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A. Základní charakteristika školy 

1. Základní údaje o škole 

 

Název a adresa školy: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25,      

                                          728 04 Ostrava 

 

IČO:   00842761 

Identifikátor zařízení:       600017508 

 

Ředitel:                Mgr. Ladislav Vasevič, Krmelínská 1040, 739 44 Brušperk, od 1. 8. 2012 

Zástupce ředitele (zástupce statutárního orgánu, zástupce pro vnitřní vztahy):        RNDr. Petr Smyček, Ph.D.   

Zástupce ředitele (zástupce pro provoz a ekonomiku, zástupce pro vnější vztahy): Ing. Hana Dobešová  

    

Charakteristika školy:       Gymnázium s osmiletým a čtyřletým studijním cyklem, které poskytuje bezplatné základní a střední     

vzdělání občanů ČR nebo jiného členského státu Evropské unie, a to v souladu se zákonem 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Studijní obory: 7941K/41 – Gymnázium, studium denní, délka studia 4 roky 

                                    ŠVP gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, č. j. 910/2009 

                            7941K/81- Gymnázium, studium denní, délka studia 8 let 

                                    ŠVP pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, č. j. 1206/2007 

 

Kapacita:             22 tříd, 660 žáků  

 

2.   Údaje o zřizovateli 
 

 

 
 Název zřizovatele:       Moravskoslezský kraj 

 
 Sídlo zřizovatele:      28. října 117, 702 18 Ostrava 

 
 IČ zřizovatele:      70890692 

 

3.  Kontaktní spojení 
 

 
 Kontaktní adresa: Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava 

 
 Telefonní ústředna: 596 116 239 

 
 Webová adresa školy: http://www.mgo.cz  

 
 E-mail: info@mgo.cz  

 
 ID datové schránky: zjakfu3 

 
 Provozní doba podatelny: 7,00 hod. - 15,00 hod., PO - PÁ 

   

      

        

4.  Postavení školy 

 

Postavení školy je institucionálně vymezeno zřizovací listinou vydanou zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 

s účinností od 21. 6. 2001, č.j. ZL/017/2001 ve znění pozdějších dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5, a č. 6 ze dne 27. 9. 2001, 13. 12. 

2001, 28. 3. 2002, 29. 9. 2005, 14. 10. 2009, 17. 2. 2010 a dodatku č. 7 ze dne  5. 9. 2012 .  a rozhodnutím MŠMT o zařazení do 

sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 9. 1996, č. j. 12 714/96-61-07 ve znění pozdějších 

změn. Celková kapacita školy je stanovena rozhodnutím MŠMT s účinností od 1. 9. 2004, č. j. 28 474/2003-21 na počet 660 žáků. 

 

Z těchto dokumentů vyplývá, že Matiční gymnázium je střední školou s postavením příspěvkové organizace Moravskoslezského 

kraje s právní subjektivitou. 

 

5. Předmět činnosti školy 

 

Škola poskytuje úplné základní vzdělání a střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou podle Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost č. j.: 1206/2007 a Školního vzdělávacího programu 

pro gymnaziální vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost č. j.: 910/2009. Vzdělávání je poskytováno v souladu s obecně 

závaznými předpisy.  

          Mimo hlavní činnost zřizovatel vymezil ve zřizovací listině doplňkovou činnost organizace: 

http://www.mgo.cz/
mailto:info@mgo.cz
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          A. provádění rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného školení včetně     

              zprostředkování, 

          B. pronájem majetku. 

           

   Tuto činnost Matiční gymnázium provádí na základě živnostenského oprávnění: č. j.: ŽÚ/14292/06/ANA. 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÁ RADA při Matičním gymnáziu, Ostrava, příspěvková organizace, školní rok 2012/2013 
Složení školské rady 

Předsedkyně:     Bc. Miroslava Slovenčíková              (členka ŠR za rodiče a zletilé žáky) 

Místopředseda:        Tomáš Kuřec                              (jmenován zřizovatelem) 

Členové: 

                             Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová         (jmenována zřizovatelem) 

              Ing. Petr Nemrava        (člen ŠR za rodiče a zletilé žáky) 

              Mgr. Svatava Kretková         (členka ŠR za pedagogický sbor) 

              Mgr. Naděžda Nováková        (členka rady za pedagogický sbor) 

 

 

 

B. Přehled oborů vzdělání 

 

 

 

Seznam studijních oborů:          7941K/41 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 

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

 

Studijní program:   

 

1. 7941K/41 – Gymnázium 

Školní vzdělávací program – gymnaziální vzdělávání „Tradice, kvalita, budoucnost“ 

Číslo jednací: 910/2009 

 

2. 7941K/81 – Gymnázium 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Tradice, kvalita, budoucnost“ 

Číslo jednací:1206/2007 

 

3. Systém kurikulárních dokumentů  
 

       Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů tvoří pro Matiční gymnázium Ostrava Národní program vzdělávání a 

rámcové vzdělávací programy, které jsou zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávaní. 

Závazným systémovým dokumentem je: 

A,  RVP – ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 

kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se zapracovanými změnami dle čá 10/2005 Věst. 

MŠMT, čá 8/2007 Věst. MŠMT, opatření čj. 15523/2007-22 a čá 3/2010 Věst. MŠMT). 

B, RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (čá 9/2007 Věst. MŠMT Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

- RVP G se zapracovanými změnami dle opatření čá 7/2009 Věst. MŠMT). 

 

 

Počet tříd 
Celkový počet žáků 

k 30.9.2012 

Počet žáků na jednu 

třídu k 30.9.2012 

Počet žáků na 

učitele k 30.9.2012 

Školní rok 
11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 

20 20 569 571 28.45 28.55 12.51 13.49 
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1. Učební plán Matičního gymnázia pro školní rok 2012/2013 
 

 

 

 

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 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Biologie 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Chemie 0 0 2 2 2 2 1 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 2 2 2 2 1 1 1  1 
IKT 0 0 0 0 1 1 2 2 
Výchova ke zdraví 1 1 0 0 1 1 0 0 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 
Cvičení z přírod.  

předmětů 
0 0 2 0 3 0 3 0 

Praktická cvičení z F 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Praktická cvičení z Bi 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Praktická cvičení z 

Ch 
0 0 0 0 0 0 1 1 

Celkem hodin týdně 30 30 30 30 31 31 31 31 

Od 1. září 2007 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Matičního gymnázia (Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávaní – ŠVP ZV) 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšší stupeň osmiletého gymnázia 
 Kvinta A Kvinta B Sexta A Sexta B Septima A Septima B Oktáva A Oktáva B 

Český jazyk 4 4 3 3 4 4 5 5 
1. cizí jazyk  4 4 3 3 4 4 3 3 
2. cizí jazyk 3 3 4 4 3 3 3 3 
Základy spol. věd 1 1 2 2 2 2 2 2 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 1 1 
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 0 0 
Matematika 5 5 3 3 3 3 4 4 
Fyzika 2 2 3 3 2 2 2 2 
Biologie 2 2 3 3 2 2 3 3 
Chemie 2 2 2 2 3 3 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 
IKT 2 2 2 2 2 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 

4. volitelný předmět 0 0 0 0 0 0 2 2 

Celkem hodin týdně 33 33 33 33 33 33 33 33 

* vyučuje se hudební výchova, nebo výtvarná výchova 
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Od 1. září 2009 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Matičního gymnázia (Školní vzdělávací program pro 

gymnázia – ŠVP G) 

 

 

Čtyřleté gymnázium 
 1. A 2.A 3.A 4.A 

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

4. volitelný předmět 0 0 0 2 

Celkem hodin týdně 33 33 33 33 

* vyučuje se hudební výchova, nebo výtvarná výchova 

Od 1. září 2009 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Matičního gymnázia (Školní vzdělávací program pro 

gymnázia – ŠVP G) 

 

Normativní ukazatelé učebního plánu ve školním roce 2012/2013 

 

 

   

Učební plán  

Školní rok 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Počet žáků 621 592 588 569 571 

Počet tříd 21 20 20 20 20 

Průměrný počet žáků na třídu 29,57 29,60 29,40 28,45 28,55 

Počet odučených hodin celkem 981 945 932 928 888 

Počet odučených hodin na třídu 46,71 47,25 46,60 46,40 44,4 

 

Počet žáků ze zahajovacího výkazu k 30. září školního roku 2012/2013 

 

U sledovaného parametru „Průměrný počet žáků na třídu“ evidujeme několik let přetrvávající pokles, který 

vyjádřeno absolutním číslem znamenal ve školním roce 2012/2013 úbytek řádově 31 žáků, pokud budeme vycházet z ideálního 

ekonomického modelu naplněnosti třídy 30 žáky. V souvislosti s dalšími negativními ekonomickými reáliemi tohoto období se 

Matiční gymnázium ocitlo ve velmi složité situaci, kterou bylo nutno razantně a radikálně řešit. Restrukturalizací dotace 

odučených hodin v jednotlivých předmětech, a to v kontextu možných variant ŠVP MGO, se podařilo zásadně snížit (při 

dodržení kvality a rozsahu nabídky) počet celkem odučených hodin na velmi důležitou existenční hranici 888. To znamená 

ideální počet odučených hodin na třídu 44.4. Spolu se zásadními úsporami v oblasti nenárokových složek platu se podařilo 

stabilizovat ekonomickou situaci pro školní rok 2012/2013 a novým aktivním přístupem k politice naplněnosti tříd nepříznivý 

trend úbytku z minulých let nejen zastavit, ale dokonce zcela napravit.  

 

2. Nabídková specifika učebního plánu 

 

Cizí jazyk: 
 

První cizí jazyk: anglický jazyk (povinný pro všechny žáky) 

Druhý cizí jazyk: francouzský jazyk, německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk (volí žáci čtyřletého gymnázia, vyššího stupně 

osmiletého gymnázia a  také žáci jazykové třídy nižšího gymnázia počínaje sekundou) 
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Nabídka volitelných předmětů pro žáky třetího ročníku čtyřletého a sedmého ročníku osmiletého 

studia: 
Estetická výchova – hudební výchova 

Estetická výchova – výtvarná výchova 

Informační a komunikační technologie (dvouletý kurz) 

Konverzace v anglickém jazyce 

Konverzace ve španělském jazyce 

Latina (dvouletý kurz) 

Ruský jazyk (dvouletý kurz) 

Seminář a cvičení z fyziky 

Seminář a cvičení z biologie 

Seminář a cvičení z matematiky 

Seminář ze společenských věd – ekonomie 

Žáci volí právě dva volitelné předměty.  

 

 

Nabídka volitelných předmětů pro žáky čtvrtého ročníku čtyřletého a osmého ročníku osmiletého 

studia: 

Deskriptivní geometrie 

Estetická výchova – hudební výchova 

Estetická výchova – výtvarná výchova 

Informační a komunikační technologie (jednoletý kurz) 

Latina (jednoletý kurz) 

Ruský jazyk 

Seminář a cvičení z biologie 

Seminář a cvičení z fyziky 

Seminář a cvičení z chemie 

Seminář a cvičení z matematiky 

Seminář z dějepisu 

Seminář z literatury 

Seminář ze společenských věd 

Seminář ze společenských věd – ekonomie 

Seminář ze zeměpisu 

Žáci volí právě tři volitelné předměty.  

 

Zájmové kroužky  
Pravopisný kroužek    

Sdružení přátel diktátů   

Pěvecké sbory a instr. skupiny  

Kroužek informatiky     

Žurnalistika     

Volejbal     

Sportovní hry     

Florbal      

Fotbal     

Biologický kroužek    

Zdravotnický kroužek   

Debatní kroužek 

Fotografický kroužek    

Modelářský kroužek    

Zeměpisný kroužek    

Šachový kroužek  
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C. Personální zabezpečení činnosti školy 

 
a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů 

 

Aprobovanost výuky na celé škole 

 Školní rok 2012/2013  Školní rok 2011/2012 

100 % 100 % 

 

b) Seznam pedagogických pracovníků školy, jejich aprobace ( šk. rok 2012/2013)      

 Příjmení, jméno, titul Aprobace 

1. Adamus Tomáš, Mgr., RNDr., Ph.D. Ch, Bi 

2. Bittová Jana, Mgr. Nj, D 

3. Dančíková Lucie, Mgr. Aj, Fj 

4. Dobešová Hana, Ing. IVT 

5. Dragon Adam, Ing. IVT, F 

6. Drápalová Martina, Mgr. M, Ch 

7. Dresler Vladimír, Ing. F, Ek 

8. Fismol Tomáš, Mgr. M, F 

9. Fismolová Lucie, Mgr. (MD) M, Vv 

10. Franková Tamara, Mgr. Rj, Nj 

11. Fuxová Ivana, PhDr., Mgr. Čj, D 

12. Gromnica Rostislav, Mgr. Čj, D 

13. Halfarová Jana, Mgr. Aj, M 

14. Hlaváč Adam, Mgr. M, F 

15. Kaňková Jaroslava, Mgr. M, F 

16. Konecny Sandra, Mgr. Fj 

17. Korpasová Ivona, Mgr. Čj, Aj 

  18. Kretková Svatava, Mgr.          Nj, D 

19. Kuchařová Dana, Mgr. Rj, Vv 

20. Macečková Renáta, Mgr. Nj, Ov 

21. Maník Zdeněk, Mgr. M, F, Ch 

22. Manolcis Nikolas, Mgr. Tv, Z 

23. Martinák David, Mgr. IVT, M, F 

24. Nováková Naděžda, Mgr. Čj, Aj 

25. Parraga Teresa Oriana Šj 

26. Pastrňáková Andrea, Mgr. (MD) Aj, Čj 

27. Pavlínková Miroslava, Mgr. La, Fj, D 

28. Pek Tomáš, Mgr. Aj, Šj 

29. Platošová Zdeňka, Mgr. Bi, Ch 

30. Přibylová Lenka, Mgr. Čj, Vv 

31. Rapalová Miroslava, Mgr. Čj, Nj 

32. Rychtarčíková Pavla, Mgr. IVT, M, Ch 

33. Sandersová Marie, Mgr., Ph.D. Čj, Aj 

34. Schenk Martin, Mgr. Ov, Tv 

35. Smyček Petr, Mgr., RNDr., Ph.D. M, F 

36. Stašicová – Čejková Petra, Mgr.                               Z, Tv  

37. Šmídová Libuše Aj, Šj 

38. Šňupárková Markéta, Mgr. Hv, Čj, Nj 

39. Švrčková Zdena, Mgr. Čj, Hv 

40. Tesařová Alena, Mgr. Z, Rj, Aj 

41. Trčková Jana, Mgr. Čj, D 

42. Trnová Michaela, Mgr. Aj, Nj 
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43. Utratová Luďka, Mgr. M, Tv 

44. Vasevič Ladislav, Mgr. Čj, D 

45. Veřmiřovský Jan, Mgr., RNDr. Ph.D. Bi, Ch 

46. Vlková Romana, Mgr. (MD)                                Čj 

47. Vondráček Petr, Mgr. M, Bi 

48. Vysloužilová Renata, Mgr. Čj, Aj 

 

 

             c) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu 

Školní rok 2012/2013 Školní rok 2011/2012 

 0 1 

 

 

             d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 

 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2011/2012 

Nastoupili 2 2 

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

 1 3 0 1  

 

 

             e) Počet pedagogických zaměstnanců v důchodovém věku a nekvalifikovaných 

 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2011/2012 

Důchodový věk 5 5 

Nekvalifikovaní 0 0 

 

 

 

 

 

 

   

Výkony 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet žáků 641 611 590 583 567 

Počet tříd 21,6 20,6 20 20 20 

Přepočtený počet pedagog. zaměstnanců 45,64 44,02 43,68 43,529 42,303 

Průměrný počet přespočetných hodin 76 74 70 69 71 

Přepočtený počet pedagog. zaměstnanců včetně 
přespočetných hodin 

49,26 47,54 47,01 46,81 45,68 

Průměrný evidenční počet ostatních zaměstnanců 10,94 10,55 10,44 9,92 10,114 

Průměrný počet pedagog. zaměstnanců na třídu 2,28 2,31 2,35 2,34 2,28 

Počet žáků na jednoho pedagog. zaměstnanců 13,01 12,85 12,55 12,45 12,41 

Počet žáků na jednoho nepedag. zaměstnanců 58,6 57,91 56,51 58,78 56,06 
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V důsledku stále užších rozpočtových mantinelů přidělených naší organizaci pro krytí nákladů spojených s plněním 

hlavního účelu činnosti, kterým je vzdělávání a výchova žáků podle školního vzdělávacího programu pro ZV a pro G, byla 

v srpnu 2012 realizována zásadní optimalizace některých sledovaných výkonnostních ukazatelů ekonomické efektivity Matičního 

gymnázia. Strukturálními změnami se podařilo snížit počet pro dodržení ŠVP nutných odučených hodin z 928 na 888 výukových 

hodin. Tím se v konečném důsledku snížil počet odučených hodin na třídu, a to na hodnotu 44,4. Tento dosažený parametr lze 

považovat za velmi efektivní a v daných skutkových mantinelech jako opodstatněný. 

 

 

  

Učební plán  

Školní rok 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Počet žáků 621 592 588 573 571 

Počet tříd 21 20 20 20 20 

Průměrný počet žáků na třídu 29,57 29,60 29,40 28,65 28,55 

Počet odučených hodin celkem 981 945 932 928 888 

Počet odučených hodin na třídu 46,71 47,25 46,60 46,40 44,4 
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Personalistika 

 
  

Nejnáročnějším úkolem nového vedení  MGO v oblasti personální agendy byla stabilizace základních ukazatelů 

ekonomické efektivity vzdělávacího procesu Matičního gymnázia Ostrava. Velmi negativně se v strategii plánování základních 

ekonomických normativů školního roku 2012/2013 projevil úbytek žáků ve školním roce 2011/2012, a to napříč všemi 

studijními ročníky. Tento deficit se projevil jako limitující parametr. Jen okrajově se personální a mzdové politiky dotkla 

skutečnost nutného a zákonného vyrovnání s odcházejícími zaměstnanci či otázka mzdových nákladů v případě nárokovaných 

položek platu zaměstnanců čerpajících mateřskou a rodičovskou dovolenou. Souběh těchto několika negativních faktorů byl 

limitujícím faktorem personální a mzdové agendy pro školní rok 2012/2013. 

 

I v tomto nelehkém období se podařilo zajistit všechny klíčové parametry vzdělávacího procesu na MGO. 

Kvalita je klíčovým ukazatelem pro personální politiku a koncepci personálního vývoje MGO. Také ve školním roce 2012/2013 

byla zajištěna plná aprobovanost pedagogů v celé široké škále ŠVP MGO a ve většině vyučovaných cizích jazyků se daří krýt 

výuku také vysokoškolsky vzdělanými rodilými mluvčími. Stabilizovaný, odborně plně fundovaný pedagogický sbor je i v dobách 

ekonomicky náročných základním pilířem nabízené vzdělávací kvality MGO. Zřetelná je i vnitřní konsolidace pedagogického 

sboru, který v několika uplynulých letech prodělal zásadní generační obměnu, a lze prohlásit, že u drtivé většiny nových kolegů je 

již překonáno období utváření oborové i pedagogické osobnostní profilace. 

 

Velmi pozitivně lze hodnotit nový systém kritérií, pravidel a doporučený kodex v oblasti jednání a komunikace na 

všech úrovních personální práce, ale také v rovině komunikace pedagoga a žáka a pedagoga a zákonných zástupců. To, že je 

sledován, vyhodnocován a následně korigován standard komunikace, se pozitivně projevilo ve všech sledovaných komunikačních 

oblastech a především žáci a zákonní zástupci pocítili výrazné změny v přístupu k jejich osobě ze strany všech zaměstnanců 

MGO. 

Mnoho úkolů zbývá v oblasti harmonizace mezilidských vztahů na pracovišti. Celospolečenské sociální, ale také 

politické napětí se odráží ve fungování instituce, která patří do kategorie sice proklamačně podporovaných, ale ve skutečnosti 

státem opomíjených subjektů. Nepodařilo se vyřešit problém mzdové frustrace pracovníků školství, tedy i naší školy. Za velký 

úspěch považuje vedení skutečnost, že se díky razantním organizačním změnám podařilo udržet zaměstnanost a nebylo nutno 

přikročit k propouštění pedagogických zaměstnanců. 

 

Nepedagogičtí pracovníci Matičního gymnázia čelí podobným tlakům jako jejich pedagogičtí kolegové. Celý THP úsek 

však pracuje i v těchto skromných podmínkách nesmírně profesionálně a svědomitě. 

 

Problematická je absence funkčního kariérového řádu, který by zaměstnancům školství mohl nabídnout jistou 

perspektivu a mohl by se stát motivačním oživením odborného růstu a pracovního nasazení. Pokud ovšem nebude kryt 

dostatečnou finanční kapacitou, bude mít takováto připravovaná reforma spíše negativní dopad. 

 

Nelze zakrývat, že budoucnost nevyhnutelně přinese jistá nepopulární personální opatření. Je evidentní, že bude nutno 

řešit úbytek úvazkových hodin pro některé aprobace, a to v souvislosti s ukončením dotace hodin pro jazyk český a matematiku, 

které dosud hradí MGO prostřednictvím svých projektových aktivit. Reorganizační opatření z předcházejících let mohou mít  

dopad i na úvazkové hodiny pedagogů některých dalších aprobací. Cílem vedení v této oblasti je minimalizovat dopady ve 

vztahu k jednotlivým zaměstnancům, ale při realizaci nepopulárních kroků je nutno brát v potaz konkurenceschopnost Matičního 

gymnázia, což je společným zájmem současného vedení, zřizovatele a jistě i všech zaměstnanců. 

 

                                                                                                                                             Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič 
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D. Údaje o přijímacím řízení 

 

1. Čtyřleté gymnázium 
 

Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia studijního oboru 7941K/41 Gymnázium, denní forma 

vzdělávání ve školním roce 2013/2014 (22. duben 2013 a 23. duben 2013) 

    

 

 

Počet přihlášených:  110 uchazečů o studium 

Zkoušky konalo:  110  uchazečů o studium 

Počet přijatých: 30 uchazečů o studium 

Zápisové lístky odevzdalo: 20  uchazečů o studium 

Počet přijatých dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb.: 11 uchazečů o studium 

Zápisové lístky odevzdalo: 10 uchazečů o studium 

 

 

Počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky: 99   

Počet uchazečů, kteří neprospěli u přijímacích zkoušek:   11 

Počet míst na odvolání: 10 

 

Průměrný prospěch uchazečů byl stanoven z hodnocení těchto předmětů:  

2. pololetí 8. třídy – český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, fyzika, zeměpis, výtvarná výchova 

1. pololetí 9. třídy – český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, fyzika, zeměpis, výtvarná výchova 

 

 

Proti rozhodnutí se odvolalo 28 zákonných zástupců nezletilých uchazečů o studium. Jedenácti odvoláním bylo dle § 87 

zákona č. 500/2004 Sb. vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2013 se rozhodlo jen 10 uchazečů.  

 

 

Celkem bylo přijato 30 uchazečů o studium. 

