonní poplatky   a služby pošt  82,16  0,44  0,46 0,45 83,51  83,51 

                telekomunikace - internet  ÚZ 00001 a ÚZ 00003 94,09    0,71  94,80  94,80 

               telekomunikace - internet  ÚZ 33245 19,44      19,44  19,44 

               služby školení a vzdělávání hrazené z přímých nákladů ÚZ 33353 22,84      22,84  22,84 

               služby školení a vzdělávání ostatní 20,82     2,50 23,32  23,32 

               konzultační a poradenské služby   4,03      4,03  4,03 

               programové vybavení provoz  ÚZ 00001  19,38      19,38  19,38 

               programové vybavení – výukové programy ÚZ 33353 6,79      6,79  6,79 

               likvidace odpadů 50,55      50,55  50,55 

               revize a odborné prohlídky 16,03      16,03  16,03 

               servisní služby - účetnictví a předávací stanice 37,56      37,56  37,56 

               věcná režie stravování žáků ÚZ 00001 375,37      375,37  375,37 

               věcná režie stravování žáků ÚZ 00203 95,00      95,00  95,00 

               ostatní služby 71,33  20,49  13,80 46,64 152,26  152,26 

Mzdové náklady (521) 16 584,00      16 584,00 7,00 16 591,00 

   z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ 33353 16 584,00      16 584,00  16 584,00 

               mzdové náklady doplňková činnost        7,00 7,00 

Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,527,528) 6 342,64      6 342,64  6 342,64 

     z toho: zákonné sociální pojištění (524) 5 801,86      5 801,86  5 801,86 

                 příspěvek na stravování zaměstnanců (527) 193,49      193,50  193,50 

                 příděl do FKSP (527) 329,04      329,04  329,04 

                 osobní ochranné pomůcky a pitný režim - zaměstnanci (528)  15,85      15,85  15,85 

                 projekt romské komunity (528), paragraf 3299 2,40      2,40  2,40 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku  (551) 421,14      421,14  421,14 

Ostatní náklady  (dopočet do celkových N) (54x,) 175,77     6,00 181,77  181,77 

    z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 70) 149,15      149,15  149,15 

náklady celkem  26 806, 54 82,58 204,80 460,03 140,81 238,07 27 932,83 7,24 27 940,07 
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Výnosy 

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2007 

ukazatel 
hlavní 
činnost 

doplňková 
činnost 

celkem 

  4 5 6 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 1,20 9,50 10,70 
    z toho: odborné konzultace  9,50 9,50 
                 manipulační poplatky - opisy vysvědčení 1,20  1,20 
Provozní dotace (691) 26 972,33  26 972,33 

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele a ze státního     
            rozpočtu přes rozpočet zřizovatele 
            (691 30-34, 691 35-39, 691 80-88, 691 90-98) 26 806,53   26 806,53 

Ostatní výnosy (64x) 959,30  959,30 
z toho: pronájem majetku (služby) 324.22  324,22 
            pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) 135,81  135,81 
            investiční fond 82,58  82,58 
            rezervní fond 204,81  204,81 
            náhrady za ztráty učebnic 1,48  1,48 
            výnosy z pojistné událostí 156,41  156,41 
            úroky bankovních účtů 0,94  0,94 
            výnosy - ples 49,30  49,30 

            jiné ostatní výnosy 3,75  3,75 

výnosy celkem 27 932,83 9,50 27 942,33 

 
 
Doplňková činnost 
 
Předmětem doplňkové činnosti v roce 2007 byla spolupráce s Vysokou školou podnikání GOSTUDY CZ v oblasti 
přípravy zahraničních studentů k vykonání nostrifikačních zkoušek z  biologie a chemie. 
 