 

 

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 
(první ročník čtyřletého gymnázia) 

 

 

 

a) Hodnocení  předchozího vzdělávání: 
Prospěch bude kladně bodován do průměru 2,00 v předmětech, které jsou vyučovány na všech ZŠ ve druhém pololetí osmé 

(P8) a prvním pololetí deváté (P9) třídy (předpokládaný seznam předmětů: Čj, Aj, Ov, D, Z, M, F, Ch se může změnit, pokud 

by některý z uchazečů některý předmět neměl na své ZŠ ve výuce zařazen). Za prospěch může uchazeč o studium získat 

nejvýše 20 bodů podle vzorce 40-(P8+P9)*10. 

Za průměr 1,00 ze všech předmětů, které žák na ZŠ absolvoval za období 1. až 9. třídy, bude žákovi uděleno dalších            

10 bodů. Kopie všech vysvědčení musí žák doložit nejpozději v den konání přijímacích zkoušek. 

Nutnou podmínkou přijetí žáka je fakt, že ve sledovaném období, tj. v druhém pololetí osmé třídy a prvním pololetí deváté 

třídy, nebyl žák hodnocen stupněm dostatečný a horším. Takový žák ke studiu na MGO nebude přijat. 

Do vlastního bodového hodnocení se nezapočítává známka z chování. Žák se sníženým stupněm z chování ve sledovaném 

období, tj. v druhém pololetí osmé třídy a prvním pololetí deváté třídy, nebude ke studiu na MGO přijat. 

 

 

 

b) Přijímací zkoušky: Skóre testů z matematiky a českého jazyka bude přepočítáno na body podle vzorce 30*(skóre) / (skóre 

nejlepšího uchazeče), což znamená, že z  každého testu může uchazeč o studium získat nejvýše 30 bodů (* - násobení, / - 

dělení). 

 

Kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek: 

Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří v součtu obou předmětů překročí hranici 20 bodů                

z 60 možných. Maximální počet bodů u jednotlivých předmětů Čj a M je rozdělen po 30 bodech rovným dílem. Dolní hranice 

úspěšnosti pro jednotlivé předměty není stanovena. 
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c) Další skutečnosti:  

Předmětové soutěže a olympiády v osmé nebo deváté třídě ZŠ 

Krajské kolo Okresní kolo 

Umístění Body Umístění Body 

1. místo 5 1. místo 2 

2. místo    4.5 2. místo   1.5 

3. místo 4 3. místo 1 

4. místo    3.5 

Úspěšní řešitelé 

umístěni na dalších 

místech 

0 

5. místo 3 

Úspěšní řešitelé 

umístění na dalších 

místech 

2.5 

Umístění v soutěži je nutno nejpozději v den konání přijímacích zkoušek doložit kopií diplomu ověřenou základní školou 

nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou.   

Uchazeči o studium se započítávají body za nejlepší umístění v jednotlivých soutěžích.   

 

Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bude přijat takový počet uchazečů o studium, kteří úspěšně vykonají 

přijímací zkoušky, aby byla naplněna cílová kapacita třídy (nejvýše 30 žáků). 

 

Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2013/2014 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném 

znění. 

 

 
2. Osmileté gymnázium 

 

Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku osmiletého gymnázia studijního oboru 7941K/81 Gymnázium, denní forma 

vzdělávání ve školním roce 2013/2014 (22. duben 2013 a 23. duben 2013) 

    

 

 

Počet přihlášených:  150 uchazečů o studium 

Zkoušky konalo:  147  uchazečů o studium 

Počet přijatých: 60 uchazečů o studium 

Zápisové lístky odevzdalo: 48  uchazečů o studium 

Počet přijatých dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb.: 14 uchazečů o studium 

Zápisové lístky odevzdalo: 12 uchazečů o studium 

 

 

Počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky: 136   

Počet uchazečů, kteří neprospěli u přijímacích zkoušek:   11 

Počet míst na odvolání: 12 

 

Průměrný prospěch uchazečů byl stanoven z hodnocení těchto předmětů:  

1. pololetí 5. třídy – český jazyk, anglický jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova 

 

 

Proti rozhodnutí se odvolalo 34 zákonných zástupců nezletilých uchazečů o studium. Čtrnácti odvoláním bylo dle § 87 

zákona č. 500/2004 Sb. vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2013 se rozhodlo jen 12 uchazečů.  

 

 

Celkem bylo přijato 60 uchazečů o studium. 
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 Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 
(první ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia) 

 

 

a) Hodnocení předchozího vzdělávání: 
Prospěch bude kladně bodován do průměru 1,30 v předmětech, které jsou vyučovány na všech ZŠ v prvním pololetí páté třídy 

(předpokládaný seznam předmětů: Čj, Aj, M, Hv, Vv, Tv se může změnit, pokud by některý z uchazečů některý předmět 

neměl na své ZŠ ve výuce zařazen). Za prospěch může uchazeč o studium získat nejvýše 5 bodů. 

Nutnou podmínkou přijetí žáka je fakt, že ve sledovaném období, tj. v prvním pololetí páté třídy, nebyl žák hodnocen 

stupněm dobrý a horším. Takový žák ke studiu na MGO nebude přijat. 

Do vlastního bodového hodnocení se nezapočítává známka z chování. Žák se sníženým stupněm z chování ve sledovaném 

období, tj. v prvním pololetí páté třídy, nebude ke studiu na MGO přijat. 

 

Prospěch z vyučovaných předmětů Počet bodů 

Samé jedničky 5 

Jedna dvojka 4 

Dvě dvojky  3 

Tři dvojky 2 

Horší prospěch  1 

 

b) Přijímací zkoušky:  
Skóre testů z matematiky a českého jazyka bude přepočítáno na body podle vzorce 30*(skóre) / (skóre nejlepšího 

uchazeče), což znamená, že z každého testu může uchazeč o studium získat nejvýše 30 bodů (* - násobení, / - dělení). 

 

Kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek: 

Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří v součtu obou předmětů překročí hranici 20 bodů                 

z 60 možných. Maximální počet bodů u jednotlivých předmětů Čj a M je rozdělen po 30 bodech rovným dílem. Dolní hranice 

úspěšnosti pro jednotlivé předměty není stanovena. 

 

 

c) Další skutečnosti:  

Předmětové soutěže a olympiády v páté třídě ZŠ 

Krajské kolo Okresní kolo 

Umístění Body Umístění Body 

1. místo 5 1. místo 2 

2. místo    4.5 2. místo   1.5 

3. místo 4 3. místo 1 

4. místo    3.5 

Úspěšní řešitelé 

umístění na dalších 

místech 

0 

5. místo 3 

Úspěšní řešitelé 

umístění na dalších 

místech 

2.5 

Umístění v soutěži je nutno nejpozději v den konání přijímacích zkoušek doložit kopií diplomu ověřenou základní školou 

nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou.  

Uchazeči o studium se započítávají body za nejlepší umístění v jednotlivých soutěžích.   

 

Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bude přijat takový počet uchazečů o studium, kteří úspěšně vykonají 

přijímací zkoušky, aby byla naplněna cílová kapacita ročníku (nejvýše 60 žáků). 

 

Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2013/2014 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném 

znění. 

 

Faktory ovlivňující zájem o studium na Matičním gymnáziu Ostrava: 
1. Vysoké procento úspěšnosti našich absolventů při přijímání ke studiu na vysokých školách (100 %) 

2. Široká nabídka volitelných předmětů 

3. Široké spektrum školních a mimoškolních aktivit 

4. Kvalitní výuka cizích jazyků 

5. Studijní pobyty v zahraničí 

6. Dobré mezilidské vztahy 
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7. Dobré vybavení školy ICT 

8. Nová koncepce Dne otevřených dveří (konec listopadu a polovina ledna) 

9. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám organizované a vedené našimi učiteli 

10. Přehledně zpracované www stránky, aktivní prezentace dění 

11. Bohatý společenský život  

 

3. Hodnocení průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 
 

         Ve školním roce 2012/2013 se na základě doporučení zřizovatele, Moravskoslezského kraje, konalo přijímací řízení na 

MGO dle schématu, které bylo nabídnuto všem středoškolským institucím, jež realizují vzdělávací obory ukončené maturitní 

zkouškou. Spolupráce s realizační firmou SCIO pro nás nebyla novinkou a nepřinesla zásadní technické problémy, neboť již 

v minulých letech Matiční gymnázium se společností SCIO v oblasti dodávky testových úloh a jejich centralizované opravy 

spolupracovalo. 

Nová nebyla ani koncepce vlastních testových úloh pro školní rok 2012/2013, neboť již v předcházejícím školním roce 

byly doporučeny systémy testů s přesně vymezeným počtem tzv. otevřených úloh. Považujeme tento ukazatel jen za okrajovou 

záležitost, neboť je evidentní, že při kvalitně zpracovaných uzavřených testových úlohách lze dostatečně (a to i v jednotlivých 

fázových sekvencích) analyzovat vědomostní a dovednostní parametry příslušného žáka. Z tohoto pohledu lze otevřené úlohy 

považovat spíše za technickou a administrativní komplikaci, která fakticky nepřináší průlomová data z pohledu detailnějšího 

hodnocení žákových schopností, ale je v zásadě bezproblémovým prvkem, který lze akceptovat. 

Organizační servis celého průběhu testování – tedy od vlastní dodávky testových sad až po jejich centralizované 

hodnocení a zpracování výsledků testů, včetně harmonizace dvou přijímacích dnů v prvém termínu přijímacích zkoušek – byl  

z pohledu Matičního gymnázia uspokojivý. 

Zásadní novinkou byla ředitelem MGO nově stanovená kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014. V duchu 

celospolečenského zájmu a konkurenceschopnosti našich žáků, vzhledem k perspektivám vývoje Matičního gymnázia, jeho pozici 

na regionálním trhu vzdělávacích institucí a snaze stále zvyšovat kvalitu těch, kteří uspějí u přijímacího řízení na MGO a jsou 

následně ke studiu přijati, byla nově nastavena náročná kritéria úspěšnosti při práci s testy a nově zohledněna dosavadní 

úroveň kvality žaka na ZŠ. 

Minimální úspěšnost uchazeče u přijímacích testů za oba sledované předměty (Čj a M) byla stanovena na hranici 33 % 

(tj. minimálně 20 bodů z celkového skóre Čj a M 60 bodů). Již nyní patříme v této oblasti k nejnáročnějším gymnáziím nejen 

v rámci Moravskoslezského kraje, ale v rámci celé ČR. 

Za limitující a pro přijetí nepřípustnou hranici byly dále stanoveny také dosahované výsledky žáka na ZŠ. U uchazeče  

o čtyřleté studium je za vylučující parametr považována známka dostatečná a horší, a to ve sledovaném období, tj. v druhém 

pololetí osmé třídy a prvním pololetí deváté třídy, a u žáka, který se uchází o přijetí ke studiu na osmiletém gymnáziu, je 

takovým nepodkročitelným limitem dokonce známka dobrý a horší ve specifikovaném sledovaném období. 

Naopak byl zohledněn mimořádně stabilně kvalitní výkon žáka deváté třídy, který prokázal, že po celou dobu hodnocení na ZŠ 

měl vždy na vysvědčení samé výborné. 

Nově byla také koncipována kritéria přidělování bodů žákům za účast v soutěžích. I zde je rozpoznatelný nejen 

talent a vědomosti, ale také zájem uchazeče, jeho schopnost odborné seberealizace a připravenost aktivně vystupovat na trhu 

vzdělávání a později na trhu práce. Důležitým aspektem nové koncepce bodové dotace pak byla harmonizace mezi váhou 

výsledků přijímacích testů, kvality dosaženého vzdělání a úspěšnosti žáka v soutěžích. 

Ucelený přehled kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 a informace o počtu přijímaných žáků byly 

v souladu se zákonem  561/2004 Sb. ve lhůtě zákonem stanovené zveřejněny na internetových stránkách školy. Nedílnou 

součástí celého procesu přijímacího řízení je také podrobně zpracovaný průvodní dopis, který podává detailní manuál všech 

dílčích kroků celého přijímacího řízení a je zaslán všem uchazečům o studium. 

Vlastní průběh přijímacího řízení lze hodnotit jako bezproblémový, a to i přes to, že mimořádně vysoký zájem 

uchazečů o přijetí ke studiu činil tento proces administrativně nesmírně náročným. 

K přijímacímu řízení ve školním roce 2012/2013 pro přijetí ke studiu pro školní rok 2013/2014 se na čtyřleté studium 

přihlásilo 110 uchazečů, což vzhledem k předcházejícímu školnímu roku znamená nárůst o 44 žáků na jednu otevíranou třídu 

(tedy 40% nárůst zájmu o přijetí na MGO, jde tak v historii MGO o rekordní ukazatel). Také u osmiletého studia je patrný 

vzrůstající zájem o studium na naší škole. Zde jde o zvýšení v počtu 26 žáků, tedy 150 uchazečů mělo zájem získat místo mezi 

60 přijímanými. 

Ve všech fázích přijímacího řízení je několikastupňovým systémem kontroly zajištěn naprosto korektní a bezchybný 

průběh propočtů u všech sledovaných kritérií. Definitivní pořadí je zpracováno až po závěrečné revizi všech výsledků a pak je 

stanoveno definitivní pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů. V souladu se zákonem a vyhláškou jsou výsledky přijímacích 

zkoušek zveřejněny na www.mgo.cz a vyvěšeny ve vstupní hale, případně je zákonem vymezené skupině posláno vyrozumění. 

Proti rozhodnutí ředitele školy se odvolalo ve skupině uchazečů o čtyřleté studium 28 zákonných zástupců nezletilých 

uchazečů. Jedenácti odvoláním bylo dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb. vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2013 se 

rozhodlo jen 10 uchazečů. Celkem bylo do čtyřletého studia přijato 30 uchazečů. 

Proti rozhodnutí ředitele školy se odvolalo ve skupině uchazečů o osmileté studium 34 zákonných zástupců nezletilých 

uchazečů. Čtrnácti odvoláním bylo dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb. vyhověno, ale nastoupit ke studiu od 1. září 2013 se rozhodlo 

jen 12 uchazečů. Celkem bylo přijato 60 uchazečů o studium. 

 

Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič 

http://www.mgo.cz/
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E. Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Výsledky vzdělávacího procesu a výchovného působení 

 
a) Prospěch žáků na škole 

 

Osmileté gymnázium a čtyřleté gymnázium (stav k 30. 6. 2013) 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

Počet žáků 

s opravnou 

zkouškou 

 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 

primy 61 63 41 39 20 24 0 0 0 0 0 0 

sekundy 61 62 23 36 38 26 0 0 0 0 0 0 

tercie 62 60 27 27 35 33 0 0 0 0 0 0 

kvarty 63 63 23 28 50 35 1 0 0 0 1 1 

kvinty 56 60 17 33 49 27 0 0 0 0 0 1 

sexty 56 55 18 20 35 34 3 1 0 0 3 1 

septimy 60 54 30 23 30 31 2 0 0 0 2 0 

oktávy 51 60 16 27 35 33 0 0 0 0 0 0 

první 24 31 8 15 15 16 1 0 0 0 0 0 

druhý 27 28 10 10 17 17 0 0 0 1 0 0 

třetí 25 28 11 10 13 18 1 0 1 0 2 0 

čtvrtý 24 24 10 13 14 11 0 0 0 0 0 0 

Celkem 570 588 239 281 326 305 8 1 1 1 6 3 

Procento 100 100 41,93 47,79 57,19 51,87 1.4 0,17 0,18 0,17 1,4 0,51 

 

Ve školním roce 2012/2013 dosáhli žáci Matičního gymnázia průměrného prospěchu 1,534. Tento průměr je 

zlepšením ve srovnání s průměrným prospěchem z předcházejícího školního roku (1,605). Počet neklasifikovaných žáků byl 

shodný s hodnotou předcházejícího školního roku. K výraznému snížení počtu došlo u položky žáků, kteří neprospěli. Snížení na 

jednoho žáka ve sledovaném školním roce považujeme, při absolutním zachování nároků na kvalitu, za velký úspěch našich žáků. 

O 50 % nižší je i počet žáků, kteří konali opravnou zkoušku, celkem tedy tři žáci MGO. Jednomu žákovi, který byl 

neklasifikován, a jednomu žákovi, který neuspěl u opravné zkoušky, bylo povoleno opakovat ročník. 

 

b) Vyloučení žáci a zameškané hodiny 

 

Čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium (stav k 30. 6. 2013) 

Ročník 

Počet vyloučených žáků Průměrný počet 

zameškaných 

hodin na žáka Počet celkem 
Z toho z důvodu 

prospěchu 

Z toho z důvodu 

chování 
Z jiných důvodů 

Školní rok 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 

první - - - - - - - -   82,20 57.6 

druhý - - - - - - - - 122,92 118.68 

třetí - - - - - - - -  176,4 154.1 

čtvrtý - - - - - - - - 118,45 132.3 

primy - - - - - - - -  67,85 68.0 

sekundy - - - - - - - -  86,87 72.7 

tercie - - - - - - - -  95,55 98.6 

kvarty - - - - - - - - 102,42 79.2 

kvinty - - - - - - - -  94,18 128.2 

sexty - - - - - - - - 118,44 99.6 

septimy - - - - - - - - 120,08 131.6 

oktávy - - - - - - - - 156,36 121.6 

Celkem - - - - - - - - 111,81 105,18 

 

Pozitivní vývoj sledovaného ukazatele – průměrný počet zameškaných hodin na žáka – kde lze sledovat další pokles 

o 5 hodin, je výsledkem nejen důsledného a systémového uplatňování ustanovení Školního řádu MGO při omlouvání 

nepřítomnosti ve vyučování, ale klíčová je především spolupráce třídních učitelů se zletilými žáky i se zákonnými zástupci 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 15 Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

nezletilých a nově se do pozitivního vývoje absence promítl i aktivní přístup výchovné poradkyně, která nyní bedlivě sleduje a 

monitoruje problematické jedince a analyticky řeší stav ještě v okamžiku, kdy je možno krizovému vývoji předejít.  

 

c) Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování 
Tento školní rok Minulý školní rok 

Počet Procento Počet Procento 

 2 1 0,17 3 0,52 

 3 1 0,17 1 0,18 

 

     Nový systém preventivní práce výchovné poradkyně se pozitivně odráží také ve snížení problematických forem chování a 

jednání našich žáků. Vedení MGO klade zásadní důraz na formování kultivované osobnosti žáka a neponechává na náhodě 

oblast utváření morálních a charakterových rysů každého jedince. Systém tzv. nulové tolerance a pozitivní preference se jeví jako 

velmi efektivní a především rodiče vysoce cení kultivovanost prostředí, ve kterém jejich děti vyrůstají. Dva udělené snížené 

stupně z chování považujeme za důležitý ukazatel kvality výchovné práce na MGO. 

 

 

d) Celkový počet neomluvených hodin 

Tento školní rok Minulý školní rok 

41 68 

 

Prevence a analytická šetření spolu s aktivním přístupem k našim žákům se pozitivně odrazil také ve výrazném úbytku přísně 

sledované kategorie – neomluvené hodiny. Pokles o 27 hodin je výsledkem aktivní práce pedagogických pracovníků. 

 

Analyticky jsou výsledky vzdělávacího procesu a výchovného působení zpracovány v části O., kapitole Výsledky 

vzdělávání. 
 

 

e) Zvolený vzdělávací program 

Minulý školní rok 

Název Číslo jednací V ročníku 

7941K/41Gymnázium ŠVP  G  910/2009 čtyřletý cyklus 

7941K/81Gymnázium ŠVP  ZV 1206/2007 osmiletý cyklus 

Tento školní rok 

Název Číslo jednací V ročníku 

7941K/41Gymnázium ŠVP  G   910/2009 čtyřletý cyklus 

7941K/81Gymnázium ŠVP  ZV 1206/2007 osmiletý cyklus 

 
 

 

2. Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2012/2013 
 

a) Přehled výsledků MZ v termínu jarním 2013 

 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet Úspěšně vykonalo 
Průměrný 

prospěch 

přihlášení maturující DT PP ÚZ  

S
p

o
le

čn
á

 Čj Gymnázium  84 80 80 80 80 1,44 

Aj Gymnázium  64 62 62 62 62 1,06 

M Gymnázium  18 16 16  0 0 1,72 

 

P
ro

fi
lo

v
á
 

Aj Gymnázium Ústní povinná 20 18  0 0 18 1,44 

Frj Gymnázium Ústní povinná 1 1 0 0 1 1,00 

ZSV Gymnázium Ústní povinná 30 30 0 0 30 1,23 

Z Gymnázium Ústní povinná 10 10 0 0 10 2,42 

D Gymnázium Ústní povinná 11 11 0 0 11 1,37 

M Gymnázium Ústní povinná 17 14 0 0 14 1,86 

F Gymnázium Ústní povinná 9 7 0 0 7 1,43 

Ch Gymnázium Ústní povinná 19 19  0 0 19 1,18 

Bi Gymnázium Ústní povinná 34 34 0 0 34 1,35 

Vv Gymnázium Ústní povinná 12 11 0 0 11 1,36 
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Hv Gymnázium Ústní povinná 2   2 0  0 2 1,50 

La Gymnázium Ústní povinná 1 1 0 0 1 1,00 

IVT Gymnázium Ústní povinná 2 2 0 0 2 1,00 

CH Gymnázium Ústní nepovinná 1 1 0 0 1 2,00 

D Gymnázium Ústní nepovinná 1 1 0 0 1 1,00 

 

 
 
b) Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 2013 

 

 

Část Předmět Obor 
Úroveň/ 

forma 

Počet Úspěšně vykonalo 
Průměrný 

prospěch 

přihlášení maturující DT PP ÚZ  

Společná 

Čj Gymnázium  4 4 4 4 4 2,25 

Aj Gymnázium  2 2 2 2 2 1,00 

M Gymnázium  2 2 2 0 0 2,50 

Profilová 

Aj Gymnázium Ústní povinná 2 2 0 0 2 3,50 

M Gymnázium Ústní povinná 3 3 0 0 3 2,00 

F Gymnázium Ústní povinná 2 2 0 0 2 3,00 

Vv Gymnázium Ústní povinná 1 1 0 0 1 1,00 

 
 
c) Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 

 

 

 Analyticky jsou výsledky maturitních zkoušek zpracovány v části O., kapitole Výsledky vzdělávání. 

 

 

 

3. Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2012/2013 
 

 
a) Testování žáků 1. ročníku oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání  

s maturitní zkouškou 

 

Předmět 

Výsledky školy 

v rámci všech testovaných 

škol 

Výsledky školy  

v rámci škol téže skupiny 

oborů vzdělání  

 

Gymnázia 

 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 80,36 98,84 96,88 

Matematika 68,09 95,35 87,5 

Anglický jazyk  90,24 97,67 93,75 

 

  

 

Obor Termín 

Jarní termín (květen 2013) Podzimní termín (září 2013) 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

prům. 

prospěch 

Gymnázium Řádný 57 23 0 1,43 4 0 0 2,18 

Opravný 0 0 0 0 0 0 0 0 
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b) Testování žáků 3. ročníku oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání  

s maturitní zkouškou 

 

Předmět 

Výsledky školy  

v rámci všech  

testovaných škol 

Výsledky školy  

v rámci škol téže skupiny 

oborů vzdělání  

 

Gymnázia 

 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 

hodnota  

Jazyk český  82,3 97 91  

Matematika 79,2 95 87  

Anglický jazyk  73,1 97 91  

 

 

 

 Analyticky jsou výsledky programu KVALITA zpracovány v části O., kapitole Výsledky vzdělávání. 

 

 

4.  Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (NIQES) 

Dne 15. 5. 2013 se Matiční gymnázium opět zapojilo do druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na 

úrovni 5. a 9. ročníku základní školy. Tato sonda je součástí Programu zjišťování výsledků vzdělávání a testování bylo 

organizačně zajištěno Národním systémem inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (NIQES). 

Základním úkolem testování je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního 

standardu osvojených znalostí a dovedností. Testovány byly tři předměty – Český jazyk, Anglický jazyk a Matematika. 

Přestože jsou výsledku tohoto testování zveřejňovány systémem, který neumožňuje v žádném případě porovnat dosažené 

výsledky s žáky jiných škol, je možné z absolutních hodnot dosažených výsledků v jednotlivých předmětech hovořit o kvalitativní 

dosažené úrovni našich žáků. 

Pro jazyk český platí: průměrná úspěšnost žáka MGO byla 88,74 %. Pro nás je ovšem důležitý další statistický 

ukazatel. Úspěšnost vyšší než 81 % dosáhlo pouze 20 % všech respondentů a naši žáci tak patří k těm nejlépe hodnoceným. 

Celkem se testování zúčastnilo 69 919 žáků. 

Pro jazyk anglický platí: průměrná úspěšnost žáků školy byla 90 %. Tohoto výsledku v kategorii 81 % až 100 % 

dosáhlo pouze 16 % testovaných žáků. Celkový počet testovaných byl 66 806 žáků. 

Pro matematiku platí: průměrná úspěšnost žáků školy byla 79,17 %, což je pouhých 1,9% bodu od kategorie 81 % až 

100 %, které dosáhla pouze 3 % testovaných žáků – 1908. Ale i námi dosažená hranice 61 % až 80 % je velmi slušným 

výsledkem, neboť reprezentuje 26 % úspěšných žáků – 18218.  

Na základě takto analyzovaných výsledků lze považovat dosažené hodnoty naši žáků za velmi dobré, spíše však za 

výborné. Navíc tento typ testování není na naší škole zahrnut do klasifikačního schématu žáka. Ti k testování přistupují naprosto 

individuálně, dobrovolně a bez motivačních stimulů. Pokud by bylo testování součástí hodnotícího komplexu, lze předpokládat 

ještě lepší výsledky. 
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F. Oblast prevence sociálně patologických jevů 

1. Prevence společensky nežádoucích jevů ve školním roce 2012/2013 

 
Školní rok 2012/2013 začal z hlediska školní prevence dvěma vzdělávacími akcemi pro celý pedagogický sbor v rámci 

zapojení naší školy do projektu Moravskoslezského kraje „Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách“. Odborníci 

z občanského sdružení AVE připravili pro pedagogy Matičního gymnázia dva vzdělávací programy: „Šikana“ a „Vztahy ve třídě“, 

oba  s akreditací MŠMT ČR č. j. 11763/2011-25-244. Programy proběhly v přípravném týdnu, každý v rozsahu 8 hodin. 

ŠMP využila nabídky Střediska volného času Ostrava-Zábřeh p. o., které 

zorganizovalo dva adaptační dny pro žáky Primy A a Primy B (viz fotografie). 

Adaptačních programů se kromě třídních příslušných tříd zúčastnila ŠMP a VP. 

Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě z pohledu pedagogů i zúčastněných žáků došlo 

k dohodě o bližší spolupráci Matičního gymnázia a Střediska volného času Ostrava-

Zábřeh. Nabídky tzv. stmelovacího kurzu využila třídní učitelka Sekundy B.  Školní 

metodička prevence a výchovná poradkyně projednaly s pedagožkou volného času 

Janou Kusynovou pravidelné organizování adaptačních kurzů na začátku každého 

školního roku. Osvědčila se také aktivita „Prima kamarád“ (viz Minimální preventivní 

program pro školní rok 2012/2013). 

Oblasti prevence a výchovy k toleranci se přímo týkaly některé programové 

body slavnostního připomenutí 115. výročí založení školy. Silně výchovný dopad měl studentský film „MEMENTO“ natočený 

v rámci mezinárodního programu COMENIUS. 

Ke spolupráci při organizování Dnů prevence byl přizván další odborník z oblasti prevence Bc. Alexandr Dresler. 

13. května 2013 vedl v Tercii A a Kvartě A preventivní programy na téma „Rizika častého užívání počítačů a internetu a 

nebezpečí kyberšikany“. Zpětné vazby z obou tříd byly pozitivní a s Bc. Dreslerem byla předběžně dohodnuta spolupráce během 

Dnů prevence v následujícím roce. Dalšími aktivitami Dnů prevence 13.–14. 5. 2013 byly preventivní prožitkové programy 

v sekundách, práce s filmem „Pravidla lži“ v sextách, tematické výstavy ve vestibulu školy. 

Ve školním roce 2012/2013 pokračovala spolupráce s MUDr. Petrem Kovářem, odborníkem v oblasti sexuální 

výchovy, který poskytuje našim žákům vzdělávání v této oblasti formou sponzoringu. 

Ve školním roce 2012/2013 byl úspěšně uzavřen druhý běh projektu Moravskoslezského kraje „Vytváření pozitivního 

sociálního prostředí ve školách“. Na naší škole proběhla řada velmi užitečných preventivních aktivit a během dvouletého 

programu získaly dvě pedagožky naší školy odbornou způsobilost v oblasti školní prevence. 

Kromě běžných témat a akcí opakujících se každý školní rok, jako je práce s dokumentem „Na cestě“, s filmem 

„Pravidla lži“, spolupráce s městskou policií Ostrava, Renarkon, o.p.s., Anabel a jinými institucemi (viz dokument Minimální 

preventivní program pro školní rok 2011/2012), byla primární prevence během školního roku 2011/2012 zintenzivněna díky 

projektu „Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve škole“, do kterého bylo Matiční gymnázium zařazeno v roce 2010. Obě 

pedagožky absolvující specializační studium realizovaly preventivní prožitkové programy za přímé i nepřímé supervize odborníků 

z Centra nové naděje ve Frýdku-Místku, prováděly lektorskou činnost pro zájemce z pedagogického sboru. V pěti třídách nižšího 

gymnázia byly opakovaně provedeny sociometrické průzkumy kvality kolektivu a vyvrcholením těchto aktivit byl Den prevence 

na Matičním gymnáziu 8. února 2012.  

                Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková, školní metodička prevence 

 

2. Výchovné poradenství ve školním roce 2012/2013 
V průběhu měsíce září 2012 byla provedena depistáž různých forem poruch učení, s výsledky pak byli seznámeni 

příslušní vyučující. Pro maturitní ročníky byla uspořádána už v prvním týdnu nového školního roku informační schůzka 

s doc. Kotlánem ohledně přípravy na přijímací řízení vysokých škol. 

V říjnu 2012 proběhl v terciích preventivní program Škola osobního života, jehož záměrem je přispět k sexuální 

výchově mládeže a také k výchově k odpovědnému rodičovství. 

V listopadu 2012 žáci intenzivně konzultovali výběr své vysoké školy a také jim byla školou umožněna návštěva 

informačního veletrhu o vysokých školách Gaudeamus. V průběhu listopadových třídních schůzek vyvstala potřeba další 

mimořádné třídní schůzky ve třídě SA i SB, ty byly uspořádány o týden později a jejich výsledkem bylo mimo jiné také zajištění 

stmelovacího kurzu pro obě sekundy. 

V prosinci 2012 došlo pak k uskutečnění stmelovacího kurzu pro žáky třídy Sekundy B a v lednu 2013 pro žáky 

Sekundy A. 

V měsíci březnu 2013 byla využita dlouhodobá spolupráce s kulturně vzdělávacími centry v Ostravě, konkrétně 

s Minikinem, kde byl promítnut a následně společně rozebrán film Bílá stuha –  s tematikou rodící se fašistické totality. 

V květnu 2013 jsme se pak již tradičně aktivně zapojili do charitativní akce Liga proti rakovině. 

Při příležitosti rozdávání pololetního vysvědčení se studenti účastnili společného kulturně výchovného programu: 

v lednu 2013 filmové hudby v podání JFO a v červnu 2013 představení školního divadelního souboru Tajfun – muzikálu Zpívání 

v dešti. 

V průběhu celého školního roku byly konzultační hodiny výchovné poradkyně využívány jak žáky, tak jejich rodiči. Od 

jara 2013 byla také obnovena spolupráce s nově zvoleným Studentským senátem. 

 

                                  Zpracovala: Mgr. Jana Trčková, výchovná poradkyně 
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3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)   

Rámcový dlouhodobý plán EVVO  
 

1. Předávání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí, problémů 

životního prostředí z globálního a lokálního hlediska, seznamování se s možnostmi a způsoby dosažení udržitelného 

rozvoje 

2. Rozvíjení schopnosti uvažování v souvislostech – interakce přístupů ekologických, technologických, ekonomických 

a sociálních v jednotlivých vyučovacích předmětech 

3. Spolupráce se středisky ekologické výchovy – VITA, M.R.K.E.V., TEREZA, Ochrana fauny ČR, Klub ekologické 

výchovy a dalšími institucemi se vztahem k ochraně přírody (Český svaz ochránců přírody, Lesy ČR) 

4. Koordinace činnosti jednotlivých vyučujících  

5. Začlenění okruhů environmentálního vzdělávání do tematických plánů (např. Anglický jazyk (Mgr. Sandersová, Ph.D.) – 

Going green – kvinty a 2. ročník – téma recyklace a srovnání jednotlivých evropských zemí, mapování problematiky 

v oblasti bydliště; Občanská výchova (Mgr. Trčková) – ideologické  proudy, environmentalistika; Zeměpis (Mgr. 

Tesařová) – kvarty a 1. ročník – téma globalizace, ekolog. problémy, doprava a životní prostředí, Seminář a cvičení ze 

zeměpisu na téma Antropogenní formy reliéfu se zaměřením na Ostravsko) 

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

odpadu 

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

Program EVVO pro školní rok 2013/2014 
 

1. Vzdělávání koordinátora a dalších pedagogů dle nabídky, časových a finančních možností školy 

2. Exkurze s ekologickou tematikou – OZO a.s., VŠB-TUO, ZOO Ostrava, OU v Ostravě 

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, středisky ekologické výchovy a s dalšími institucemi se vztahem 

k ochraně přírody  

6. Třídění odpadu, upozorňování na nebezpečné odpady, práce v projektu Recyklohraní 

7. Zkvalitňování žákovských prací s ekologickou tematikou 

8. Zdůrazňování regionálních chráněných území 

9. Šetření energiemi 

 

Hodnocení EVVO – školní rok 2012/2013 
 

Ekologizace provozu školy: 

 

1. Šetření energií 

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

- Svítí se pouze v době vyučování, pokud je potřeba, během přestávek dochází k regulaci světel. 

- Ve škole jsou vyměněny zářivky, které jsou úsporné a mají stejnou barvu svítivosti. 

- Ústřední topení má funkční nastavitelné ventily pro regulaci. 

- Dochází ke snížení teploty v místnostech v nočních hodinách, o víkendu i během prázdnin. 

- Žákům se snažíme vštěpovat návyk na šetření materiály a energiemi (např. šetrné zacházení s učebnicemi, 

materiály zapůjčenými školou, šetřit osvětlením ve třídách a na chodbách). 

 

2. Šetření vodou 

- Při umývání rukou, očistě vlastní i pracovního náčiní, pracovní plochy po hodinách Vv, Tv, cvičení 

z přírodovědných předmětů. 

- Na WC je možno užívat šetrné splachování – „krátké“ a „dlouhé“. 

- Jsou instalovány pákové baterie. 

 

 

3. Ekologizace prostředí a estetizace 

- Ve třídách, v učebnách i na chodbách jsou umístěny květiny, které slouží nejen k estetizaci školy, ale rovněž 

jako učební pomůcky (pokojové květiny apod.). 

- V prostorách školního atria probíhá soustavná péče o zeleň a průběžný úklid těchto prostor využívaných 

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

střídány žákovskými pracemi na různá témata, včetně EVVO. 

- Probíhá separace odpadu – plasty a elektroodpad. 

- Ve vestibulu školy mají žáci k odpočinku možnost využít stolní fotbal a kulečník. 

- Na každém patře budovy gymnázia se nachází relaxační koutek s knihovnou.  

 

4. V rámci spolupráce se středisky ekologické výchovy a dalšími institucemi se vztahem k environmentalistice a zdraví 

člověka proběhly tyto akce: 

- výukové programy pro sekundy a kvarty v OZO Ostrava (organizace Mgr. Platošová, 

RNDr. Veřmiřovský, PhD.), 

- práce v projektu Ekopolis (primy, tercie – Mgr. Platošová), 

- výukové programy a soutěže v ZOO Ostrava (primy až kvarty, všichni vyučující biologie), 

- prodávání upomínkových předmětů v rámci celorepublikové sbírky projektu Světluška, 

- prodávání kytiček při příležitosti Českého dne proti rakovině, 

- pomoc při organizaci akce Hrad žije první pomocí 2013, 

- projekt Recyklohraní (sběr elektroodpadu, akumulátorů a baterií) se ziskem výukových materiálů v oblasti 

ekologické výchovy, 

- projekt Happy snack – automaty na zdravou výživu pro žáky s dotovanými potravinami (Mgr. Macečková). 

 

5. Materiály získané při konferencích, školeních či při spolupráci s jinými subjekty byly zařazeny do knihovny školy, resp. 

jsou k dispozici u koordinátora EVVO. 

 

Zpracovala: Mgr. Zdeňka Platošová, koordinátorka pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu  
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G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

 

1. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy pro školní rok 2012/2013 
 

Vzdělávání vedoucích pracovníků školy 

a) Vzdělávací akce zaměřené na společnou část maturitní zkoušky 

b) Vzdělávací akce z nabídky KVIC, NIDV případně jiných akreditovaných vzdělávacích středisek zaměřených na 

novou legislativu 

c) Vzdělávání v rámci partnerství v projektech realizovaných VŠB-TUO a OU v Ostravě  

d) Kvalifikační studium – ředitel školy  

 

Prohlubování jazykových dovedností učitelů cizích jazyků  

a) Akce pro vyučující Aj (NIDV a COVPP MU Brno, British Council a další) 

b) Akce pro vyučující Nj (NIDV, COVPP MU Brno, Goethe Institut Praha, Dům Evropy Praha) 

c) Akce pro vyučující Fj (Institut Francais d‘Ostrava) 

d) Akce pro vyučující La (Ústav klasických studií při AV) 

  

Zlepšování jazykových dovedností ostatních učitelů – kurzy NIDV  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využití interaktivní techniky, komunikačních a informačních technologií 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve 

specializaci, kterou vyučují  

a) Doktorandský studijní program na UK v Praze – Mgr. Jan Veřmiřovský (Ch) 

b) Doktorandský studijní program na SLU v Opavě – Mgr. Adam Hlaváč (M) 

c) Doktorandský studijní program na OU v Ostravě – Mgr. Markéta Šňupárková (Hv) 

d) Akce z nabídky KVIC, MŠMT, NIDV i jiných akreditovaných vzdělávacích středisek 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou (CERTIS), školení komisařů, zadavatelů 

a hodnotitelů MZ – kurzy CERMAT 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s projekty na téma zlepšování klima školy, třídy a spolupráce učitele 

se žákem 
a)    Akce pro všechny pedagogické pracovníky  (AVE – Šikana, Vztahy ve třídě, ČČK – Kurz poskytnutí první 

pomoci) 

b)    Akce pro zájemce z řad pedagogických pracovníků (Scio – Projekt Nautilus) 

 

 

  DVPP – náklady v Kč 

  Rok 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Kurzovné 3649 4172 1750 - 4858 

Cestovné 2174 1450 2128 1059 3365 

Celkem 5823 5622 4878 1059 8223 

  

 

Náklady na DVPP jsou ovlivněny těmito faktory: 

a) pedagogové absolvují školení, která jsou plně hrazena z ESF nebo z grantů (účast na školeních a seminářích OU 

v Ostravě a VŠB-TUO), 

b) pedagogové absolvují školení, která jsou plně hrazena z ESF a z prostředků MSK,  

c) někteří učitelé absolvovali o hlavních prázdninách letní školy na vlastní náklady,  

d) pedagogové dávají přednost školením pořádanými NIDV Praha – pracoviště Ostrava,  

e) organizace pronajímá za přiměřenou cenu pro školení prostory, za naše pracovníky hradí organizace minimální 

nebo nulový účastnický poplatek (týká se zejména učitelů cizích jazyků). 
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2. Plnění plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 
 

Titul, jméno a příjmení   název akce pořadatel 

RNDr.  Mgr. Tomáš Adamus, 

 Ph.D. 
27. letní škola pro středoškolské pedagogy VŠCHT v Praze 

Mgr. Jana Bittová 

Nautilus  – Naučíme tě učit se   Scio, s.r.o. 

Inovace výuky československých a českých dějin 

20. století  
UP v Olomouci 

Ing. Hana Dobešová 

Aktuální změny právních předpisů  Paris 

EU peníze středním školám – seminář pro 

příjemce 
NIDV 

Konzultační seminář pro management škol CERMAT 

Krajská konference k ICT ve Škole 21 KVIC 

Ing. Adam Dragon 

Seminář pro vedoucí celoročních kroužků Česká kosmická kancelář 

Seminář Materiály pro nové tisíciletí 
Vítkovice – výzkum a vývoj – 
technické aplikace 

Mgr. Martina Drápalová 

27. letní škola chemie    VŠCHT v Praze 

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních 
maturitních komisí 

NIDV 

Ing. Vladimír Dresler 
Školení požárního preventisty Firma Kompanila s.r.o. 

Školení člena požární hlídky Firma Kompanila s.r.o. 

Mgr. Tomáš Fismol 

Seminář matematiky pro středoškolské profesory a 

učitele základních škol 
OU v Ostravě 

EU peníze středním školám – seminář pro 
příjemce 

NIDV 

PhDr. Ivana Fuxová Letní škola pro pedagogy NDM 

Mgr. Rostislav Gromnica Nautilus: Učíme žáky učit se  Scio, s.r.o. 

Mgr. Adam Hlaváč Letní škola geometrie diferenciálních  rovnic SLU v Opavě 

Mgr. Jaroslava Kaňková 

Seminář matematiky pro středoškolské profesory a 

učitele základních škol 
OU v Ostravě 

Popularizace výuky matematiky aneb jak učit lépe VŠB-TUO 

Mgr. Ivona Korpasová 
Hodnocení státních maturit ČMOS Praha 

Seminář ČMOS ČMOS 

Mgr. Svatava  Kretková 

Inovace výuky československých a českých dějin 

 20. století 
UP v Olomouci 

Školení členů školní požární hlídky  

Mgr. Dana Kuchařová 
Studium k výkonu specializovaných činností – 

prevence sociálně patologických jevů 
Centrum nové naděje, o.s. 

Mgr. Renáta Macečková 

Jazykový kurz v Německu – Deutsch fur Lehrer / 

Hamburg   
DID – Institut 

Tvorba prezentací MS PowerPoint 2010 OU v Ostravě 

Nautilus I – Naučíme tě učit se  Scio, s.r.o. 

Nautilus II – Efektivní postupy učení Scio, s.r.o. 

Mgr. Zdeněk Maník 

Workshop Čísla a jejich vlastnosti OU v Ostravě 

Seminář matematiky pro středoškolské profesory a 
učitele ZŠ 

OU v Ostravě 

Konzultační seminář pro předsedy zkušebních 

maturitních komisí 
NIDV 

Mgr. Nikolas Manolcis Geografický seminář OU v Ostravě 

Mgr. David Martinák 

Seminář pro partnerské školy FRAUS 

Krajská konference k ICT ve Škole 21 KVIC 

Setkání ke stavu příprav společné části maturitní 

zkoušky z informatiky pro rok 2013 
CERMAT 

Mgr. Naděžda Nováková 

Grammar for Teachers: Language Awareness  CUP, CELA 

Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní Abeceda, občanské sdružení 

Nautilus – Naučíme tě učit se Scio, s.r.o. 

Nautilus –  Efektivní postupy učení Scio, s.r.o. 
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Titul, jméno a příjmení   název akce pořadatel 

Psic. Orianna Parraga Certifikační školení hodnotitelů MZ Cermat 

Mgr. Miroslava Pavlínková 

Vytváření pozitivního sociálního prostředí 

 ve školách, závěrečná fáze studia a obhajoba 

závěrečné práce 

Centrum nové naděje, o. s.  

Frýdek-Místek 

Akreditační vzdělávání pro zadavatele, korektory a 
examinátory mezinárodně platných zkoušek  

DELF A1 – B2 

CIEP Sevres/Institut Français de 

Prague 

Postgraduální vzdělávání učitelů latiny  
na středních a vyšších odborných školách: 

Latinský jazyk a literatura 

MU v Brně 

Mgr. Tomáš Pek PowerPoint, Excel VŠB-TUO 

Mgr. Pavla Rychtarčíková Konference ICT v procesu edukace KVIC 

Mgr. Marie Sandersová, Ph.D. 
Certifikační školení hodnotitelů MZ -  Hodnotitel 

ústní zkoušky –  anglický jazyk 
Cermat 

Mgr. Martin Schenk Školení požárních hlídek Redcock 

RNDr. Petr Smyček, Ph.D. Konzultační semináře pro management škol NIDV 

Mgr. Petra Stašicová-Čejková Geografický seminář OU v Ostravě 

Mgr. Markéta Šňupárková 

Certifikační školení hodnotitelů MZ 

Hodnotitel písemných prací z českého jazyka 
NIDV, CERMAT 

Konference Kultura, výchova, umění UP v Olomouci 

Letní divadelní škola NDM NDM 

Mgr. Zdeňka Švrčková 
Certifikační školení hodnotitelů MZ 

Hodnotitel písemných prací z českého jazyka 
CERMAT 

Mgr. Alena Tesařová 

Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede 

Chudoba a rozvojová pomoc ve výuce geografie  
OU v Ostravě 

Zeměpis v nové perspektivě  aneb tudy cesta vede 

Od kolonizace ke Commonwealthu, Frankofonii, 

Hispanofonii  

OU v Ostravě 

Dnešní energetický svět TERRA-KLUB 

Mgr. Jana Trčková 

Doškolovací seminář k hodnotiteli ústní a písemné 
 maturitní zkoušky z českého jazyka 

NIDV, Cermat 

Nový občanský zákoník UP v Olomouci 

Mgr. Michaela Trnová 

MyLab Bohemian Ventures 

Grammar for Teachers: Language Awareness CUP, CELA 

How to teach Cambridge English: Firsh (FCE) CUP, CELA 

What about now? CUP 

Teaching English: Secondary Schools – IV 
Informační a komunikační technologie ve výuce 

angličtiny 

OUP 

Macmillan Online Conference Macmillan 

How to teach IELTS  CUP, CELA 

Motivace v jazykovém vzdělávání ACERT 

TeachStep Web Conference CUP, CELA 

Cambridge English Day CUP, CELA 

What Kind of Professional Development for 

Teachers Works Best? 