Doplňková činnost – r. 2007 
 
Příjem, vydaná  Fa č. 57/2007 9 500,-  Kč 
Výdej - dohody o provedení práce -  7 000,-  Kč 
Výdej – energie -  240,-  Kč 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hospodářský výsledek 2 260,- Kč 
 
 
Přidělené účelové prostředky 

Přímé náklady + účelové prostředky – přímé náklady 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

přímé náklady ÚZ 33353 22 606 400 Kč
účelové prostředky na rozvojový program  Podpora zvýšení    
počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií ÚZ 33353 705 600 Kč

účelové prostředky na DVPP  (nová maturita) ÚZ 33353 19 546 Kč

účelové prostředky na pokrytí konektivity v rámci SIPVZ ÚZ 33245 19 440 Kč
účelové prostředky na program Podpora romských žáků středních 
škol na období  9-12/2007,  paragraf  3299 ÚZ 33160 3 600 Kč

Přímé náklady celkem 23 354 586 Kč
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Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

provozní náklady ÚZ 00001 2 774 000 Kč

účelové prostředky na věcnou režii stravování žáků ÚZ 00203 95 000 Kč

účelové prostředky na krytí odpisů DHM a  DNM ÚZ 00205 415 000 Kč

účelové prostředky na akci Oprava ležaté kanalizace ÚZ 00206 110 000 Kč

účelové prostředky na akci Havarijní oprava střechy ÚZ 00206 59 143 Kč

Provozní náklady celkem 3 453 143 Kč

 
Účelové investiční dotace do investičního fondu 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

Účelové prostředky na akci Rekonstrukce sociálních zařízení  ÚZ 00206 500 000 Kč

Celkem 500 000 Kč

 
Celkové náklady na rekonstrukci a modernizaci soc. zařízení  a sprch dívek u tělocvičen činily 550 663,- Kč. Z toho 
bylo 500 000,- Kč  uhrazeno z investiční účelové dotace a 50 663,- Kč z investičního fondu školy. 
 
 

Účelové prostředky – dotace od mezinárodních institucí 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

Socrates ÚZ 00003 140 804 Kč

Celkem 140 804 Kč

Účelové prostředky – dotace od obcí 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

dotace od obcí ÚZ 00002 25 000 Kč

Celkem 25 000 Kč

 
 
Vyúčtování účelové dotace na pokrytí konektivity v rámci SIPVZ  
Výše přiznané dotace v roce 2007 (Kč) 19 440 

Vyčerpáno v roce 2007 (Kč) 19 440 

 
Vyúčtování účelové dotace na DVPP (nová maturita)     
Výše přiznané dotace v roce 2007 (Kč) 19 546 

DVPP-vzdělávání 18 850 

Cestovní náhrady 696 

 
 
Všechny účelové prostředky z dotací státního rozpočtu byly vyčerpány a byly použity ke stanovenému účelu 
s výjimkou ÚZ 33160 Podpora romských žáků středních škol na období  9-12/2007,  paragraf  3299. Část dotace ve 
výši 1200,- Kč, která byla určena na stravování, byla vrácena zpět do rozpočtu. Důvodem bylo neodebrání obědů 
romskou žákyní ve školní jídelně.  
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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 žákům 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 umožňují implementaci změn vedoucích ke zdokonalování školy. 
 
Návrhy na opatření 
Rozšířit projektové formy výuky, více podporovat týmovou spolupráci žáků 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, převažují učitelé s praxí do 15 let.  
Nepedagogičtí pracovníci mají požadovanou 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 udržovat předepsanou 
tepelnou pohodu. 
 
Škola má zajištěny výukové prostory v souladu s ŠVP ZV. Technický stav, velikost a vybavenost prostor vesměs 
odpovídá příslušným požadavkům a normám. Škola má adekvátní počet PC učeben, odborných učeben, 2 tělocvičny 
a  dobře vybavenou fungující  knihovnu.  Technický stav venkovního hřiště neodpovídá požadavkům 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 průběžně 
seznamováni s alokací finančních prostředků. 
Škola plně využívá 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. 
 