Let’s Share: Getting the Best from Big, Small and 
Mixed-Ability Classes 

Let’s Share: Getting Students to Answer 

Questions in Full Sentences 
Success in the Classroom 

OUP webináře 

Critical Thinking Skills with Young Learners 

The Professional Life Cycles of Teachers  

A Genre-Based Approach to Writing Success 
Communicative Language Learning 

CUP / CELA webináře 

Jeremy Harmer Lectures 2012–2013 Pearson 

The Return of Translation Macmillan 

Mgr. Ladislav Vasevič 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 
KVIC 

Aktuální změny právních předpisů Paris 
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Titul, jméno a příjmení   název akce pořadatel 

 
EU peníze středním školám – seminář pro 
příjemce 

NIDV 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 
Jak využít ICT v projektovém vyučování OU v Ostravě 

Kyberšikana, její příčiny a diagnostika OU v Ostravě 

Mgr. Renata Vysloužilová 

MyLab Bohemian Ventures 

The Bourne Conundrum – Maturita Skills In 

Action 

OUP 

Současná literatura anglicky píšících autorů –  

semináře 

Britské centrum, KMO 

Mgr. Petr Vondráček 
Seminář matematiky pro středoškolské profesory a 

učitele základních škol 
OU v Ostravě 

 

  

 

 

 

Analýza, hodnocení a výstupy DVPP 

  

Kladně hodnotitelné aspekty DVPP  
Vysoký odborný standard pedagogického pracovníka MGO je klíčovým ukazatelem kvality jeho přímé pedagogické 

práce. Stále přetrvává vysoký zájem o všechny formy DVPP u absolutní většiny pedagogických zaměstnanců. Novým trendem, 

který nyní vedení MGO preferuje, je plánovitost a koncepčnost vlastního DVPP, a to jak v případě jednotlivců, tak v případě 

vedení jednotlivých předmětových komisí. Je nutno harmonizovat individuální zájem, skutečné potřeby zaměstnavatele a vlastní 

praktickou využitelnost ve vzdělávacím procesu. Je zřejmé, že tento systémový a organizační krok vedl k zpřehlednění všech 

vykazovaných aktivit DVPP. 

 

Záporné aspekty DVPP 

Základním problémem stále zůstává oblast financování vlastního systému DVPP na MGO. Zdroje finančních prostředků 

ONIV jsou často oním limitujícím parametrem. Je všeobecně známou skutečností, že prostředky ONIV, s kterými může škola 

disponovat, neodpovídají reálným cenám na trhu vzdělávání, tedy v kategorii DVPP. Při současné úrovni reálných platů 

pedagogických zaměstnanců je dále neúnosné na ně přenášet, byť jen část, nákladů spojených s jejich dalším profesním růstem. 

Zde je patrná absence kvalifikačního kariérního řádů, který by mohl do celého systému vnést řád, perspektivu i princip 

ekonomické rentability a návratnosti vložených prostředků, ale i reálného času. Rezervy, ať již organizační, či jen prostě 

ekonomické jsou v těchto letech již vyčerpány a má-li nastat obrat, je nutno i ze strany zřizovatele, potažmo státu koncepčně 

změnit přístup k řešení těchto problémů – podfinancování klíčové oblasti rozvoje školství – DVPP.  

Pozitivně se v oblasti DVPP projevila alespoň rámcová stabilizace systému státní maturitní zkoušky. Většina pedagogů 

svým povinnostem v rámci povinných školení již dostála, získali patřičná pověření a mohou tedy plnit funkce zadavatelů a 

hodnotitelů, případně komisařů či předsedů maturitních komisí. Otázkou stále zůstává společenský a odborný smysl celé státní 

maturitní zkoušky v této podobě. 

  

 

 

Závěr   
 Školní rok 2012/2013 přinesl systémové řešení problematického stavu nevyváženého a neproporcionálního systému 

DVPP na MGO. Byla podtrhnuta klíčová priorita, a tou je kvalitní přímá pedagogická práce, jejíž součástí je plánovaně řízený 

proces DVPP, a nikoliv opačný přístup, kdy efektně prezentované aktivity v oblasti dalšího vzdělávání překryly kvalitu, cílenost a 

systematičnost vzdělávací práce.  

Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič 
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H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

1. Umístění žáků v soutěžích 
 

předmět žák třída soutěž umístění 

Č
es

k
ý

 j
az

y
k

 

Marie Sládková  KVA Olympiáda v českém jazyce krajské kolo – 5.– 8. místo 

Lucie Racková SEPA Literární soutěž GATE okresní kolo  – 5. místo 

Sára Wranová KVB Wolkerův Prostějov okresní kolo – 1. místo 

Ondřej Sliška SA Mladý Demosthenes okresní kolo – 2. místo 

Sára Wranová KVB Mladý Demosthenes okresní kolo – 1. místo 

Tereza Kliková 2. A Mladý Demosthenes okresní kolo – 1. místo 

A
n

g
li

ck
ý

 j
az

y
k
 

Martin Sýkorský SA  
IX.  Mezinárodní olympiáda ze základů 

věd v anglickém jazyce 
republik. kolo – 1. místo 

Anna Macečková, Lukáš 
Skoumal, Sabina Karamonová, 

Jan Juras, Karolína Polášková, 

Kryštof Šimíček 

SB 
IX.  Mezinárodní olympiáda ze základů 

věd v anglickém jazyce 
republik. kolo – 2. místo 

Petr Koštěl SB 
IX.  Mezinárodní olympiáda ze základů 

věd v anglickém jazyce 
republik. kolo – 3. místo 

Matěj Snopek, Barbora 

Ocieczek, Tereza Hmurová, 

Anna Paťorková, Vojtěch 
Skupien, Tomáš Veselý  

PA 
IX.  Mezinárodní olympiáda ze základů 

věd v anglickém jazyce 
republik. kolo – 3. místo 

Dagmar Šmejkalová 2. A Soutěž v anglické konverzaci okresní kolo – 1. místo 

Hoang Dung Phanová KVB  Soutěž v anglické konverzaci okresní kolo – 2. místo 

Dean Haľko  SB Soutěž v anglické konverzaci okresní kolo – 5. místo 

Dagmar Šmejkalová  2. A Soutěž v anglické konverzaci krajské kolo – 1. místo 

F
ra

n
co

u
zs

k
ý

 a
 n

ěm
ec

k
ý

 

ja
zy

k
 

 

Eliška Kozáková SXB Olympiáda ve francouzském jazyce region. kolo – 4.– 5. místo 

Kristína Štelbaská SXB Concours de la chanson francophone region. kolo – 1. místo 

Zuzana Rončková OKTB Concours de la chanson francophone region. kolo – 2. místo 

Hudební skupiny  Concours de la chanson francophone region. kolo – 2. a 4. místo 

Eliška Kozáková SXB Dicté en français – Albert Camus region. kolo – 1. místo 

Klára Haluzová SXB Olympiáda v německém jazyce okresní kolo – 2. místo 

M
at

em
at

ik
a 

Radan Vincenec TA Matematická olympiáda – kat. Z8 okresní kolo – 1. místo 

Jitka Vlčinská KVIB Matematická olympiáda – kat. C krajské kolo – 3. místo 

Michal Maršálek KVIA Matematická olympiáda – kat. C  krajské kolo – 8. místo 

Martin Mach SXB Matematický klokan – kat. Junior krajské kolo – 5. místo 

Martin Poloch OKTA Matematická soutěž ABAKU celostátní  – 1. místo 

F
y

zi
k

a 

Vojtěch Adamec KVA Fyzikální olympiáda okresní kolo – 3. místo 

Vanda Sluková  KVA Fyzikální olympiáda okresní kolo – 5. místo 

Michal Džubera SA Astronomická olympiáda – kat. GH krajské kolo – 1. místo 

Jiří Sklář TB Astronomická olympiáda – kat. EF krajské kolo – 2. místo 
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předmět žák třída soutěž umístění 

B
io

lo
g

ie
 

Družstvo kpt. Andrysíkové KVB Velká cena ZOO region. kolo – 2. místo 

Družstvo kpt. Buryana SA Velká cena ZOO region. kolo – 8. místo 

Družstvo kpt. Buryana SA Soutěž mladých zoologů region. kolo – 1. místo 

Družstvo kpt. Můčky PA Soutěž mladých zoologů region. kolo – 2. místo 

Družstvo kpt. Džubery SA Soutěž mladých zoologů region. kolo – 3. místo 

Družstvo kpt. Hradila TA Soutěž mladých zoologů region. kolo – 1. místo 

Družstvo kpt. Andrysíkové 
Družstvo kpt. Phanové 
Družstvo kpt. Gaubové 

KVB 

Soutěž mladých zoologů region. kolo – 6.– 8. místo KVB 

TA 

Klára Tabášková OKTB Biologická olympiáda – kat. A krajské kolo – 11. místo 

Adéla Obdržálková OKTA Biologická olympiáda – kat. A krajské kolo – 22. místo 

Marek Svačina KVA Biologická olympiáda – kat. B krajské kolo – 21. místo 

Martin Můčka PA Biologická olympiáda – kat. D okresní kolo –   3. místo 

Patrik Buryan SA Biologická olympiáda – kat. D okresní kolo – 5. místo 

C
h

em
ie

 

Martin Poloch OKTA Chemická olympiáda – kat. A krajské kolo – 5. místo 

David Kocián KVIB Chemická olympiáda – kat. C krajské kolo – 33. místo 

Kateřina Kišková SXB Chemická olympiáda – kat. C krajské kolo – 42. místo 

Marie Pastorová SXB Chemická olympiáda – kat. C krajské kolo – 45. místo 

Jan Bukáček SEPA Chemická olympiáda – kat. B krajské kolo – 12. místo 

Jakub Pleva SEPA Chemická olympiáda – kat. B krajské kolo – 16. místo 

Petr Kovář SEPB Chemická olympiáda – kat. B krajské kolo – 14. místo 

Vojtěch Adamec KVA Chemická olympiáda – kat. D okresní kolo –   3. místo 

Vojtěch Adamec KVA Chemická olympiáda – kat. D krajské kolo – 13. místo 

In
fo

rm
ač

n
í 

a 

k
o

m
u

n
ik

ač
n

í 

te
ch

n
o

lo
g

ie
 Jan Koniarik SEPA Bobřík informatiky republik.  –   1. místo 

Lukáš Poledník SEPA Bobřík informatiky republik. –   4. místo 

Metoděj Motýl SEPA Bobřík informatiky republik.  – 12. místo 

Jan Koniarik SEPA Soutěž. přehlídka stud. programů krajské kolo –   4. místo 

Z
em

ěp
is

 

Martin Slepička 4. A Zeměpisná olympiáda okresní kolo –   3. místo 

Martin Lichovník KVB Zeměpisná olympiáda okresní kolo –   4. místo 

Martin Lichovník KVB Eurorebus celostátní  – 10. místo 

Matěj Frič PA Zeměpisná olympiáda okresní kolo –   7. místo 

Martin Lichovník KVB Eurorebus krajské kolo –   2. místo 

D
ěj

ep
is

 

 

Karolína Boháčová KVB Dějepisná olympiáda okresní kolo –   1. místo 

Karolína Boháčová KVB Dějepisná olympiáda krajské kolo –   5. místo 

Zpěv Anna Tabášková  KVIB Pěvecká soutěž Skřivánek 2013 region. kolo –   4. místo 
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Přehled soutěží a umístění v soutěžích 
 

Regionální soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

Concours de la chanson francophone 1 2  

Dicté en français – Albert Camus 1   

Velká cena ZOO  1  

Soutěž mladých zoologů 2 1 1 

Okresní soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

Olympiáda v českém jazyce  1  

Mladý Demosthenes 2 1  

Wolkerův Prostějov 1   

Soutěž v anglické konverzaci 1 1  

Olympiáda v německém jazyce  1  

Matematická olympiáda – kategorie C   1 

Matematická olympiáda – kategorie Z8 1   

Fyzikální olympiáda   1 

Biologická olympiáda – kategorie D   1 

Chemická olympiáda – kategorie D   1 

Zeměpisná olympiáda   1 

Ostrava – Město zábavy 1 družstvo   

Šumná Ostrava  1  

Krajské soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

Soutěž v anglické konverzaci 1   

Astronomická olympiáda 1 1  

Eurorebus  1  

Národní soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

Matematická soutěž ABAKU 1   

Bobřík informatiky 1   

Mezinárodní soutěže 

Název 1. místo 2. místo 3. místo 

IX.  Mezinárodní olympiáda ze základů věd v anglickém jazyce 1 6 7 

Mezinárodní projekty 

Název Stručná charakteristika 

Mezinárodní tábor Balaton 2013 Reprezentace České republiky v rámci spolupráce s partnerským městem 

Ostravy – Miskolcem 

 

Přehled všech soutěží a počtu účastníků 
 

Název 
počet 

účastníků 

Recitační soutěž 23 

Aréna plná krásných slov 3 

Rolnička 2012 2 

Olympiáda v českém jazce 60 

Wolkerův Prostějov 3 

Mladý Démosthenes 30 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 30 

IX.  Mezinárodní olympiáda ze základů věd v anglickém jazyce 26 

GATE (Pygmolion) 5 

MGO Literature Writing Contest 23 

Concours de la chanson francophone 15 

Habla con nosotros! Konverzační a kvizová soutěž 20 

Olympiáda ve španělském jazyce 15 

Literární soutěž ve španělském jazyce 30 
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Soutěž psaní ve španělštině 13 

Kvízové odpoledne se španělštinou 60 

Matematická olympiáda 12 

Pythagoriáda 163 

Seminář TAKTIK 26 

Internetová matematická olympiáda 7 

Pišqworky 20 

Pikomat 1 

Komár 1 

Sudoku  3 

Matematický klokan 37 

Logická olympiáda 15 

Soutěž mladých zoologů 80 

Velká cena ZOO 80 

Soutěž zdravotnických družstev 10 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků 10 

Chemická olympiáda 15 

Bobřík informatiky 61 

Soutěžní přehlídka studentských programů 1 

Školní ajťák 3 

Eurorebus 13 

Zeměpisná olympiáda 86 

Pěvecká soutěž Skřivánek 2013 10 

Výtvarná soutěž Můj sen 26 

Vědomostní soutěž Svazu čs. bojovníků za svobodu 2 

Dějepisná soutěž „Šumná Ostrava“ 5 

Dějepisná olympiáda 17 

Soutěž Ostrava-město zábavy 4 

Přebor MGO ve sjezdovém lyžování 44 

Přebor MGO v plavání 36 

Run Maraton MGO 186 

Středoškolská futsalová liga 12 

Beach volejbalový turnaj 16 

Fotografická soutěž 46 
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Příprava a organizování soutěží 
 

Regionální soutěže 

Název 

Soutěž v anglické konverzaci – Mgr. Renata Vysloužilová, členka organizačního týmu 

 

 

 

Krajské soutěže 

Název 

ChO kategorie D 

Soutěž v anglické konverzaci – Mgr. Renata Vysloužilová, členka organizačního týmu 

 

 

 

Národní soutěže 

Název 

 

 

 

 

 

Mezinárodní soutěže 

Název 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace soutěží a olympiád  
 

 Mgr. Švrčková organizovala školní kolo olympiády v českém jazyce a spolupracovala s organizacemi pořádajícími vyšší kola 

olympiády.  

 PhDr. Fuxová organizovala školní soutěže Mladý Demosthenes. Zajišťovala také kolo regionální. 

 Mgr. Gromnica organizoval školní kolo recitační soutěže. 

 Vyučující anglického jazyka se jako porotci podíleli na organizaci školního kola Soutěže v anglické konverzaci a 

Mgr. Vysloužilová byla členkou organizačního týmu od školního po krajské kolo.  

 Mgr. Pek organizoval literární soutěž MGO Literature Writing Contest, porotkyněmi byli Mgr. Dančíková a Mgr. Halfarová.  

 Mgr. Nováková a Mgr. Dančíková organizovaly průběh a účast žáků v první i druhé etapě IX.  Mezinárodní olympiády ze 

základů věd v anglickém jazyce. 

 Mgr. Pavlínková organizovala školní kolo olympiády ve francouzském jazyce. 

 Ve spolupráci s Alliance française d´Ostrava byla Mgr. Pavlínková spoluorganizátorkou regionálního kola Concours de la 

chanson francophone a porotkyní euroregionálního finále této soutěže na Slovensku. 

 Mgr. Kretková se podílela na obsahové přípravě a organizaci okresního kola soutěže Olympiáda v německé jazyce a byla 

v této soutěži členkou poroty. 

 Mgr. Franková působí jako předsedkyně poroty okresního kola soutěže Olympiáda v německém jazyce a garant obsahové 

náplně soutěže. Do této funkce byla jmenována Hejtmanstvím Moravskoslezského kraje. 

 Všichni vyučující matematiky se podíleli na organizaci školního kola soutěží Matematická olympiáda a Matematický klokan, 

které organizačně zajišťoval Mgr. Fismol.  

 Mgr. Drápalová, Mgr. Rychtarčíková, Mgr. Fismol, Mgr. Hlaváč a Mgr. Martinák zajišťovali po organizační stránce školní 

kolo soutěže Pythagoriáda.  

 Mgr. Martinák organizoval soutěže Logická olympiáda a Internetová matematická olympiáda, Seminář TAKTIK, Sudoku. 

 Ing. Dresler byl členem poroty krajského kola fyzikální olympiády kategorie D. 

 Mgr. Martinák a Mgr. Fismol organizovali soutěž Pišqworky. 

 Mgr. Kaňková organizačně zajistila na naší škole matematickou korespondenční soutěž Komár. 

 Všichni vyučující fyziky se podíleli na organizaci školního kola soutěže Astronomická olympiáda. 

 Mgr. Vondráček připravil a organizačně zajistil konání Biologické olympiády na MGO. 
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 RNDr. Mgr. Adamus, Ph.D. jako člen krajské komise chemické olympiády připravoval praktickou část krajského kola kat. D 

a spoluorganizoval ho na naší škole. 

 Mgr. Drápalová připravovala a organizačně zajistila školní kolo chemické olympiády kat. C a B spolu s Mgr. Maníkem.  

 Mgr. Platošová připravovala a organizačně zajistila školní kolo chemické olympiády kat. D. 

 RNDr. Veřmiřovský, Ph.D. připravoval a organizačně zajistil školní kolo chemické olympiády kat. A. 

 Mgr. Manolcis, Mgr. Stašicová-Čejková a Mgr. Tesařová organizovali školní kolo Zeměpisné olympiády všech kategorií. 

 Mgr. Tesařová a Ing. Dragon organizovali Fotografickou soutěž na téma Makrokosmos, mikrokosmos včetně vernisáže 

soutěžních prací. 

 Mgr. Utratová a Mgr. Tesařová organizovaly školní kolo soutěže v beach volejbalu. 

 Mgr. Bittová a Mgr. Kretková organizovaly školní kolo dějepisné olympiády. 

 Mgr. Švrčková organizovala školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek 2013.  

 Mgr. Šňupárková organizovala školní soutěž Talent 2013. 

 Mgr. Schenk, Mgr. Stašicová-Čejková a Mgr. Manolcis v rámci zatraktivnění výuky tělesné výchovy zorganizovali přebory 

školy ve sjezdovém lyžování a plavání a podíleli se na organizaci 1. ročníku Run maratonu. 

 Mgr. Manolcis se podílel na organizaci florbalové ligy.  

 Mgr. Utratová organizovala beach volejbalový turnaj. 

 

 

Prezentace vybraných soutěží (více na www.mgo.cz) 
 

Recitační soutěže 

 

Žáci MGO každoročně po absolvování školního kola recitační soutěže reprezentují školu v obvodních, městských, 

krajských i národních kolech nejrůznějších recitačních soutěží, v nichž dosahují vynikajících výsledků, čímž přispívají k dobré 

pověsti školy. Z letošního kola vzešly 3 úspěšné reprezentantky, které postoupily do dalších soutěží – Aréna plná krásných slov, 

Šavrdův pohár a Wolkerův Prostějov. Právě v poslední zmíněné soutěži obsadila Sára Wranová první místo v okresním kole 

soutěže. Garantem organizace účasti našich studentů na recitačních soutěžích byl Mgr. Gromnica. 

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica 

 

Olympiáda v českém jazyce 

 

V prosinci loňského kalendářního roku se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 

šedesát žáků různých ročníků našeho gymnázia. Letos se opět našim žákům dařilo kvalitně reprezentovat školu – žákyně Marie 

Sládková postoupila až do krajského kola, kde obsadila pěkné 5.–8. místo. Garantem letošního školního ročníku byla 

Mgr. Švrčková. 

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica 

 

 Mladý Demosthenes 

 

I letos se na naší škole uskutečnila soutěž Mladý Demosthenes zaměřená na rétoriku a prezentaci mladých řečníků. Po 

školním kole následovalo kolo regionální, do kterého postoupilo 45 účastníků všech kategorií z různých okresů našeho kraje. Dvě 

naše žákyně uspěly na okresní úrovni a probojovaly se až do krajského kola. Garantem účasti žákyň na reprezentaci školy byla 

PhDr. Ivana Fuxová. 

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica 

 

IX.  Mezinárodní olympiáda ze základů věd 

 

      Letos jsme se poprvé zapojili v rámci předmětu Anglický jazyk do mezinárodní vědecké olympiády a získali v obou 

etapách přední místa.  Jednalo se již o devátý ročník a dosud se ho zúčastnilo na 200 000 žáků ve věku 11 až 16 let z více než 

deseti států Evropy a Asie.  Olympiádu pořádá АNО „Dům učitelů Uralského federálního okruhu“, v organizačním výboru 

zasedají představitelé předních univerzit, vládních orgánů a společností zabývajících se vzděláváním z Ruska, Kazachstánu, 

Ukrajiny, Turecka, Tádžikistánu, Bulharska a České republiky (prof. Dr. Bohumír Janský z Univerzity Karlovy).   

     Žáci pod vedením Mgr. Naděždy Novákové a Mgr. Lucie Dančíkové plnili úkoly z nejrůznějších oblastí – biologie, 

zeměpisu, historie atd. – samozřejmě v anglickém jazyce. Umístění našich žáků na předních místech v první i druhé etapě nás 

nejen potěšilo, ale také motivovalo k účasti v dalších ročnících. Největší radost jsme ovšem měli z toho, že naše žáky plnění úkolů 

v angličtině bavilo natolik, že se mu věnovali i ve svém volném čase.   

Zpracovala: Mgr. Naděžda Nováková 

 

Soutěž v anglické konverzaci 
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     Naši žáci se každý rok účastní za organizační podpory Mgr. Vysloužilové Soutěže v anglické konverzaci, kde musí 

prokázat nejen bohatou slovní zásobu, znalost a umění aplikace gramatických pravidel, ale i výbornou úroveň komunikačních 

dovedností ve spojení se společenskou funkcí jazyka.   

     Žákyně Dagmar Šmejkalová ze třídy 2. A postoupila až do celostátního kola poté, co v krajském kole získala první 

místo. Dagmar opět excelovala ve všech třech částech soutěže, což jsou poslech náročného textu s porozuměním, debata na 

vylosované téma a dialog s jiným soutěžícím, ve kterém se jeden druhého snaží umluvit či přesvědčit. Dagmar porotu velmi 

zaujala a zaslouženě zvítězila. První místo v krajském kole ve 3. kategorii a účast naší žákyně v kole celostátním, kde nás výborně 

reprezentovala, je důkazem vysoké kvality a úrovně jazykového vyučování na naší škole.  

Zpracovala: Mgr. Renata Vysloužilová 

 

Euroregionální finále soutěže Concours de la chanson francophone 

 
Součástí bohatého programu Svátku hudby 21. června 2013 v Banské Bystrici bylo i euroregionální finále soutěže 

v interpretaci francouzské písně. Soutěžilo se ve třech kategoriích, z nichž dvě zcela ovládli frankofilní hudebníci našeho 

gymnázia. Mezinárodní porota dlouho diskutovala a opakovaně hlasovala o prvním místě v kategorii sólisty před maturitou, které 

nakonec „o vlásek“ uniklo Kristíně Štelbaské ze Sexty B. Příjemným zadostiučiněním pak pro ni bylo mimořádné ocenění naší 

skupiny, jejíž hlavní interpretkou je také Kristína Štelbaská, což jí přineslo pětidenní zájezd do Paříže. V kategorii skupin tedy 

naše skupina ve složení Mgr. Markéta Šňupárková (aranžmá, zpěv, klavír), Kristína Štelbaská (zpěv), Tereza Honková (zpěv), Jan 

Pniak (bicí), Vladislav Uskov (zpěv, kytara) a Ondřej Zahuta (baskytara) nejen zvítězila, ale navíc převzala z rukou velvyslance 

Francouzské republiky na Slovensku mimořádnou cenu za nejlepší výkon mezi všemi účastníky tří kategorií soutěže.  

Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková, členka mezinárodní poroty soutěže 

 

Soutěž Habla con nostros! 

 

Na konci listopadu se uskutečnila soutěž Habla con nosotros! Jednalo se o konverzační soutěž ve španělštině, ve které 

soutěžící soutěžili ve třech disciplínách: mluvený a psaný projev. Soutěž nakonec zakončil kviz znalostí o reáliích. Soutěž vyhrála 

Lucie Gvužďová ze třídy Septima A a na druhém místě se umístil Dominik Vido ze třídy Septima B. 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek 

 

 

Soutěž psaní ve španělštině 

 

Na začátku června byly vyhlášeny výsledky soutěže v psaní ve španělském jazyce.  Soutěžilo se pouze ve starší 

kategorii. Žáci psali eseje na různá současná témata. Soutěž vyhrála Lucie Gvužďová ze třídy Septima A.  

Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek 

 

Kvizové odpoledne se španělštinou 

 

V rámci Týdne jazyků strávili žáci prim odpoledne plné her a kvizů týkající se španělské kultury. Kvizy obsahovaly 

různé záludné otázky a také obrázky vlajek jednotlivých španělsky mluvících zemí. Odpoledne bylo zakončeno latinskoamerickou 

hrou zvanou „piňata“. Na provázku byla pověšena papírová bota plná bonbónů a žáci do ní bušili tyčemi, až ji rozbili a bonbóny 

snědli. 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek 
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Soutěž mladých zoologů a Velká cena ZOO 

 

Zoologická zahrada Ostrava vyhlašuje pravidelně 2krát ročně soutěže s přírodovědnou tematikou. Do soutěže se 

pravidelně přihlašuje cca 300 až 500 škol z celého Moravskoslezského kraje. Celkový počet žáků, kteří se pečlivě připravují na 

semifinále, je přibližně 2 500. Do finále postupuje v každé věkové kategorii 10 družstev. Matiční gymnázium se soutěže 

pravidelně účastní a v obou věkových kategoriích je škola zastoupena 16 družstvy.  

V sobotu 1. 12. 2012 proběhlo v ZOO Ostrava finále Soutěže mladých zoologů. Celkem se do finále ze základního kola 

kvalifikovalo 7 družstev z naší školy, což je zdaleka nejvíce ze všech zúčastněných škol. Na stránkách ZOO Ostrava je uvedeno 

následující:  

„Tématem tradiční soutěže, kterou ostravská ZOO organizuje ve spolupráci s Kruhem přátel ZOO již od 70. let 

minulého století, byli „Brouci“. Své znalosti ve finále poměřovalo 11 nejlepších družstev v I. kategorii a 10 nejlepších družstev ve 

II. kategorii. Obě kategorie nakonec vyhrála družstva z Matičního gymnázia v Ostravě. Do soutěže se přihlásilo na téměř 2 000 

žáků z více než 100 škol celého  Moravskoslezského kraje." 

A jak jsme tedy dopadli? Výborně!!!! 

Vítězové I. kategorie: 

1. Matiční gymnázium Ostrava – kapitán Patrik Buryan 

2. Matiční gymnázium Ostrava – kapitán Martin Můčka 

3. Matiční gymnázium Ostrava – kapitán Michal Džubera 

Také druhá kategorie byla naše – 1. Matiční gymnázium Ostrava – kapitán David Hradil, zbylá tři družstva se seřadila 

na 6., 7. a 8. místě. Jedná se o mimořádný úspěch žáků naší školy. Děkujeme soutěžícím za perfektní výkony a reprezentaci školy. 

Ve dnech 18.–22. 3. 2013 proběhlo semifinále soutěže Velká cena ZOO, kterého jsme se jako každoročně zúčastnili. 

Pro tento rok bylo zvoleno téma „Savci Austrálie", což je téma velice zajímavé, ale zároveň různorodé a bohaté na poznatky. 

Letošního ročníku se účastnilo v obou kategoriích celkem 371 družstev. V takto velké konkurenci Matiční gymnázium obstálo na 

výbornou – v první kategorii nás bude ve finále reprezentovat družstvo kapitána Patrika Buryana ze Sekundy A a družstvo 

kapitánky Simony Andrysíkové z Kvarty B. Družstvům, která nás reprezentovala ve finále, se povedlo navázat na tradiční úspěch 

naší školy v této soutěži, která má dlouholetou tradici. Družstvům, která se do finále neprobojovala, také děkujeme a doufáme, že 

na tuto soutěž nezanevřou a budou se pokoušet být úspěšnější v příštím roce již na podzim v Soutěži mladých zoologů. Ve finále 

skončilo družstvo P. Buryana na 9. místě a družstvo S. Andrysíkové na 2. místě. 

Zpracovali: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D., Mgr. Zdeňka Platošová,  

Mgr. Petr Vondráček 

 

Chemická olympiáda 2012/2013 

Chemická olympiáda probíhala na naší škole po většinu uplynulého školního roku. Duben pak byl měsícem velké 

chemické události, protože naše škola spoluorganizovala krajské kolo chemické olympiády kategorie D. V této souvislosti je 

potřeba zmínit, že se prestižní finále koná na naší škole každoročně a má dlouholetou tradici.  

Podíváme-li se na školní kola v letošním ročníku, pak soutěžící museli řešit obtížné úlohy teoretické části, dále bylo 

nutné zvládnout praktickou část s úlohami v chemické laboratoři a na závěr test školního kola, který zpravidla výrazně ovlivní 

konečné pořadí soutěžících v tomto kole a rozhodne o jejich postupu do kol dalších. Chemická olympiáda tedy vyžaduje 

systematickou práci zabírající většinu školního roku. Proto je soutěží velice náročnou. Jen pro zajímavost uvádíme, že se letos 

konal již 49. ročník této soutěže.  

Tentokrát dokončilo všechny části školního kola olympiády 15 soutěžících 

(kat. D 7, kat. C 4, kat. B 3 a kat. A 1). Do krajského kola v kat. A postoupil 1 žák, 

v kat. B postoupili 3 naši žáci, v kategorii C také 3 žáci a v kategorii D postoupili 

3 žáci do kola okresního a následně z 3. místa jeden žák do kola krajského. 

Z 15 soutěžících celkově postoupilo do vyšších kol 10 žáků, což je velmi pěkný 

výsledek. 

Nejlépe se umístil v krajském kole kat. A žák Oktávy A Martin Poloch, a to 

na vynikajícím 5. místě.  

Jak vypovídají předešlé řádky, letošní ročník chemické olympiády byl 

ročníkem úspěšným. Nejen olympionikům, ale také jejich pedagogům patří velký dík 

za dobře odvedenou práci.  

Zpracoval: RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. 

 

Krajské kolo chemické olympiády kategorie D na Matičním gymnáziu 

 

16. 4. 2013 se uskutečnilo jako každoročně na naší škole krajské kolo 

chemické olympiády kategorie D. Tentokrát to byl již 49. ročník. Tak velkou tradicí se 

v dnešní době může pochlubit jen málo soutěží. Chemická olympiáda je soutěží 

s celostátní působností. 

V letošním roce k nám z celého kraje zavítalo 23 soutěžících, jež 

doprovázeli jejich pedagogové, kteří je po celý rok připravovali. Odměnou jim pak, za jejich společné úsilí, byla právě účast ve 

finále, do kterého se dostali díky zvládnutí školního kola a především díky medailovému umístění v kole okresním. 

http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo-pro-skoly/souteze
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Slavnostní zahájení obstarali svými proslovy tajemnice chemické olympiády Mgr. Kociánová, ředitel Matičního 

gymnázia Mgr. Vasevič a předsedkyně chemické olympiády Mgr. Adamková. Pak se již soutěžící pustili do pilné práce. Čekaly je 

totiž náročné praktické a testové části soutěže.  

Pro zájemce uvádím internetový odkaz stránek chemické olympiády, na nichž jsou k dispozici zadání a řešení úloh 

všech kol a kategorií letošního ročníku. 

http://web.natur.cuni.cz/cho/index.php/letoni-ronik-mainmenu-31/ulohy-mainmenu-33 

Z pohledu MGO nás může také těšit, že se krajského kola úspěšně zúčastnil žák Kvarty A Vojtěch Adamec vedený 

Mgr. Platošovou, který obsadil pěkné 13. místo. Je to hezký příklad vzorné reprezentace školy a bezesporu důvod k radosti pro 

vyučující, která jej připravovala. 

Plakát k chemické olympiádě, vyobrazený výše, byl připraven žáky naší školy pod vedením Mgr. Kuchařové.  

Na závěr je potřeba konstatovat, že naše nová chemická laboratoř prodělala úspěšný „křest ohněm“ a práci mladých 

nadějných chemiků zvládla na výbornou. 

Zpracoval: RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. 

 

Znalostní soutěž z novodobých dějin našeho státu    

 

Dne 11. dubna 2013 byly na Krajském úřadě v Ostravě vyhlášeny výsledky soutěže ve vědomostech z dějin 20. století, 

kterou pořádá Svaz českých bojovníků za svobodu. Dvoukolové klání se skládalo z faktografického testu a poté ze sepsání dvou 

esejí na téma xenofobie, rasismus a česká politika. Do finále se dostali a nejvyššími cenami pro nejlepší účastníky byli odměněni 

dva naši žáci, Jan Bukáček ze Septimy A a Tomáš Babinský z Oktávy B.  

Zpracovala: Mgr. Jana Bittová 

 

 

Dějepisná soutěž Šumná Ostrava 

 

18. října 2012 proběhl na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě už 5. ročník vědomostní historické soutěže Šumná 

Ostrava, tentokrát pod titulem Židovská Ostrava. V nabité konkurenci více než 24 žáků nižší věkové kategorie se zařadilo mezi 

úspěšné řešitele všech 5 našich soutěžících, přičemž čtyři postoupili do finále mezi patnáct nejlepších, a sice Karolína Boháčová, 

Jan Honeiser, Tereza Vargová, všichni z Kvarty B, a Vanda Sluková z Kvarty A. Ani v náročném finále se naši žáci neztratili, 

když se všichni umístili v první desítce finalistů. Karolína Boháčová dokonce obsadila vynikající 2. místo, když jí vítězství uniklo 

o jediný bod.  

Ve vyšší kategorii se k úspěšným řešitelům zařadila mezi 71 účastníky i Klára Kacířová z Kvarty A, přičemž postoupila 

i do finále mezi 18 nejlepších žáků. 

Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 

 

Dějepisná olympiáda 

 

V listopadu roku 2012 proběhlo na naší škole formou písemného testu školní kolo dějepisné olympiády, kterého se 

zúčastnilo celkem 15 žáků kvart. Soutěž byla letos zaměřena na svátky a lidové zvyky. Z uvedených 15 účastníků školního kola 

postoupila do kola okresního žákyně Kvarty B Karolína Boháčová, která v nabité konkurenci vyhrála a pokračovala do krajského 

kola. To proběhlo 25. března 2013 na Základní a mateřské škole Mitušova 8 v Ostravě-Hrabůvce. Mezi 30 účastníky z celého 

Moravskoslezského kraje obsadila naše reprezentantka vynikající 5. místo.  

Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 

 

Soutěž Ostrava –  Město zábavy 

 

V úterý 14. května 2013 proběhlo za účasti 9 družstev z šesti ostravských základních škol a víceletých gymnázií 

prezenční kolo soutěže Ostrava – Město zábavy. Historicko-geografickou soutěž Ostrava pořádala ve spolupráci s Magistrátem 

města Ostravy už pátým rokem porubská ZŠ L. Štúra. 

Soutěž se vždy skládá z kola korespondenčního, v jehož rámci plní žáci předepsané úkoly – letos vytvářeli pohlednici, 

která představovala naše město coby město zábavy – a kola prezenčního, kde žáci řešili úkoly ve formě doplňovaček, křížovek, 

puzzle, apod. 

Po loňské stříbrné pozici obsadilo soutěžní družstvo našeho gymnázia ve složení Simona Andrysíková, Karolína 

Boháčová, Sára Wranová a Jan Honeiser (všichni z Kvarty B) příčku nejvyšší.  

Věcné ceny si žáci převzali ve středu 22. května v Obřadní síni Magistrátu města Ostravy a následující den se spolu 

s dalšími 4 družstvy zúčastnili velmi zajímavé exkurze do zákulisí Divadla Antonína Dvořáka. 

Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 

 

  

http://web.natur.cuni.cz/cho/index.php/letoni-ronik-mainmenu-31/ulohy-mainmenu-33


Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 34 Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

Sportovní soutěže 

 

Od září 2012 se fotbalový tým naší školy pod vedením Mgr. Schenka zúčastnil Středoškolské futsalové ligy 

organizované ČMFS. Během školního roku se naši žáci pravidelně zúčastnili soutěží v rámci středoškolských her mládeže našeho 

regionu. 

Úspěchy našich žáků: 

2. místo mladších chlapců v basketbalu na turnaji pořádaném Gymnáziem Olgy Havlové 

2. místo starších chlapců v boulderingu na soutěži pořádané SPŠ Ostrava-Vítkovice  

1. místo starších děvčat ve volejbalu na turnaji pořádaném Gymnáziem Ostrava-Zábřeh 

2. místo mladších chlapců ve florbale na turnaji pořádaném Gymnáziem Olgy Havlové 

4. místo mladších děvčat ve florbale na turnaji pořádaném Gymnáziem Olgy Havlové 

2. místo starších děvčat v košíkové na turnaji pořádaném Gymnáziem Hladnov 

1. místo mladších děvčat v Mikulášském turnaji v košíkové na Gymnáziu Olgy Havlové 

3. místo futsal SFL 1. kolo – hala Sareza  

2. místo starších chlapců ve florbale středních škol pořádaném SPŠ dopravní 

2. místo starších chlapců v malé kopané na turnaji pořádaném Gymnáziem Olgy Havlové 

3. místo starších děvčat v okresním finále ve volejbalu pořádaném Gymnáziem Ostrava-Zábřeh 

1. místo v beach volejbale smíšených družstev ostravských středních škol  

  Zpracoval: Mgr. Martin Schenk 

 

      

Beach volejbalový turnaj 

Jako každý rok i letos na závěr školního roku Mgr. Utratová 

zorganizovala beach volejbalový turnaj. 

Počasí nám tentokrát nepřálo, a proto byl turnaj odehrán ve 

sportovní hale na Varenské ul. Studenti měli složená „mix“ družstva a 

mnohá z nich měla vysokou úroveň. Zápal a bojovnost, které hráči do 

utkání vložili, byly obdivuhodné a atmosféra v hale úžasná. Stačí již 

jen dodat, že zvítězili opravdu všichni. 

                                                         Zpracovala: Mgr. A. Tesařová 
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Fotografická soutěž na téma Makrokosmos, mikrokosmos 

 

 I v letošním školním roce jsme pořádali 

fotografickou soutěž, které se mohli zúčastnit všichni žáci 

naší školy. Nejlepší práce byly vystaveny na vernisáži 

žákovských fotografií.  První kategorie byla určena žákům 

nižšího gymnázia a ve druhé soutěžili žáci vyšších ročníků. 

    Porota u fotografických prací hodnotila nejen 

celkový dojem, ale i dílčí prvky (barevnost, název a 

kompozici), proto bylo nakonec velmi obtížné ocenit pouze 

tři snímky z každé kategorie. 

    Vítězem v první kategorii se stal Vojtěch 

Skupien z Primy A s fotografií nazvanou „Kobylka zelená“. 

Druhé místo obsadil Michal Džubera ze Sekundy A se 

snímkem „Vlčí bob“. Jako třetí se umístila Karolína 

Vasevičová z Kvarty B s fotografií „Makrosvět optikou 

mikrosvěta“. 

     Ve druhé kategorii zvítězila Michaela Černá 

z Kvinty A s „Posledním světlem“. Druhá  místa obsadili dva 

žáci: Štěpán Wilkus z Kvinty B s fotografií nazvanou „Pírko 

bohyně Maat“ a Alžběta Lovečková ze Septimy A  se 

snímkem „The Weight of  Responsibility“. Třetí byla 

Karolína Jurásková s „Růží“.  

    Organizátoři soutěže Ing. Dragon a Mgr. Tesařová předali žákům nejen diplomy letošního ročníku fotografické 

soutěže, ale i velmi pěkné ceny, které sponzorovalo občanské sdružení Přátelé MGO –  unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců 

MGO. 

   Součástí vernisáže byl doprovodný hudební program, který zajistila Mgr. Šňupárková. Moderování se téměř 

profesionálně chopili studenti MGO Michaela Brumovská a Jan Honeiser z Kvarty B. 

    Velmi nás potěšilo, že se akce v hojném počtu zúčastnili nejen žáci, ale i zástupci učitelského sboru MGO, SPŠei a 

hosté z řad široké veřejnosti. 

   Poděkování patří Ing. Jaroslavu Královi, řediteli SPŠ elektroniky a informatiky, a zástupkyni ředitele Mgr. Jarmile 

Halškové za poskytnutí výstavních prostor i za spolupráci. Děkujeme také paní Márii Ščasné ze Školního informačního centra 

SPŠei, která velmi ochotně pomohla s organizací celé vernisáže. 

   Věříme, že další ročníky fotografické soutěže budou přinejmenším stejně zajímavé a žáci se do této akce rádi zapojí. 

 

                                                                                                                    Zpracovala: Mgr. Alena Tesařová 
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2. Aktivity pedagogů s žáky 
 

 

Titul, jméno a příjmení   aktivity se žáky 

RNDr. Tomáš Adamus, Ph.D. 

Příprava žáků na soutěž Velká cena ZOO, doprovod na sobotní finále 

Aktivní účast na Týdnu vědy – odpřednášení odborné přednášky: Cytogenetické  

metody, se studenty účast na exkurzích a přednáškách v průběhu celého týdne 

Zkušební provoz speciálního Epidemiologického semináře pro maturanty MGO 

Exkurze Septimy B do firmy MIKO international s.r.o. , která vyrábí Marlenku 

Mgr. Jana Bittová 

Exkurze do Osvětimi   

Výstava Obrázky terezínských dětí a vernisáž  na MGO   (v rámci projektu Naši  

nebo cizí) 

Soutěž  Českého svazu bojovníků za svobodu – příprava žáků          

Exkurze do Vídně   

Projekce filmu Bílá stuha v Minikino 

Historická exkurze po židovských památkách v Praze     

Workshop Ghetto Lódz  (v rámci projektu  Naši nebo cizí) 

Ing. Adam Dragon 

Vedení astrofyzikálního kroužku 

Příprava žáků na fyzikální olympiádu kategorie G a na Astrofyzikální olympiádu 

Organizace výtvarného happeningu v rámci Světového kosmického týdne 

Vedení fotografického kroužku 

Mgr. Martina Drápalová 

Příprava žáků na astronomickou olympiádu kategorie GH, na fyzikální olympiádu 

kategorie G, do školního a krajského kola chemické olympiády kategorie B, C 

Exkurze se žáky do ostravské ZOO v rámci Týdne vědy 

Exkurze se žáky do Dolní oblasti Vítkovic v rámci Týdne vědy 

Exkurze se žáky na VŠB–TUO v rámci Týdne vědy  

Exkurze se žáky na Slezskoostravský hrad 

Exkurze pro nadané žáky v rámci 27. letní školy chemie na VŠCHT Praha 

Mgr. Tomáš Fismol Příprava žáků na matematické soutěže 

Mgr. Tamara Franková 

Spolupráce s Divadlem  loutek (nabídka večerních představení pro žáky) 

Promítání filmu Petr Veliký pro žáky Rj (a zájemce) – s přípravou a výkladem 

Promítání filmu Doktor Živago pro žáky Rj – s přípravou a výkladem      

Příprava žáků na mezinárodní seminář EU v Domě Evropy  Marienberg (SRN),  

příprava  žákyně na soutěž Olympiáda v německém jazyce 

Nácvik scénky v němčině se žáky a její následná realizace rámci projektu 

NEFLT na OU v Ostravě 

PhDr. Ivana Fuxová 

Vedení Pravopisného kroužku 

Nácvik recitačních vystoupení se žáky Sexty B, výběr textů pro tato vystoupení 

Sdružení přátel diktátů – každý měsíc setkání se žáky za účelem procvičení  

pravopisu 

Pravidelná nabídka hodin navíc pro žáky k doplňování testů a opravám  

nezdařených písemných prací  

Organizace přednášky s filmovými ukázkami – Martin Jiroušek / prosinec 2012 

 Práce se žáky v kroužku kritického myšlení Žurnalista, vedení školního časopisu 
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Titul, jméno a příjmení   aktivity se žáky 

Mgr. Rostislav Gromnica 

 
Správa a aktualizace školního facebooku 

Organizace Dne otevřených dveří 

Realizace a vyhodnocení autoevaluace školy 

Práce na digitální školní kronice (sběr a skenování) 

Zajištění účasti žáků v recitačních soutěžích, doprovod na recitační soutěže 

Organizace besedy s autorkou urban fantasy Markétou Markovou 

Dozor na exkurzi v Osvětimi 

Den jazyků – spoluorganizátor besedy pro žáky Přemýšlení o artovém kině u dobré 

kávy 

Příprava, namnožení a realizace standardizovaných pololetních testů z českého  

jazyka na MGO 

Mgr. Adam Hlaváč 

Příprava žáků na Matematickou olympiádu, na fyzikální olympiádu a na  

astronomickou olympiádu 

Exkurze na VŠB–TUO v rámci Týdne vědy 

Exkurze do Dolní oblasti Vítkovic 

Mgr. Jaroslava Kaňková 
Příprava žáků na Matematickou olympiádu a astronomickou olympiádu,  

doprovod žáků na okresní, ústřední a krajská kola 

 