 
Školní vzdělávací program 
 
Žáci si uvědomují, že navštěvují školu s dlouholetou tradicí a s významným postavením v regionu. Komunikace 
mezi žákem, 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 přihlíží k regionálním specifikům učících se, k potřebám žáků talentovaných i žáků se specifickými 
poruchami učení, je kladen důraz na rozvoj individuality i osobnosti žáka, ŠVP respektuje vývojové zvláštnosti žáků 
nejen vzhledem k jejich věku. 
Rozvrh hodin odpovídá základním hygienickým požadavkům. Časová organizace dne je uzpůsobena velmi kvalitně 
potřebám a možnostem 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 žákům, učitelům, rodičům, veřejnosti je 
propracován a je na vysoké úrovni. Intranet školy je funkční, mohou do něj vstupovat učitelé, žáci i rodiče. Žáci 
mají možnost se vyjádřit k rozhodnutím ředitelky, které se jich týkají, na škole funguje Studentský senát. 
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Komunikace mezi žáky a učiteli má dobrou úroveň. Rodiče jsou zpravidla bývalými absolventy gymnázia, existuje 
zde racionální komunikace, kontakt je proto neformální buď e-mailem, nebo osobní. Stížnosti žáků a učitelů se na 
škole nevyskytly. 
 
Návrhy na opatření 
Od školního roku 2008/2009 pravidelně vyhodnocovat přidanou hodnotu znalostí a dovedností žáků.  
Zvýšit účast zákonných zástupců na třídních schůzkách. 
Aktualizovat školní řád v souladu s  potřebami žáků 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.  
 
 
Průběh vzdělávání 
 
Metody výuky jsou pestré. Je využíváno problémové vyučování, např. v dějepise, zeměpise, matematice a fyzice. 
V některých oborech je používána i strategie projektového vyučování, např. v základech společenských věd, 
v anglickém jazyce, v českém jazyce a ve všech seminářích. Žáci jsou vedeni k tvořivosti a samostatnosti.  
Ve škole jsou využívány 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 využívá 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 využity, alespoň jednou týdně mají žáci výuku v odborné učebně.  
Většina žáků i učitelů je schopna ve výuce efektivně využívat prostředků  ICT, externích knihovních zdrojů 
a předpřipravených datových výukových objektů. 
 
Návrhy na opatření: 
Zavést pravidelné sebehodnocení žáků, preferovat hodnocení motivující, vedoucí žáka  k úsilí se vzdělávat 
a prosadit se mezi ostatními. 
Zajistit proškolení pedagogů v souvislosti s využíváním interaktivní tabule ve vyučovacím procesu. 
Zkvalitnit diagnostiku  třídního kolektivu a žáka. 
 
 
Kultura školy  
 
Vstupní hala školy je originálně řešena, 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 žákům dobrou relaxaci zejména v jarních a letních měsících. 
Škola má vytvořen soubor hodnot, které považuje za důležité, žáci jsou značně podporováni  a motivováni 
k dosažení úspěchů, o čemž svědčí  četná přední umístění v různých soutěžích. 
Rodiče jsou pravidelně seznamováni s prospěchem a chováním žáků prostřednictvím třídních schůzek, 
konzultačních odpolední, klasifikační databáze na webových stránkách školy, oficiálních zpráv uvedených na webu, 
ve výroční zprávě a prostřednictvím školské rady. 
Dalším informačním zdrojem pro širokou veřejnost je školní časopis Kaktus nebo články našich žáků v regionálním 
studentském tisku. 
Škola má fungující školskou radu, její návrhy a doporučení jsou vedením školy respektovány. 
Žáci si uvědomují, že navštěvují školu, kde vládnou převážně pozitivní vztahy jak mezi žáky navzájem, tak i mezi 
žáky a učiteli. Základní společenskou normou ve škole je tolerance. 
Vztahy mezi učiteli jsou pozitivní, spolupracují převážně v oblasti svých předmětových aprobací. Učitelé vnímají 
nemalé pracovní zatížení jako své profesní poslání, mnozí z pedagogického sboru jsou absolventy naší školy.  
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. 
 