Mgr. Svatava Kretková 

Spoluorganizace výstavy Obrázky terezínských dětí a její vernisáže 

Příprava žáků na regionální soutěž Šumná Ostrava a na regionální soutěž Ostrava – 

Město zábavy 

Spoluorganizace poznávací exkurze do Osvětimi 

Účast na projektu Naši nebo cizí (práce s žáky na projektu Židovského muzea  

Praha – beseda s pamětníkem, studentský film na téma Osvětim, workshop Ghetto  

Lodž, poznávací exkurze do Starého židovského města v Praze) 

Příprava žáků na soutěž z novodobých dějin našeho státu, na školní kolo dějepisné 

olympiády a příprava studentky na okresní a krajské kolo dějepisné olympiády 

Organizace literární besedy s autorkou  urban fantasy Markétou Markovou alias  

M. T. Majar 

Spoluorganizace Dne jazyků za jazyk německý 

Mgr. Dana Kuchařová 

Animace v Galerii Sokolská 

Organizační zajištění pravidelných návštěv výstav v galeriích a Domě umění 

Organizace vernisáží a výstav žákovských prací, kresby v plenéru 

Organizace studijního výjezdu do Vídně 

Mgr. Renáta Macečková 

Spoluorganizace projektu Prima kamarád  

Organizace cyklu přednášek o bankovnictví a spoluorganizace přednášky Škola  

života, přednášky Globalizace, ekologie a EU (Europe Direct) a přednášky Amnesty 

International 

Organizace studijního výjezdu do Vídně 

Vedení kroužku Nautilus 

Zajištění stravovacího programu Happy snack 

Organizace účasti MGO na  Běhu žen 

Organizace exkurze Židovská Ostrava a exkurze do Rodného domu S. Freuda  

v Příboře a spoluorganizace exkurzí do oblasti Dolní Vítkovice 

Organizace voleb do studentského senátu MGO 

Příprava žáků na Pražský studentský summit  
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Titul, jméno a příjmení   aktivity se žáky 

 
Organizace podpisové akce Nobelovu cenu míru pro sira Nicholase Wintona 

Organizace exkurzí k Okresnímu a Krajskému soudu v Ostravě 

Mgr. Zdeněk Maník 

Organizace exkurze do Marlenky, Frýdek-Místek, do pivovaru Radegast  

v Nošovicích, exkurze do firmy DUKOL Ostrava a exkurze na Slezskoostravský  

hrad (Chemie na hradě) 

 

Mgr. Nikolas Manolcis 

Příprava žáků na sportovní soutěže v rámci Sportovních her mládeže 

Dozor u mobilního planetária v rámci Týdne vědy 

Pedagogický dozor v rámci žákovské fotbalové  ligy 

Vedení basketbalového kroužku 

Organizace sportovního dne se žáky gymnázia 

Den s GIS – exkurze se žáky 

Příprava žáka na krajské kolo geografické olympiády 

Exkurze na Projekt Planeta Země 3000 – Madagaskar –  příběh dávné Lemurie 

Pedagogický dozor v rámci žákovské florbalové ligy 

Mgr. David Martinák Spolupráce se žáky při zveřejňování informací o studentských aktivitách na webu 

mgo.cz 

Mgr. Naděžda Nováková 

Práce se žáky v kroužku kritického myšlení „Žurnalista“, vedení školního časopisu 

Příprava žáků na jazykové soutěže a olympiády 

Organizace školní besedy s Michalem Vieweghem 

Vedení školního studentského tiskového centra 

Spolupráce s žáky při organizaci školního plesu, grafická podpora  

Spolupráce s žáky při zajišťování průběhu mezinárodního celoškolního projektu  

Edison 

Spolupráce s žáky při organizaci slavnostního vyřazování maturantů  

Organizace účasti žáků na mezinárodním táboře Balaton 2013, pedagogický dozor 

Spolupráce se žáky na tvorbě reprezentačního kalendáře MGO – autorka  

Pedagogický dozor na studijním zájezdu do Velké Británie  

Organizace a  pedagogický dozor – Exkurze žáků do Prahy 

Britannica Beacon School – vzdělávací platforma MGO, práce na žákovských 

projektech 

Testování žáků SCATE a Maturitní trénink (jarní i podzimní kolo) 

Mgr. Miroslava Pavlínková 

Příprava programu  pro slavnostní odpoledne v kině Vítek k 115. výročí založení 

školy s prezentací projektu Comenius a projekcí studentských filmů francouzské, 

italské a české pracovní skupiny 

Garant aktivní účasti žáků na kulturně vzdělávacích akcích Francouzského podzimu 

v Ostravě a  Dnů frankofonie pořádaných Alliance francaise d´Ostrava 

Garant účasti žáků v regionálním  kole Concours de la chanson francophone 

Jazyková příprava soutěžících 

Podíl na organizaci Dne jazyků (sekce francouzštiny) 

Podíl na programu slavnostního vyřazení maturantů 

Organizační zajištění účasti žáků v soutěži „Ladictée en francais“ ke stému výročí 

narození Alberta Camuse 

Psic. Orianna Parraga 

Výtvarný projekt Španělské malířství 

Návštěva španělské restaurace Pata Negra 

Týden jazyků 

Maraton čtení Dona Quijota 
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Titul, jméno a příjmení   aktivity se žáky 

Mgr. Tomáš Pek 

Španělské divadlo 

Týden jazyků 

Maraton čtení Dona Quijota 

Mgr. Zdeňka Platošová 

Příprava žáka na školní, okresní a krajské kolo chemické olympiády kat. A  a kat. D 

Příprava žáků 2 družstev na soutěž Velká cena ZOO a na Soutěž  mladých zoologů 

Organizace výukového programu v ZOO Ostrava  

Vedení zdravotnického kroužku 

Mgr. Pavla Rychtarčíková 

Vedení kroužku  programování 

Příprava žáků a zajištění soutěže Bobřík informatiky 

Příprava žáků a zajištění soutěže Školní ajťák 

Příprava žáků na Soutěžní přehlídku studentských programů 

Testování žáků 1. ročníku středních škol  

Testování žáků 3. ročníku středních škol v Moravskoslezském kraji  

Testování žáků 5. a 9. ročníku  - testování ČŠI 

Mgr. Marie Sandersová, Ph.D. 

Organizace návštěvy divadelního představení Jack the Ripper 

 

Spoluorganizace a dozor nad žáky během studijního zájezdu do Velké Británie 

Mgr. Martin Schenk 

Příprava žáků na sportovní soutěže v rámci Sportovních her mládeže  

Organizační zajištění lyžařských kurzů a letního sportovního kurzu v Alpách 

Organizace sportovního dne se žáky gymnázia, vedení týmu futsalistů 

Mgr. Petra Stašicová-Čejková 

Exkurze na Projekt Planeta Země 3000  

Den s GIS – geografické informační systémy OU 

Kroužek aerobiku 

Příprava a trénink žáků na soutěž v boulderingu 

Organizace sportovních dnů se žáky MGO 

Mgr. Libuše Šmídová 
Výtvarný projekt Španělské malířství 

Maraton čtení Dona Quijota 

Mgr. Markéta Šňupárková 

Kulturní program v rámci setkání absolventů MGO ročník 1963  

Příprava žáků na soutěž ve zpěvu frankofonní písně, regionální a euroregionální kolo 

La nuit de les films animée – příprava hudebního vystoupení žáků v rámci  

spolupráce s Alliance francaise d´Ostrava 

Le soirée de Normandie – příprava kulturního programu v rámci spolupráce  

s Alliance francaise d´Ostrava 

Návštěva divadelního představení Up end Down, La Putyka, Praha 

Filmová projekce pro žáky – Kvílení, Bílá stuha, Velký Gatsby 

Návštěva divadelních představení se žáky – F. Kafka: Proces, Moliere: Lakomec,  

A. S. Puškin: Evžen Oněgin, V. Havel: Audience 

Workshop pro žáky: Balada pro banditu, návštěva představení v NDM 

Organizace a realizace přednášky J. Kučerové pro žáky: Kinokavárna v Matiční 

Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus –  organizace návštěvy 

divadla pro školy 

Příprava hudební soutěže Talent 2013 

Uvedení muzikálu Jesus Christ Superstar v Divadle loutek 
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Titul, jméno a příjmení   aktivity se žáky 

 

Le soirée de Saint Valentin – příprava hudebního vystoupení žáků v rámci 

spolupráce s Alliance francaise d´Ostrava 

Příprava vystoupení školní kapely Údy z půdy na plese SPŠ elektrotechniky a 

informatiky 

Příprava koncertního zpracování muzikálu Jesus Christ Superstar v klubu Hudební 

bazar v Ostravě 
Příprava a realizace kulturního programu v rámci zahájení Týdne vědy na MGO, na 

školním plese Matičního gymnázia Ostrava, v rámci vernisáže fotografických prací  

žáků, Dne otevřených dveří na MGO a slavnostního uvítání hostů na Mezinárodním 

projektu Edison 

Příprava žáků na olympiádu v českém jazyce a na soutěž Mladý Demosthenes 

Příprava a realizace vystoupení žáků na vánočním koncertě  

Příprava zájezdu žáků do Číny, pedagogický dozor 

Příprava a realizace koncertu žáků v ostravském klubu Hudební bazar v rámci 

ukončení školního roku 2012/2013  

Mgr. Zdeňka Švrčková 

Příprava a realizace vánočního koncertu pro žáky, pedagogy, rodiče i 

absolventy školy  

Příprava a realizace vystoupení pěveckého sboru na plese Matičního gymnázia a na 

Dnech otevřených dveří 

Příprava a realizace vystoupení komorního sboru na slavnostním rozsvěcení  

vánočního stromku 

Příprava vystoupení vybraných členů pěveckého sboru v rámci kulturního programu 

na pěvecké soutěži v Ostravě 

Příprava a realizace vystoupení velkého pěveckého sboru v sále Vesmír  

v rámci Slavnostního ukončení studia maturitního ročníku 2012/2013 

Vedení instrumentální skupiny Matičního gymnázia 

Vedení pěveckých sborů Matičního gymnázia 

Organizační zajištění návštěvy koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava –  

symfonická báseň v české hudbě 

Příprava žáků na pěveckou soutěž Slavíci ve školní lavici 

Příprava žáků na soutěže v českém jazyce  

Organizační zajištění večerní návštěvy koncertu se žáky v rámci Janáčkova máje –  

barokní hudba, hudba 20. století (Vivaldi, Piazzolla) 

Mgr. Alena Tesařová 

Vedení zeměpisného kroužku 

Příprava žáků na Eurorébus 

Den s GIS – organizace exkurze se žáky a terénní praxe žáků MGO 

Exkurze na Projekt Planeta Země 3000 –  Madagaskar –  příběh dávné Lemurie 

Organizace celoškolního mezinárodního projektu Edison se žáky 

Exkurze: Dolní oblast Vítkovic, Nová radnice – vyhlídková věž 

Organizace přednášek s besedou se žáky –  RNDr. Jurij Vrtný:  Afghánistán,   

cestovatel Mgr. Libor Bednář: Indie, cestovatel Mgr. Libor Bednář: Tibet 

Geografická exkurze do Hydrometeorologického ústavu  v Ostravě-Porubě, na   

VŠB-TUO, do Nošovic, pivovaru Radegast,  exkurze do Nošovic – Hyundai Motor  

Manufacturing Czech 

Příprava žáků v rámci fotografické soutěže na téma Mikrokosmos, makrokosmos 

Organizace Bowlingového turnaje se žáky 

Mgr. Jana Trčková Filmová projekce pro žáky – Kvílení, Bílá stuha, Velký Gatsby 
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Titul, jméno a příjmení   aktivity se žáky 

Návštěva divadelních představení se žáky – V. Havel: Audience, F. Kafka: Proces,  

J. Gaarder: Sofiin svět, A. S. Puškin: Evžen Oněgin, divadelní hry na motivy  

povídek A. P. Čechova 

 
Organizace celoškolní kulturně vzdělávací akce Filmová hudba I 

 
Organizace a realizace přednášky J. Kučerové pro žáky: Kinokavárna v Matiční 

Workshop pro žáky: Balada pro banditu, návštěva představení v NDM 

Zajištění kulturního programu a prohlídky školy v rámci setkání absolventů MGO 

ročník 1963 

Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus –  organizace návštěvy 

divadla pro školy 

Organizace celoškolní kulturně vzdělávací akce pro žáky k ukončení školního roku 

Zpívání v dešti 

Organizační zajištění únorových a dubnových prohlídek Interaktivní expozice U6 

v areálu Dolních Vítkovic pro žáky 

Mgr. Luďka Utratová 
Příprava a organizace volejbalového turnaje pro absolventy a přátele MGO 

Příprava a organizace volejbalového turnaje dívčí družstva vyššího gymnázia 

Mgr. Ladislav Vasevič 
Předseda občanského sdružení Přátelé MGO – tvorba, koordinace a garant projektů  

MGO 

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. 

Příprava a koordinace projektu Týden přírodovědných a technických předmětů  

(neboli Týden vědy) 

Příprava žáků a organizační zajištění Velké ceny ZOO 2013 a Soutěže mladých  

zoologů 2012 

Mgr. Petr Vondráček 

Vedení biologických kroužků – nižší a vyšší gymnázium  

Příprava žáků na soutěže Biologické olympiády a doprovod na okresní a krajská kola 

Příprava žáků na soutěže Matematické olympiády 

Příprava žáků na soutěž Velká cena ZOO 

Mgr. Renáta Vysloužilová 

Příprava žáků na školní a okresní kolo soutěže v anglické konverzaci 

Konzultace a příprava žákyně D. Šmejkalové do ústředního kola soutěže v anglické 

konverzaci 

Zajišťování časopisů Bridge, Gate a R + R pro žáky 

Příprava a organizační zajištění studijního pobytu žáků ve Velké Británii 
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3. Prezentace vybraných sportovních, kulturních a společenských akcí (více na www.mgo.cz) 
 

Sportovní kurzy  

V rámci výuky tělesné výchovy proběhly ve školním roce 2012/2013 celkem 2 lyžařské kurzy a jeden letní sportovní 

kurz organizovaný předmětovou komisí. 

Pro žáky nižšího gymnázia jsme pořádali lyžařský kurz  na Bílé – Mezivodí. Účastnilo se ho celkem 58 žáků Sekundy 

A a B. Druhý lyžařský kurz pro žáky vyššího gymnázia proběhl v středisku Nassfeld v rakouských Alpách. Kurz byl velmi 

atraktivní a  zúčastnilo se ho celkem 52 žáků tříd Kvinty A, Kvinty B a 1. A. V měsíci červnu jsme pak rovněž vyjeli do zahraničí 

a  žáky oblíbený cykloturistický kurz proběhl v rakouských Korutanech na pomezí Itálie a Slovinska. V krásném prostředí Alp a 

po úžasných cyklostezkách jsme najeli celkem 200 km a zvýšili si tak svou fyzickou kondici.  Kurzů se zúčastnilo celkem 149 

žáků z výše uvedených tříd.  

V letošním školním roce jsme významně zvýšili nabídku sportovních aktivit pro naše žáky a organizovali pro ně mnoho 

nadstandardních sportovních  soutěží a akcí. Mezi ně patřil 1. ročník přeborů školy ve sjezdovém lyžování a rovněž 1. ročník 

závodů v plavání v blízkém areálu Vodní svět Sareza. 

Pro vyplnění volného času žáků  v odpoledních hodinách jsme rodičům nabídli sportovní kroužky basketbalu, 

volejbalu, aerobiku 

a malé kopané. Také jsme se snažili  zatraktivnit  výuku  tělesné výchovy  zařazením  nových doplňkových sportů, jako jsou stolní 

tenis, badminton, baseball a další.  

V závěru školního roku  se již tradičně konaly sportovní dny pro žáky nižšího a vyššího gymnázia a také jedna novinka,  

kterou byl 1. ročník Run maratonu v areálu Čapkovy sokolovny, jež se setkal s velkým ohlasem a věříme, že se stane tradičním 

zakončením školního roku pod heslem „ve zdravém těle zdravý duch“. 

Ve všech těchto aktivitách  nás finančně podpořila unie „Přátelé MGO“, za což jí patří velké poděkování. 

 

 
   

Zpracoval: Mgr. Martin Schenk 

 

Školní studijně-poznávací jazykový zájezd do Velké Británie  
 

Ve dnech 17. – 24. 6. 2013 se 50 našich žáků se 4 vyučujícími zúčastnilo studijně poznávacího zájezdu do Anglie. 

Během 6 dnů čistého pobytu žáci shlédli mnohá zajímavá místa a dozvěděli se o životě, přírodě a historii této země.  

Hned první den ráno jsme prozkoumali překrásné historické město Canterbury s katedrálou. Žáci se dozvěděli o příběhu 

T. Becketa a v muzeu Canterbury Tales se seznámili s příběhy poutníků podle G. Chaucera. Angličtí studenti nás provezli městem 

na lodičce a popovídali nám o zajímavostech a historii míst kolem řeky Stour. Večer byli žáci rozděleni do anglických rodin, kde 

po pět večerů mohli prověřovat svou angličtinu a také nahlédli do soukromého života Angličanů.  

Od středy do pátku vždy dopoledne žáci ve škole prohlubovali angličtinu s rodilým mluvčím. Odpoledne na výletech 

jsme se dozvěděli o historii země a životě nižších i vyšších vrstev, a to v muzeu v přírodě ve Wealdu, v nádherném Arundel Castle 

a v pompézním Royal Pavilion v Brightonu. Úspěch měla návštěva akvária v Brightonu i pašeráckých jeskyní v Hastings. Velký 

ohlas měla ochutnávka tradičního cream tea v pirátském městečku Rye. 

Na závěr nás čekal rušný nedělní Londýn se spoustou turistů, pouliční zábavy, koncertů na Trafalgar Square či 

v Covent Garden. Trošku klidu jsme mohli najít v Národní galérii a Britském muzeu. A protože jsme Londýnem cestovali 

metrem, víme už, proč se mu říká „tube“. 

Zájezd proběhl bez problémů, splnil všechna očekávání a teď už se můžeme jen těšit ze zážitků, fotografií a vzpomínek.  

 

 

Mgr. Michaela Trnová, Mgr. Renata Vysloužilová, 

Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Ivona Korpasová  
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Exkurze do Vídně na výstavu Gustava Klimta  

17. prosince 2012 se naši němčináři zúčastnili zájezdu do rakouské metropole – do města Habsburků, Mozarta, ale také 

proslavených vánočních trhů. Jednodenní exkurze měla opravdu nabitý program. Naší první zastávkou byla galerie v Horním 

Belvederu, kde jsme mohli obdivovat krásnou retrospektivu nejslavnějšího malíře secece – Gustava Klimta. Žáci, hrdí odchovanci 

ostravské galerie, mohli porovnat tajemnost vídeňské a ostravské Judity, pokochat se i jinými slavnými portréty a především si 

užít sladký secesní Klimtův Polibek. 

Naše exkurze pak pokračovala procházkou přes centrum Vídně. Od Karlskirche, kolem Albertiny, přes Hofburg až 

k Stephansdomu jsme šli organizovaně. Kromě známých pamětihodností jistě nejvíce upoutávala bohatá vánoční výzdoba v 

ulicích. Vánoční trhy a procházku po centru města si pak žáci ještě užili individuálně. Vyzbrojeni mapkou a hlavně dobrou 

znalostí němčiny vše bravurně zvládli.                      

                                                                                                                                            Zpracovala: Mgr. Jana Bittová 

 

 

Týden jazyků 

V posledním únorovém týdnu proběhl na gymnáziu Týden jazyků, do kterého se zapojili také němčináři naší školy. 

Cílem akce bylo prezentovat němčinu jako zajímavý a hlavně užitečný jazyk. Program byl vyhraněn jak pro mladší, tak pro starší 

žáky. Žáci z prim, sekund a tercií se účastnili workshopů zaměřených na německý jazyk a reálie, které byly organizovány formou 

her. Starší žáci zase měli příležitost navštívit „Kino Berlinale" a zhlédnout dva úspěšné německé filmy „Goodbye Lenin!" 

a „Životy těch druhých".     

Zpracovala: Mgr. Jana Bittová 

 

                                  Spolupráce vyučujících němčiny se SDRUŽENÍM ZA EVROPSKÝ DŮM 

 

Sdružení Za Evropský dům je nezávislá nevládní organizace, která přispívá ke studiu, popularizaci, šíření 

a uskutečňování myšlenky spolupráce evropských zemí. Sdružení považuje za svůj prvořadý úkol šíření idejí evropské 

demokratické jednoty mezi mládeží. Je členem FIME (Fédération internationale des Maisons de l´Europe) působící ve 23 zemích 

Evropy. Jeho základním cílem je výchova mládeže k evropanství.  
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Vyučující německého jazyka spolupracují se Sdružením Za Evropský 

dům už od počátku devadesátých let.  Prostřednictvím této organizace navštívily 

v průběhu předchozích let už desítky žáků našeho gymnázia semináře Evropské 

unie v Domě Evropy Bad Marienberg. Základním předpokladem účasti je dobrá 

znalost němčiny nebo angličtiny, jelikož na seminářích přednášejí představitelé ze 

struktur Evropské unie. K programu seminářů patří i odborně zaměřené exkurze 

např. do Evropské centrální banky ve Frankfurtu  nad  Mohanem, do Institutu  pro 

politické vědy a evropské otázky v Kolíně nad Rýnem, Muzea německých dějin 

v Bonnu aj.   

V letošním školním roce se mezinárodního semináře pořádaného ve 

dnech 3. až 9. března zúčastnily tři žákyně vyššího gymnázia Kamila Hladíková, 

Lenka Lasoňová a Lucie Machalová. Mladí účastníci z několika evropských zemí 

se zde zabývali aktuálními otázkami evropské politiky, k nimž patří nedostatek 

demokracie, dluhová krize, problémy tolerance, návrat nacionalismu atd. Výsledky 

mezinárodní spolupráce v kreativních workshopech a své názory na probírané 

otázky zveřejnili účastníci semináře na sociálních sítích. 

Účastnící semináře se vracejí vždy nadšeni a obohaceni nejen o nové 

poznatky a nové přátele, ale také s novými impulzy pro motivaci studia. 

                  Zpracovala: Mgr. Tamara Franková 
 
 

Foto: http://www.europa-haus-marienberg.de/ 
 

Bílá stuha - filmové představení v Minikinokavárně  

Dne 15. března se zúčastnili němčináři z 1.A a Kvinty A (společně s dalšími vybranými žáky) projekce umělecky 

oceňovaného filmu Bílá stuha. Žáci měli možnost seznámit se s dílem renomovaného rakouského režiséra Michaela Hanekeho  

a po projekci se zapojili do debaty o filmu. I přes náročnost díla byli 

žáci výběrem zaujati a brzy se budeme věnovat dalšímu zajímavému 

počinu tohoto režiséra. 

Zpracovala: Mgr. Jana Bittová 

Prima kamarád z primy 

 

Záměrem této akce je pomoci našim novým primánům, aby 

se u nás na škole cítili od začátku v příjemném a kamarádském 

prostředí, nebloudili po chodbách při hledání učeben nebo jen mohli 

mít možnost poradit se o něčem se starším spolužákem. 