Návrhy na opatření: 
Pravidelně organizovat školní akademii. 
Zajistit pro učitele více odborných přednášek z oblasti sociopatologických jevů. 
Pokračovat v dobré tradici – lépe využívat konzultační hodiny jednotlivých pedagogů. 
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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 řídící pracovníky školy včetně ekonomky a 
garantů jednotlivých vyučovacích předmětů. Ve strategických oblastech a při finančním řízení převažuje řízení 
autokratické.  
Hospitační činnost je součástí kontrolní činnosti jednotlivých vedoucích pracovníků. Cíle hospitace jsou vždy 
předem stanoveny a pracovník je s nimi předem seznámen. Je zaměřena převážně na začínající učitele, případně na 
řešení vzniklých problémů. Vzájemné hospitace učitelů jsou ve škole využívány méně. 
Škola má zavedené kontrolní mechanismy pro všechny základní procesy.  
Do kontrolní činnosti patří vyřizování stížností, které se na škole nevyskytují. 
 
Návrhy na opatření: 
Dokončit přípravu ŠVP G do 30. 6. 2009. 
Zlepšit výměnu informací internetem. 
Delegovat více pravomocí na garanty jednotlivých předmětů. 
 
 
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. 
 
 
Výsledky práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 
 
Učitelé i žáci jsou hrdi na to, že navštěvují právě naši školu. Je pozitivní, že si učitelé trvale zvyšují svou kvalifikaci 
v rámci DVPP. Plnění ročního plánu osobního rozvoje je sledováno u každého pracovníka. 
Učitelé navštěvovali zejména kurzy zavádění ICT do výuky, připravovali se na tvorbu ŠVP G, na prohlubování a 
rozšiřování kvalifikace ve svém předmětovém zaměření. 
Žáci se účastní mnoha soutěží, v regionu se umísťují na předních místech. Jedná se např. o Matematickou 
olympiádu, Konverzaci v německém jazyce, Konverzaci v anglickém jazyce, Biologickou olympiádu, Olympiádu 
v českém jazyce. 
 
 

Nová tvář nejstaršího českého gymnázia v Ostravě 
 
Pokud se některý ze starších absolventů procházel 22. září 2007 v Den otevřených dveří školou, asi snadno 
identifikoval svou třídu, ale jinak si musel připadat jako úplně jinde, než na své bývalé „Šmeralce“. Nové vybavení 
tříd včetně velkoplošných obrazovek a interaktivních tabulí, chodby vymalované pastelovými barvami, vkusné a 
pohodlné lavičky, křesla a stoly ve vestibulu a v meziposchodích, nejvyšší standard sociálního zařízení. 
Málokterá střední škola se může pochlubit tak dokonalým vybavením informační technikou – třemi odbornými 
učebnami IVT, bezplatným přístupem k internetu pro žáky a připojení k vysokorychlostnímu internetu pro všechny 
pedagogy v  kabinetech. 
Připomeňme pravidlo, že pěkné prostředí samo o sobě vychovává, že se člověk podvědomě snaží pěkné okolí 
udržet. Věříme, že se toto pravidlo potvrdí i u nás. 

 
 Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková 
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Přílohy: čtyři tabulky 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 byla projednána se zaměstnanci školy dne 14. 10. 2008. 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 byla Školskou radou schválena  dne 30. 10. 2008. 
 
Zaměstnanci školy souhlasí s uvedením svého jména, příjmení, fotografie, příp. pracovního zařazení nebo aprobace 
ve veřejně přístupných dokumentech školy. 
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy souhlasí s uvedením jména, příjmení, třídy, fotografie, 
grafických i písemných prací žáků ve veřejně přístupných dokumentech školy.  

V Ostravě dne 15. 10. 2008 
 
 ………………………………… 
 Mgr. Alena Bačová 
 ředitelka školy 
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Příloha  č. 1 
 

ÚČAST ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH  
 

Regionální soutěže 
 1. místo 2. místo 3. místo 
Olympiáda v českém jazyce  1  
Olympiáda ve španělském jazyce   1 
Mladý Démosthenes 1   
Debatiáda 2 4  
Chemická olympiáda 1   
Matematická olympiáda – kategorie Z9 1   
Fyzikální olympiáda 1   
Mistrovství ČR a SR v progamingu 1   
Biologická olympiáda 2  1 
Můj sen – výtvarná soutěž 2   
Wolkrův Prostějov  1  

Národní soutěže 
Název 1. místo 2. místo 3. místo 
Můj sen – výtvarná soutěž 2 1 1 
Debatiáda  2  

Mezinárodní soutěže 
Název 1. místo 2. místo 3. místo 
Soutěž v psaní dopisů – česká část   1 
Soutěž Lidice pro 21.století   1  

Mezinárodní projekty 
Název Stručná charakteristika 
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Příloha  č. 2 
 
 

PŘÍPRAVA  A  ORGANIZOVÁNÍ SOUT ĚŽÍ  
 

Regionální soutěže 
Název 
řečnická soutěž Mladý Demosthenes 
 
 
 

Krajské soutěže 
Název 
ChO kategorie D 
 
 
 
 

Národní soutěže 
Název 
 
 
 
 
 

Mezinárodní soutěže 
Název 
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Příloha  č. 3 
 
 

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

Sokrates : projekt Comenius 1 „Analyse de film euroculturelle“ 
(Prvky humanismu v současném evropském filmu) – závěrečný rok 
 
Projekt EWHUM  (European humanism in the world) – 2. ročník 
FELJEU, festival knihy a středoškolské četby  
 
Leonardo da Vinci fáze III: projekt MOSEM (modelování a 
shromažďování dat pro výuku supravodivosti a elektromagnetismu) 

Příhraniční spolupráce (CBC 
a další) 
 
 
 

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

Projekty v rozvojových 
programech MŠMT  
a MSK 
 
 

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 

Vlastní programy  
a projekty (rozvoj ekol. 
aktivit, Škola zdravého života, 
atd.) 
 

Biologický kroužek 
Kroužek Mladých zdravotníků 
Šachový kroužek, kroužek Scrabble 
Voiceband Matičního gymnázia 
Horolezecký kroužek, Aerobic 
Pěvecké sbory a instrumentální skupiny 
Klub přátel ZOO 

Získání grantu 
 
 
 
 

Sokrates : projekt Comenius 1 „Analyse de film euroculturelle“ 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz: Studenti za toleranci 

Využití evaluačních projektů 
 
 
 

SCIO – přijímací zkoušky 
SCIO – pilotáž Testování relativního přírůstku znalostí – 3. ročník 
SCIO – pilotáž testů  (přijímací zkoušky na VŠ) 
KVALITA 2007 - MEC o.p.s a OU – Klima školy, Testování 
relativního přírůstku znalostí 
KVALITA ŠKOLY - pilotní projekt Hodnocení škol zřizovatelem 

 
 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 58 Mgr. Alena Bačová 
 

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: průběžná 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 

Aktivity žáků (školní 
časopis, studentská rada, 
divadelní soubor, školní sbor 
atd.) 
 

Pěvecké sbory a instrumentální skupiny 
Klub přátel ZOO 
Kroužek mladých zdravotníků 
Biologický kroužek 
Šachový kroužek, kroužek Scrabble 
Horolezecký kroužek, Aerobic 
Redaktoři studentského časopisu ostravských gymnázií SCARABEUS 
Redaktoři studentského časopisu KAKTUS 
Studentský senát 

Akce prezentace školy, www 
stránky,  dny otevřených 
dveří atd. 
 
 

www stránky : www.mgo.cz 
Den otevřených dveří:  13. 11. 2007 
Informativní schůzka pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku osmiletého i 
čtyřletého studia: 3. 6. 2008 
Školní ples 
Vánoční koncert 

Školská rada 
 
 
 
 

viz 
http://www.mgo.cz/j/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=65 
 

 
 
 