Nápadu se velmi ochotně ujaly třídy Sexta B a Septima A a 

podle zájmu si vybraly své nové kamarády z Primy A a B. 

Hned po prvním seznámení se ve skupinkách vydali na 

prohlídku školy, na něco dobrého do školního bufetu nebo si jen tak 

povídali ve třídě. První společná akce se pak konala 21. 9. 2012 při 

zahájení oslav  115. výročí Matičního gymnázia, kdy starší žáci doprovodili své nové kamarády do kina Vesmír. 

Zpracovala:  Mgr. Renáta Macečková 

Exkurze Židovská Ostrava 

 

V rámci společenskovědního semináře se žáci seznámili s nejdůležitějšími památkami a místy židovské historie. Na 

dobových fotografiích měli žáci možnost porovnat vzhled některých budov před druhou světovou válkou se současným stavem. 

Velmi zajímavé bylo také hledání  Stolpersteinů neboli Kamenů zmizelých, které jsou položeny do dlažby ostravských ulic 

a upomínají na domy, do nichž se již po válce zavraždění židé nevrátili. 

                                                                                                                                                 Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková 

 

Přednáška o finanční gramotnosti 

 

V rámci spolupráce s Českou spořitelnou, s.r.o. se uskutečnil cyklus přednášek o finanční gramotnosti. Díky 

prezentacím Ing. Bačáka si žáci 2. ročníku,  Sexty A a B mohli porovnat teoretické základy z výuky ekonomie s praxí finančního 

a bankovního  sektoru. Byla zmíněna témata investic, spoření, studentských půjček, bezpečnosti internetového bankovnictví či 

platebních karet. 

                                                                                                                                               Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková 
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Exkurze do Rodného domu S. Freuda v Příboře 

 

18. června se žáci Kvinty A podívali do rodného domu Sigmunda 

Freuda. Výstava je koncipována tak, aby nekopírovala pouze známá fakta 

a skutečnosti, ale představuje nám Sigmunda Freuda také jako člověka se smyslem 

pro humor. Samostatná část expozice je věnována charakteru díla Sigmunda 

Freuda, jeho významu a odkazu až do současnosti (projekt Centrum S. Freuda 

a činnost Společnosti S. Freuda v Příboře). Velmi důležitým obohacením celé 

expozice je instalace internetového spojení s domy, kde trávil většinu svého života, 

a to ve Vídni (dnes Sigmund Freud Museum, Sien) a v Londýně (dnes Freud 

Museum London). 

 

 Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková 

 

Přednáška „Globalizace, ekologie a EU“ 

 

5. dubna si žáci Kvarty B poslechli v prostorách multifunkční auly Gong poutavou přednášku pořádanou celoevropskou 

informační sítí Europe Direct o aktivitách EU v oblasti životního prostředí. Do prezentace bylo zařazeno několik názorných 

filmových ukázek. Žáci si rozšířili znalosti v oblasti legislativy EU, biologie a chemie. Velmi obohacující byla rovněž následná  

prohlídka Interaktivní expozice U6 v oblasti Dolních Vítkovic.  

 

Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková  

Exkurze k Okresnímu a Krajskému soudu v Ostravě 

 

V rámci rozšíření přehledu žáků v oblasti práva organizuje pravidelně předmětová komise ZSV exkurze k Okresnímu a 

Krajskému soudu. V letošním roce si prostředí justiční praxe mohli přiblížit vybraní žáci septim, tercií a společenskovědního 

semináře. Všechny tři projednávané případy spadaly do odvětví trestního práva. Díky dlouhodobé spolupráci s těmito institucemi 

mohli ještě žáci po skončení líčení klást soudcům dotazy. 

Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková 

Petice za opětovnou nominaci sira Nicolase Wintona na Nobelovu cenu za mír 

 

Žáci Kvinty A a Sexty B se ujali organizace při podepisování petice podporující  nominaci sira Nicolase Wintona na 

Nobelovu cenu za mír. Na naší škole se podařilo  shromáždit 231 podpisů. Petici iniciovali studenti Gymnázia Open Gate z Říčan 

u Prahy. Ti se obrátili na ústavní činitele České republiky, kteří mají nominační právo. 

Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území okupovaného nacistickým 

Německem. Pod neustálou hrozbou ze strany gestapa zorganizoval vlakové transporty potomků obyvatel ohrožených oblastí do 

válkou dosud nezasažené Velké Británie, kde pro ně nalezl nové domovy a umožnil jim začít nový, bezpečný život. O svém činu 

se po léta nezmínil ani svým nejbližším a nebýt jeho ženy, která jednoho dne náhodou narazila na záznamy o celé akci, tento 

hrdinský a nanejvýš humánní skutek by zůstal navždy skryt očím veřejnosti i zachráněných dětí. 

 

 Zpracovala: Mgr. Renáta Macečková 

 

Zpráva o činnosti předmětové komise českého jazyka a literatury 

 

      Předmětová komise českého jazyka a literatury každým rokem pořádá pro žáky řadu vzdělávacích a zájmových akcí. 

     Z obsáhlého plánu akcí ve školním roce 2012/2013 pro výroční zprávu vybíráme: 

 

Celoroční projekt komise českého jazyka a literatury „Film a divadlo do škol“  

 

Cílem projektu je aktualizace specifických celospolečenských témat a problémů, prohloubení kulturního a společenského 

povědomí žáků, v neposlední řadě také výchova k divadlu, filmu či čtenářství, v širších souvislostech pak k chápání vizuálního umění 

celkově.  

Chceme využít divadelních her i filmových projekcí jako podkladu k diskuzím a debatám, které intenzivně pěstují 

schopnosti kritického myšlení, zároveň přispívají k fixování rozumového a citového způsobu vnímání světa. Návštěva divadelních 

představení, generálních zkoušek, filmových projekcí, besed s tvůrci, rozbory a samostatné projekty povedou k propojení teoretických 

znalostí žáků s jejich praktickými dovednostmi. Projekt umožní využít široké spektrum učebních stylů k rozvoji osobních dovedností 

žáků a zároveň prohloubit jejich znalosti o světě kolem nás. 

 

Vybrané kulturní akce: 

 

září 2012:         návštěva divadelního představení Up end Down souboru La Putyka, La Fabrika Praha  

 

listopad 2012   projekce filmu  Kvílení, Minikinokavárna, následná beseda „Beat generation“, svoboda projevu 
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návštěva divadelní hry V. Havla Audience, multižánrové centrum Cooltour, přednáška a beseda: historie 

českého undergroundu k výročí Sametové revoluce. 

 

prosinec 2012 návštěva  představení divadelní hry Proces podle románu F. Kafky, Komorní scéna  Aréna 

  návštěva divadelní hry Sofiin svět, Divadlo loutek 

 

leden 2013  návštěva koncertu JFO Filmová hudba I., kulturně-výchovný program k ukončení 1. pololetí  

návštěva večerního divadelního představení Moliérova Lakomce, Divadlo Petra Bezruče 

 

únor 2013      přednáška J. Kučerové Kinokavárna v Matiční aneb Stav současných klubových filmů, v rámci projektu Týden 

jazyků 

workshop  MgA. T. Strmiskové k divadelnímu představení Balada pro banditu, následná návštěva večerního 

divadelního představení Balada pro banditu, NDM  

 

březen 2013     projekce filmu Bílá stuha a následná beseda o nástupu fašistické totality, Minikinokavárna  

   

duben 2013    návštěva večerního představení divadelní hry podle románu A. S. Puškina Evžen Oněgin, Divadlo Petra Bezruče   

 

květen 2013    návštěva divadelního představení podle povídek A. P. Čechova, Stará Aréna 

 

červen 2013    Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus, Divadélko pro školy Hradec Králové 

filmová projekce Velký Gatsby podle díla F. S. Fitzgeralda, Minikinokavárna 

návštěva muzikálového představení Zpívání v dešti školního divadelního souboru Tajfun, Dům kultury města 

Ostravy, kulturně - výchovná akce k uzavření školního roku    

 

Organizovaly: Mgr. Markéta Šňupárková a Mgr. Jana Trčková 

Zpracovali: Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Rostislav Gromnica 

 

Školní projekt „Žurnalista“ podporovaný unií „Přátelé MGO“ 

 

I v letošním školním roce pokračoval dobrovolný projekt „Žurnalista“, jehož autorem je Mgr. Ladislav Vasevič. Pod 

jeho vedením a ve spolupráci s Mgr. Naděždou Novákovou a Mgr. Rostislavem Gromnicou vznikl ojedinělý formát moderní 

žákovské redakce, která se pravidelně schází (vždy jednou za týden) na redakční radě a v jejímž rámci žáci zpracovávají školní 

i mimoškolní události, tvoří vlastní výstupy – webovou stránku, texty, fotografie a nově také školní časopis eMko. Především však 

aktivně publikují v regionálním tisku. Projekt si klade za cíl probudit v žácích zájem o komunitu, v níž žijí, rozvíjet u nich pocit 

sounáležitosti, zvyšovat zájem žáků o společenské dění, podpořit kritické myšlení i formování postojů a kompetencí. V budoucnu 

plánujeme navázat spolupráci s řadou atraktivních partnerů z oblasti mediální i kulturní. 

garanti: Mgr. Ladislav Vasevič,  Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Rostislav Gromnica   

 Zpracovali: Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Rostislav Gromnica 

 

Beseda s úspěšnou českou autorkou  

 

V rámci spolupráce s nakladatelstvím Fantomprint se podařilo v březnu zorganizovat pro žáky našeho gymnázia besedu 

s autorkou urban fantasy Markétou Markovou. Podtitul projektu mnohé napovídá: „JAK VZNIKÁ BESTSELLER.“ Program, 

který zorganizovali a zajistili Mgr. Svatava Kretková a Mgr. Rostislav Gromnica, byl koncipován jako autorské čtení s následným 

povídáním o tom, jak vzniká kniha a jak vypadá proces vzniku až po knihkupectví. Žáky zaujala především tematika fantasy 

literatury.  

garanti: Mgr. Svatava Kretková a Mgr. Rostislav Gromnica 

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica 

 

Autorské čtení s Michalem Vieweghem 

V říjnu 2012 se na Matičním gymnáziu uskutečnila beseda s nejúspěšnějším současným českým spisovatelem 

a romanopiscem Michalem Vieweghem. Besedy se zúčastnili vybraní žáci a členové redakce školního časopisu. Autor přečetl 

povídku z knihy Povídky o lásce. Také se diskutovalo o jeho nové kontroverzní knize „Mráz přichází z Hradu“. Slavný spisovatel 

projevil takt a byl velmi komunikativní. Ochotně odpovídal na všechny naše dotazy. Na závěr proběhla autogramiáda. 

garant: Mgr. Naděžda Nováková 

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica 
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Sdružení přátel diktátů 

Letos jsme navázali na úspěšný projekt loňského roku – kroužek Sdružení přátel ditkátů. Členové se opět pravidelně 

scházeli v prostorách školy, aby si společně zábavnou formou procvičili své dovednosti v českém jazyce. Vzhledem k velkému 

zájmu o tuto mimoškolní aktivitu předpokládáme, že v následujícím roce bude kroužek ve své činnosti pokračovat. 

garant: PhDr. Ivana Fuxová 

Zpracovali: Mgr. Naděžda Nováková, Mgr. Rostislav Gromnica 

 

Zprávu o činnosti předmětové komise českého jazyka a literatury sestavil Mgr. Rostislav Gromnica. 

 

Den s GPS 

 

 V červnu se žáci 1. A a zeměpisného kroužku spolu s iniciátory akce Matějem Kaločem a Mgr. Alenou Tesařovou zúčastnili dne 

s GPS, který si pro Matiční gymnázium speciálně připravila 

Ostravská univerzita, katedra fyzické geografie a geoekologie. 

Účastníci se rozdělili do skupin po 4 a každé byl přidělen vedoucí 

s GPS obsahující souřadnice, které žáci měli v terénu najít. Týmy 

navíc dostaly papír, na který měly zaznamenat čísla. Ta byla k 

vidění na již zadaných souřadnicích, jež byly ukryty 

v Komenského sadech. Když byla skupina hotova, odnesla 

zaznamenaná čísla k radnici, kde čekal Ing. Radek Dušek, PhD., 

který zkontroloval správnost a žáky odměnil.  

Poděkování patří všem žákům OU, kteří s námi 

ochotně pracovali a především Ing. Radkovi Duškovi, PhD., že 

nám umožnil pracovat s GPS. Těšíme se na další akce se studenty 

PřF OU. 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                          Zpracovala: Mgr. Alena Tesařová                                      

Den GIS 

 Na podzim se žáci vyšších ročníků zúčastnili akce „Den GIS“, kterou pořádala Katedra fyzické geografie a geoekologie 

PřF OU. Žákům bylo vysvětleno, co jsou geoinformační technologie a hlavně GIS, byla jim ukázána práce s programem ArcMap 

od firmy ESRI a sami si mohli vyzkoušet výhody „map v počítači“. Velmi zajímavou část programu tvořila práce s GPS v terénu. 
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 Vzhledem k tomu, že zeměpisné exkurze mají kladný ohlas u žáků a splňují výchovně-vzdělávací cíle, rádi bychom 

v těchto aktivitách pokračovali. 

Zpracovala: Mgr. Alena Tesařová 

 

 

Geografická exkurze do automobilového závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech  

 

  Je 12 hodin 5. června 2013. I přestože je čas oběda, v závodu 

Hyundai v Nošovicích se pilně pracuje. Žáci 3.A, SPB a Zeměpisného 

kroužku měli možnost nahlédnout za oponu výrobního procesu této 

jihokorejské firmy. Již při příchodu nás ohromil obrovský areál 

rozprostírající se na více než 200 hektarech. Po vstupu do jedné 

z výrobních hal nás obklíčily nejen vysoké regály se součástkami, plechy 

nebo jinými částmi aut, ale také hluk svářeček a nejmodernějších robotů, 

kteří zde vykonávají většinu práce. Při cestě továrnou jsme sledovali 

roboty, kteří s velkou precizností a rychlostí skládali jednotlivé díly, jako 

by to byly hračky, a s každým dalším krokem jednoduché konstrukce 

připomínaly skutečné auto. Dokonalá souhra, s jakou roboti pracovali, 

spíše než realitu připomínala nejnovější hollywoodský sci-fi film. 

Bohužel některé části výroby, např. lakování aut nebo konečné testování 

na zkušebním okruhu, nám zůstaly zahaleny tajemstvím. 

Zpracovaly: Tereza Břenková a Žaneta Hozová (3.A) 

 
 

 

 

Vánoční koncert pěveckých sborů a instrumentální skupiny v roce 2012 

 

V pátek 21. prosince se uskutečnila jedna z největších akcí loňského kalendářního roku – vánoční koncert žáků 

Matičního gymnázia. Koncert proběhl v kostele sv. Josefa Dona Bosca v Ostravě a aktivně se na něm podílelo téměř sto 

účinkujících žáků – zpěváků, instrumentalistů i sólistů.  

Generální zkouška na tuto akci probíhala den předem v odpoledních hodinách v tělocvičně školy.  

Samotný koncert zahajoval sedmdesátičlenný pěvecký sbor, ve kterém zpívali chlapci a dívky různých ročníků 

gymnázia, doprovázela jej početná instrumentální skupina žáků. V podání tohoto sboru si návštěvníci koncertu vyslechli více 

než dvacet skladeb, mezi nimiž byly vícehlasé duchovní kánony, černošské spirituály, moderní písně, koledy a vánoční skladby. 

Velký pěvecký sbor střídaly dva komorní sbory, které přednesly barokní čtyřhlas s ozvěnou Rorando coeli, píseň skupiny 

Spirituál kvintet a moderní skladby. 

Po vystoupení komorního sboru následoval blok písní smíšeného pěveckého sboru bez doprovodu, mezi uvedené skladby 

patřily úpravy lidových písní, spirituály i populární melodie. Návštěvníci koncertu si mohli v této části „vychutnat“, jak znějí 

klasické sbory s velkou účastí mužských hlasů. 

Třetí část koncertu patřila dalšímu pěveckému sboru a také orchestru Údy z půdy, v jejich podání jsme slyšeli například 

píseň skupiny Queen, filmové melodie, které zahrálo studentské houslové trio, a další. Skladby byly doprovázeny mimo jiné na 

bicí nástroje a elektrické kytary, nechybělo ani vkusné taneční vystoupení našich žákyň.  

V další části koncertu vystoupil opět velký smíšený pěvecký sbor – přednesl píseň skupiny Čechomor, Kometu Jaromíra 

Nohavici a známé vánoční písně včetně koled, které doprovázela instrumentální skupina.  

Letošní vánoční koncert přichystal posluchačům také jedno překvapení – premiérově vystoupil pěvecký sbor učitelů 

našeho gymnázia (s písní Nad stádem koní) a sklidil zasloužený aplaus celého publika. 

V úplném závěru koncertu zazněla slavnostní hymna Vánoc – píseň Narodil se Kristus Pán. Zpívali a hráli nejen naši 

žáci, ale také učitelský sbor. Celou akci komentovali žáci Václav Strýček a Jiří Mánek, kteří si sami připravili průvodní slovo 

k jednotlivým vystoupením. 

Jako publikum jsme i tentokrát přivítali pedagogy, absolventy, rodiče, žáky a milé přátele Matičního gymnázia, kteří 

spolu s námi vytvořili příjemnou a vzájemně obohacující sváteční atmosféru. Za vše snad bude hovořit parafráze výroku sólisty 

Pavla Kohna, absolventa našeho gymnázia, který řekl, že vánoční koncert pro něj není jen příležitostí zahrát a zazpívat, ale 

i možností setkat se s bývalými spolužáky, pedagogy a dalšími přáteli. 

Poděkování patří mimo jiné salesiánskému středisku sv. Josefa Dona Bosca v Ostravě, které svým vstřícným postojem 

a pomocí významně přispělo k uskutečnění tohoto koncertu. 

Jednotlivá vystoupení se žáky nacvičily Mgr. Zdena Švrčková a Mgr. Markéta Šňupárková, vyučující hudební výchovy 

na Matičním gymnázium. Organizátorem a garantem akce byla Mgr. Zdena Švrčková. 

Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková 
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Zpráva o činnosti předmětové komise hudební výchovy 

 
Předmětová komise hudební výchovy každým rokem pořádá s žáky řadu akcí, v rámci kterých žáci MGO reprezentují 

naše gymnázium a zároveň se věnují zájmové a vzdělávací činnosti. Učitelé hudební výchovy nacvičují s velkým pěveckým 

sborem, komorním sborem, instrumentální skupinou, orchestrem Údy z půdy i s jednotlivci nejrůznější hudební vystoupení.  

 

Z obsáhlého plánu akcí ve školním roce 2012/2013 pro výroční zprávu vybíráme: 

    

- Hudební vystoupení v rámci mezinárodního projektu Edison 

- Vánoční koncert pěveckých sborů a instrumentálních skupin žáků MGO v kostele sv. Josefa Dona Bosca 

- Kulturní program v rámci spolupráce s Alliance Francaise  Ostrava 

- Přestavení muzikálu Jesus Christ Superstar v Divadle loutek, koncertní zpracování tohoto muzikálu 

Kulturní program na plese MGO – velký pěvecký sbor, další sbor a kapela Údy z půdy 

- Kulturní program členů komorního sboru v rámci pěvecké soutěže v Ostravě 

- Vernisáž fotografické soutěže MGO – kulturní program 

- Hudební vystoupení školní kapely Údy z půdy na plese Střední průmyslové školy elektroniky a informatiky  

- Slavnostní ukončení studia maturantů 2012/2013 – kulturní program velkého pěveckého sboru a skupiny Flaška 

band 

- Kulturní program v rámci zahájení Týdne vědy na MGO 

- Organizace soutěže Talent 2013 

- Koncert skupiny Údy z půdy v Hudebním bazaru v rámci ukončení školního roku  

 

Zpracovaly: Mgr. Zdena Švrčková a Mgr. Markéta Šňupárková 

 

Předmětová komise hudební výchovy pořádá kulturně-vzdělávací akce také pro žáky jednotlivých ročníků. Z plánu akcí 

vybíráme: 

 

 

Koncert Janáčkovy filharmonie pro naše žáky – symfonická báseň v české hudbě 

 

     Ve středu 6. března navštívilo padesát žáků našeho gymnázia, kteří se učí hudební výchovu, koncert Janáčkovy filharmonie. 

Program byl tentokrát zaměřen na symfonickou báseň v české hudbě a celý pořad moderoval americký dirigent Paul Mauffray. 

Jeho nekonvenční přístup a hudební mistrovství zaujaly studenty stejně jako bezchybný výkon filharmonie. Žákům byly pomocí 

krátkých motivů ze Smetanovy Šárky, Dvořákovy Polednice a Janáčkova Tarase Bulby představeny jednotlivé hudební nástroje, 

poté orchestr zahrál tyto skladby celé. 

      V závěru žáci vstali ze svých míst, dlouze tleskali a vyjadřovali velké nadšení. Z úst amerického dirigenta, jenž se kvůli české 

hudbě naučil našemu jazyku, zaznělo, že jako Češi máme být hrdi na své skladatele, kteří se stali známými po celém světě. Paul 

Maffray v závěru posluchače vyzval, aby často navštěvovali koncerty Janáčkovy filharmonie, předního českého symfonického 

tělesa. 

Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková 

 

 

Naši žáci na večerním koncertě v rámci Janáčkova máje 

 

     Ve středu 5. června navštívily téměř tři desítky našich žáků spolu s Mgr. Zdenou Švrčkovou koncert v rámci mezinárodního 

hudebního festivalu klasické hudby Janáčkův máj. Na programu byla barokní hudba Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob spolu 

se skladbou argentinského skladatele 20. století Astora Piazzolly Čtvero ročních dob v Buenos Aires. Netradiční a novátorské 

spojení barokní hudby – ovšem moderně zahrané – a hudby, ve které dominuje severoamerický jazz a argentinské tango, bylo 

uchvacující nejen pro starší publikum, ale také pro mladé posluchače, mezi nimiž byli naši žáci. 

      Před zahájením koncertu se žáci našeho gymnázia sešli s ředitelem festivalu, který jim podal krátký výklad týkající se života a 

významu obou skladatelů. Po skončení žáci odcházeli s nadšením a s rozhodnutím, že si podobný hudební zážitek určitě ani příště 

nenechají ujít.  

     Dbáme na to, aby si naši žáci nejen „vychutnali“ atmosféru večerního představení, ale také aby se naučili, jak se na koncert 

obléknout a jak se celkově chovat, což přináší radost také jejich vyučujícím.  

 

Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková 
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Literární beseda 

8. března 2013 měli žáci našeho gymnázia jedinečnou příležitost zúčastnit se literární besedy s Markétou Markovou, 

píšící pod jménem M. T. Majar. Markéta začala psát čistě pro radost, uveřejňovala své práce na webu fandovských povídek Bez-

hranic.cz, postupně si našla cestu do ostravského nakladatelství Fantom Print a nakonec se stala autorkou netušeného bestselleru, 

románu Hot Boys, který porazil na serveru PalmKnihy.cz v přímém souboji o čtenářskou přízeň taková esa, jako jsou Jo Nesbø 

nebo Stieg Larsson. Pro naše žáky byl zajímavý nejen její román z oblasti urban fantasy Znamení vlka, ale hlavně náhled do 

autorčiny „kuchyně“. Dozvěděli se, jak takový bestseller vzniká, jak může mladý, neznámý autor prorazit, jak se tvoří děj i 

postavy a co vlastně takovou dobrou knihu dělá. Doufáme, že tato beseda bude inspirací pro mnohé naše mladé svěřence, z nichž 

mnozí se už v jisté podobě literární dráze věnují. 

                    Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 

Návštěva restaurace Pata Negra 

 

Skupina studentů společně s profesory navštívila začátkem prosince 2012 španělskou restauraci Pata Negra. Zde 

proběhla degustace španělské šunky a vzorků různých pokrmů jako paella a jiných. Všichni si velmi pochutnali. 

 

Španělština v rámci Týdne jazyků  

 

V rámci Týdne jazyků španělštinu zastupovalo několik zahraničních přednášejících. Velmi zajímavá byla přednáška  

kolumbijské počítačové expertky, která žije a pracuje v Ostravě. Studenti dále mohli vidět velmi poutavou přednášku o Argentině 

a také prezentaci o Portugalsku. Celé španělské pásmo přednášek zakončil raut španělských pokrmů, které připravili naši studenti.  

 

 

Návštěva restaurace Comedor Mexicano 

 

Skupina studentů španělštiny navštívila restauraci Comedor Mexicano v centru Ostravy. Zde ochutnali typické mexické 

pokrmy jako burritos nebo tacos. Všichni si návštěvu restaurace pochvalovali. 

 

                                                                                                                                       Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek 

 

Školní ples absolventů a přátel Matičního gymnázia ve školním roce 2012 

 

 

26. ledna 2013 se v Domě kultury města Ostravy konal, dnes to můžeme již říci, tradiční absolventský ples všech přátel a 

příznivců Matičního gymnázia Ostrava. Garantem celé velkolepé akce bylo opět občanské sdružení Přátelé MGO, které již mnoho 

let finančně, ale i organizačně zajišťuje celou akci, které se účastní více jak pětistovka hostů, rodičů, maturantů, absolventů a 

účinkujících.  

Absolventský ples je příjemnou příležitostí k setkávání a zábavě, která je díky bohatému programu každý rok velmi 

pestrá. Nedílnou součástí tradičního „školního“ plesu je slavnostní předtančení. Za to děkujeme taneční škole paní Pekárkové. 

Nedílnou součástí programu je vystoupení školního sboru Mgr. Švrčkové a několika hudebních těles a seskupení pod vedením 

Mgr. Šňupárkové. 

 Ceremoniál „šerpování“ maturantů měl opět pro všechny, nejen rodiče, ono nostalgické kouzlo a předávání cen 

věnované občanským sdružením „Přátelé MGO“ pro osobnosti ročníku bylo opětovným zpestřením celého večera. Samotné 

dekorování bylo v rukou vedení MGO, pana ředitele Mgr. Vaseviče, zástupkyně ředitele Ing. Dobešové a zástupce ředitele RNDr. 

Smyčka. Všichni přítomní popřáli maturantům mnoho úspěchů nejen u samotné zkoušky, ale i v dalších důležitých etapách jejich 

profesního a soukromého života. 

Již několik let je organizace a dokonce i finanční krytí celého plesu plně v kompetenci občanského sdružení „Přátelé 

MGO“. Rámcový rozpočet celého plesu je každoročně dodržen. Pozitivem pak je, že i přes bohatý program není školní ples akcí, 

která končí v mínusových číslech. Touto formou děkujeme všem účinkujícím a pedagogickým pracovníkům, kteří se ve svém 

volném čase do přípravy a realizace zapojili, neboť celý program takto vznikal vlastně sponzorsky. 

Volná zábava pak trvala do pozdních nočních hodin. Taneční večer byl přerušován pouze řadou krátkých vystoupení 

profesionálních či sportovních tanečních párů a několika tanečními formacemi. Jsme rádi, že téměř výlučně šlo o naše současné či 

bývalé žáky. Ti pak jasně dokládají, jak široký talent a záběr má žák MGO. 

Ples Matičního gymnázia Ostrava má své nezastupitelné místo v kalendáři ostravských kulturních podniků a akcí. Stal se 

pojmem nejen pro krásný a barvitý program, ale každého účastníka osloví příjemná nálada a atmosféra. 
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Ples MGO byl vyprodán již několik týdnů předem. Věříme, že je to nejlepší důkaz jeho úrovně a kvality. Těšíme se na 

setkání s přáteli MGO v příští plesové sezóně. Mnoho jistot současný svět nenabízí. Jedna jistota však evidentně existuje. 

Neopakovatelné společenství Matičního gymnázia, celoživotní přátelství, duch sounáležitosti, dobrá nálada a vzpomínky na léta 

studentská. To je náš nový životní styl, to je ples Matičního gymnázia Ostrava.  

Zpracoval:  Mgr. Ladislav Vasevič   

 

 

 

 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve školním roce 2012/2013 

   

Občanské sdružení „Přátelé MGO“ – Unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO i ve školním roce 2012/2013 

uspořádalo slavnostní ceremoniál oficiálního ukončení studia pro maturanty ročníku 2013. 

Slavnostní akt vyřazení se již tradičně koná v prostoru konferenčního sálu Vesmír, který pro naše absolventy sponzorsky 

pronajme občanské sdružení přátelé MGO od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Tento sál je nejen dostatečně 

reprezentativním místem, ale je i dostatečně prostorný, aby pojal velké množství rodičů, rodinných přátel a hostů. 

Součástí ceremoniálu je jednak bohatý program, jednak předávání samotných maturitních vysvědčení, ale v neposlední 

řadě občanské sdružení „Přátelé MGO“ předávání těm nejlepším čestné, ale i věcné ceny. 

Z programu připomeňme vystoupení pěveckého sboru MGO pod vedením Mgr. Švrčkové a drobná hudební čísla 

v kompozici Mgr. Šňupárkové. Program je obohacen o mluvené slovo, které pod vedením PhDr. Fuxové nabídl přítomným 

ohlédnutí za slavnými absolventy MGO. Ke klasickému gymnáziu vždy patřila latina a naši žáci obohatili slavnostní ráz této 

chvíle i o texty v tomto jazyce. Překlad zajistili opět sami žáci a z jejich úst vyznívají moudra našich předků věrohodně a upřímně. 

Studijní výsledky našich maturantů byly opět vynikající, to dnes již po zveřejnění všech konečných statistických 

ukazatelů víme. Ceny dr. Adámka a pana profesora Holuši proto přišly do těch pravých rukou. Každý absolvent Matičního 

gymnázia obdržel pamětní plaketu čestného členství v Klubu maturantů MGO, všichni dále stříbrné pamětní odznaky a ti 

mimořádně úspěšní dokonce odznaky pozlacené. 

Čest a uznání všem, kteří tak vzorně dokončili studium na naší škole, a do jejich budoucích let jim bylo na slavnostním 

vyřazování všemi popřáno jen to nejlepší. 

 

                                                                                                                                                        Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič     

 

 

 

 

Činnost pěveckého sboru, komorního sboru a instrumentální skupiny Matičního gymnázia ve školním roce 2012/2013 

 

Žákovská hudební tělesa Matičního gymnázia oslavila ve školním roce 2012/2013 osmnáct let své existence pod vedením 

Mgr. Zdeny Švrčkové. 

Ve velkém pěveckém sboru, v rámci kterého letos účinkovalo na osmdesát zpěváků, komorním sboru a instrumentální 

skupině se realizovali žáci, kteří získali motivaci a chuť zpívat a hrát, veřejně vystupovat, reprezentovat naše gymnázium, a to na 

velmi dobré úrovni. Žáci, kteří se nejen v hodinách hudební výchovy, ale i při zkouškách naučili správné hlasové technice 

a intonaci, nacvičili řadu vícehlasých sborů – od náročných latinských skladeb starších slohových období přes černošské 

spirituály, lidové písně, kánony, koledy po úpravy moderních melodií současných skupin a muzikálové písně. Kromě nesporné 

kvality vystoupení byly hlavním přínosem akcí pěveckých sborů spontánnost, obětavost a zapálení žáků pro věc i snaha uplatnit se 

ve sboru – to vše nad rámec běžných školních povinností. Je potěšující, že mnozí žáci, kteří postoupili do vyšších ročníků 

a  skončila jim výuka hudební výchovy, zůstávají dále aktivní – chodí na zkoušky sboru a veřejně s ním vystupují.  

Pěvecké sbory vedené Mgr. Zdenou Švrčkovou jsou sbory smíšené, tradičně v nich vystupuje více než třetina chlapců, 

mnohé z nich lze charakterizovat jako skutečné osobnosti sboru. Ve smíšených kolektivech se také lépe pracuje, nálada na 

některých akcích je pozitivnější a (v neposlední řadě) smíšený sbor také lépe zní, což bylo odborníky mnohokrát potvrzeno. 

Mnohé náročné skladby sbory provedly již v rámci první velké akce – vánočního koncertu. 

V pátek 21. prosince se uskutečnila jedna z největších akcí loňského kalendářního roku – vánoční koncert žáků 

Matičního gymnázia. Koncert proběhl v kostele sv. Josefa Dona Bosca v Ostravě a aktivně se na něm podílelo více než sto 

účinkujících žáků – zpěváků, instrumentalistů i sólistů.  

Generální zkouška na tuto akci probíhala den předem v odpoledních hodinách v tělocvičně školy.  

Samotný koncert zahajoval sedmdesátičlenný pěvecký sbor, ve kterém zpívali chlapci a dívky různých ročníků gymnázia, 

doprovázela jej početná instrumentální skupina žáků. V podání tohoto sboru si návštěvníci koncertu vyslechli více než dvacet 

skladeb, mezi nimiž byly vícehlasé duchovní kánony, černošské spirituály, moderní písně, koledy a vánoční skladby. Velký 

pěvecký sbor střídaly dva komorní sbory, které přednesly barokní čtyřhlas s ozvěnou Rorando coeli, píseň skupiny Spirituál 

kvintet a moderní skladby. 
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Po vystoupení komorního sboru následoval blok písní smíšeného pěveckého sboru bez doprovodu, mezi uvedené skladby 

patřily úpravy lidových písní, spirituály i populární melodie. Návštěvníci koncertu si mohli v této části „vychutnat“, jak znějí 

klasické sbory s velkou účastí mužských hlasů. 

V prosinci také proběhl v odpoledních hodinách první Den otevřených dveří Matičního gymnázia a jednou z významných 

složek programu připraveného pro zájemce o studium na naší škole a jejich rodiče bylo vystoupení pěveckého sboru.  

Uskutečnila se vlastně veřejná zkouška sboru, která ovšem probíhala v prostorách hlavní chodby naší školy. Žáci 

zazpívali skladby, které jsou součástí stálého repertoáru, zaznělo také několik novinek. Vystoupení se aktivně zúčastnili také žáci 

1. ročníku, kteří se v uplynulém pololetí naučili správně zpívat a kteří obohatili písně sboru o kytarový, klavírní a flétnový 

doprovod.  

Zpěv se rozléhal po celé školní budově a zpříjemnil tak celé odpoledne nejen návštěvníkům, ale také pedagogům 

gymnázia. O měsíc později se vše opakovalo na druhém Dni otevřených dveří. 

Těsně před posledním školním dnem roku zazpíval komorní pěvecký sbor na slavnostním rozsvěcování vánočního 

stromku v aule našeho gymnázia. Akce spojená s popíjením nealkoholického punče na neformálním rozdáváním malých dárků 

měla úspěch – členové sboru uvedli černošský spirituál Oh, When the Saints, který vhodně doplnil sváteční atmosféru u krásného 

vánočního stromu.  

V lednu 2013 se uskutečnil maturitní ples Matičního gymnázia, proběhl v Domě kultury. Tuto akci zahajovalo 

vystoupení velkého pěveckého sboru, který zde spolu s dalšími účinkujícími zajišťoval kulturní program. Ples se konal v sobotu a 

žáci vystoupili v plném počtu, uvedli hymnu Gaudeamus igitur, při jejímž provedení všichni přítomní v sále povstali, a další 

skladby vhodné pro tuto příležitost. 

V únoru se konala celoostravská soutěž v sólovém zpěvu lidových písní Skřivánek 2013. Po předchozím školním kole 

byla vybrána žákyně kvinty Anna Tabášková, která se regionální soutěže zúčastnila. Ve velké konkurenci několika desítek 

zpěváků dobře obstála, a to nejen jako členka pěveckého sboru, předvedla kvalitní, porotou oceněný výkon a obsadila v této 

soutěži 4. místo.   

Koncem května se konal pátý ročník akce nazvané „Vyřazení maturantů“. Jednalo se o slavnostní ukončení studia 

maturitního ročníku 2012/2013, tedy o ceremoniál předávání odznaků s logem školy, certifikátů členství v Klubu absolventů 

MGO a logem školy vyzdobených složek na maturitní vysvědčení. Přítomni byli čerství absolventi gymnázia, jejich rodiče 

a přátelé, vedení školy a další významné osoby. Ti všichni společně sledovali vystoupení školního pěveckého sboru, které mělo 

velký ohlas. 

Smíšený pěvecký sbor v počtu 80 zpěváků působil v sále Vesmír VŠB – TU Ostrava reprezentativně – předvedl nejen 

studentskou hymnu, ale i další skladby, jako jsou černošské spirituály, úpravy lidových písní a swingový kánon.  

Součástí kulturního programu bylo i vystoupení netradičního souboru Flaška band, složeného ze dvou příčných fléten 

a hráčů na láhve. Vedoucí souboru Zuzana Henžlíková, členka pěveckého sboru, přednesla spolu s dalšími hráči skupiny tři krátké 

skladby, které vhodně doplnily vystoupení pěveckého sboru. 

Jak pěvecké sbory a instrumentální skupiny Matičního gymnázia, tak i jednotliví žáci – členové sboru šíří svými 

vystoupeními dobré jméno školy na veřejnosti a hlavně smysluplně využívají svůj lidský potenciál, což přináší radost a uspokojení 

nejen jejich pedagogům, ale hlavně účinkujícím samotným.  

Zpracovala: Mgr. Zdena Švrčková 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti Biologického kroužku při Matičním gymnáziu v Ostravě za školní rok 2012/2013 

 
Biologický kroužek byl založen v roce 2000 a ve školním roce 2012/2013 pokračoval 13. rokem ve své činnosti. 

Vedoucím kroužku je Mgr. Petr Vondráček. Kroužek se scházel dvakrát týdně: v úterý starší žáci a ve čtvrtek mladší žáci vždy 

mezi 14. a 16. hodinou v prostorách Matičního gymnázia nebo přímo v terénu. Schůzek se účastnilo celkem 14 žáků. 

Náplní činnosti kroužku byla především příprava na Biologickou olympiádu. Důraz byl kladen na praktické poznávání 

jednotlivých druhů rostlin, živočichů, hub a jejich přirozeného prostředí. Výuka probíhala neformálně, formou diskuse, exkurzí, 

soutěží a práce s literaturou, internetem, mikroskopy a jinými pomůckami. Žáci se učí poznávat, sbírat, preparovat a určovat 

přírodniny, čímž získávají bezprostřední zkušenost a kladný vztah k přírodě. Seznamují se s metodami biologické práce, 

s odbornou literaturou a časopisy, s odborníky a institucemi zabývajícími se biologickým výzkumem. Získané znalosti 

a zkušenosti mnozí členové prokázali úspěšnou účastí v přírodovědných soutěžích, jako je např. již zmiňovaná Biologická 

olympiáda a Soutěž mladých zoologů ZOO Ostrava. 

EXKURZE. Ve školním roce 2012/2013 bylo uskutečněno několik zajímavých exkurzí do významných lokalit 

v Ostravě a okolí. Každoročně navštěvujeme maloplošná chráněná území PR Štěpán, NPP Landek, PR Kotvice v CHKO Poodří, 

PR Rezavka a Polanský les, PP Turkov. Úspěšnými akcemi byly návštěvy Botanické zahrady ve Štramberku se zajímavou 

vápnomilnou flórou, NPR Žebračky u Přerova a záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. V zimním období 

jsme prováděli sčítání vodních ptáků na významných zimovištích na řekách Ostravici a Odře u Ostravy, na podzim na štěrkovně u 

Hlučína. Také jsme navštívili s průvodci Botanickou zahradu při Ostravské univerzitě. 
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PŘEDNÁŠKY. S kladným ohlasem se setkaly přednášky pořádané kroužkem. Na podzim proběhlo povídání o našich 

broucích v rámci přípravy na soutěž v ZOO. Přednášel Mgr. Jiří Procházka, doktorand Masarykovy univerzity v Brně. Na jaře 

žáci navštívili přednášku doc. Pavla Drozda (Ostravská univerzita) na téma Láska, sex a něžnosti v přírodě z pohledu evoluční 

biologie (téma Biologické olympiády). Biologický kroužek navštívil přednášku doc. Tomáše Grima (Univerzita Palackého 

v Olomouci) s názvem Kukačky: podvodníci známí i neznámí, kterou pořádala ZOO Ostrava.  

SOUTĚŽE. Členové kroužku byli velmi úspěšní v Biologické olympiádě a dalších soutěžích, čímž významným 

způsobem reprezentovali naše gymnázium. 

Klára Tabášková z OKTB (kategorie A) úspěšná řešitelka v krajském kole, 11. místo 

Adéla Obdržálková z OKTA (kategorie A) řešitelka v krajském kole, 22. místo 

Marek Svačina z KVIA (kategorie B)  řešitel v krajském kole, 21. místo 

Martin Můčka z PA (kategorie D) 3. místo v okresním kole, řešitel v krajském kole 

                                                       2. místo v Soutěži mladých zoologů ZOO Ostrava 

Patrik Buryan ze SA (kategorie D) 5. místo v okresním kole 

                                                     1. místo v Soutěži mladých zoologů ZOO Ostrava 
 

     
 

 

        

Obr. 2 NPR Žebračka u Přerova, 

14. 4. 2013. 

Obr. 1 Štěrkovna a řeka Opava u Hlučína, 25. 

11. 2012. 
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Zpracoval: Mgr. Petr Vondráček 

 

Činnost zdravotnického kroužku při MGO  

 

V školním roce 2012/2013 se členové Místní skupiny Mládeže Českého Červeného kříže při Matičním gymnáziu 

scházeli jednou týdně a na modelových situacích z běžného života si cvičili, jak by se měli správně zachovat v situacích 

ohrožujících život.  

Většina členů zdravotnického kroužku je také členy Mládeže Českého Červeného kříže, přičemž žákyně Pavla 

Kostelníková (Oktáva A) je předsedkyní oblastního spolku MČČK a Hana Straková (Oktáva A) místopředsedkyní oblastního 

spolku MČČK a koordinátorkou PPPZ. V tomto školním roce se členové zdravotnického kroužku podíleli na akcích MČČK: 

 

1. Školení žáků 9. tříd ZŠ v rámci projektu První pomoc pro život 

2. Prodávání upomínkových předmětů v rámci celorepublikové sbírky projektu Světluška 

3. Prodávání kytiček při příležitosti Českého dne proti rakovině 

4. Pomoc při organizaci akce Hrad žije první pomocí 2012 

5. Oslavy Dne Země 

6. Oslavy Dne dětí                                                                     

7. Zdravotnické dozory na sportovních a kulturně-společenských akcích (např. Memoriál Jana Veselého, házenkářského 

turnaje Polanka Cup) 

8. Prezentační akce – ukázky maskování zranění a první pomoci pro širokou veřejnost 

9. Pomoc při organizaci regionální soutěže Hlídek mladých zdravotníků 

 

Do činnosti kroužku také patřila:  

 

1. Organizace zdravotnického víkendu v září 2012 

Obr. 4 Záchranná stanice 

v Bartošovicích, 8. 6. 2013. 

Obr. 3 Záchranná stanice 

v Bartošovicích, 8. 6. 2013. 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 56 Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

2. Organizace náboru nových členů a ukázky první pomoci pro sekundy, tercie a první ročníky 

3. Zajištění zdravotnického dohledu na sportovních dnech naší školy 

4. Organizace materiální a finanční sbírky pro postižené povodněmi 2013 (darovaný materiál a vybraná částka v celkové 

výši 2 522,- Kč putovala na konto ČČK oblasti Mělnicka) 

 

Naši žáci jsou také v rámci MČČK členy Mládeže Záchranného týmu, kde se učí od zkušenějších zdravotníků 

a pomáhají jim se zajištěním zdravotnických dozorů na sportovních a kulturně-společenských akcích, např. atletický mítink Zlatá 

tretra nebo hudební festival Colours of Ostrava. Také se aktivně podílejí na součinnostních cvičeních s hasiči a policií.  

 

Soutěže: Ve školním roce 2012/2013 se družstvo složené z žákyň Sekundy B a Tercie B zúčastnilo soutěže Hlídek 

mladých zdravotníků II. stupně, kde po výhře v okresním kole obsadili 5. místo v kole krajském. Pro žáky čtyřletého a vyššího 

gymnázia se uskutečnila soutěž Humanitárních jednotek. I tady naši žáci vzorně reprezentovali a obsadili krásné 

1. místo a 3. místo. Bohužel pro vyšší gymnázium není uspořádáno krajské ani republikové kolo.  

 

Činnost našeho kroužku je velmi bohatá, záslužná a je přínosem pro celé okolí, které přesahuje rámec naší školy. 

Zejména bychom rádi poděkovali maturantkám Oktávy A, jmenovitě Pavle Kostelníkové a Hance Strakové, za aktivní 

dobrovolnou pomoc při likvidaci povodňových škod v oblasti Mělnicka.   

Všem členům kroužku děkuji za perfektní spolupráci a vzornou reprezentaci Matičního gymnázia. 

 

 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Platošová 

Zpráva o činnosti Zeměpisného kroužku 

 
Zeměpisný kroužek byl založen ve druhém pololetí školního roku. Vedoucím kroužku byla Mgr. Alena Tesařová. Žáci 

se scházeli každou středu od 14 hod. do 15 hod., v případě nutnosti i déle, v učebně VT2 Matičního gymnázia nebo přímo 

v terénu.  

Činnost kroužku byla zaměřena na geografické hry rozšiřující jejich vědomosti ze zeměpisu, tvorbu prezentací a práci 

v terénu. Její součástí byla také exkurze do automobilového výrobního závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech 

v Nošovicích a terénní praxe s buzolami. Ve spolupráci s PřF OU, katedrou fyzické geografie a geoekologie jsme měli možnost  

pracovat s GPS přímo v terénu. 

Vzhledem k  zájmu o tuto mimoškolní aktivitu předpokládáme, že v následujícím roce bude kroužek ve své činnosti 

pokračovat. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Alena Tesařová 
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Šachový kroužek 

 

Šachový kroužek zahájil svou činnost dne 14. 9. šachovou simultánkou s šachovým mezinárodním mistrem Lukášem 

Klímou. Bohužel žádnému žákovi se mistra nepodařilo porazit ani s ním remizovat. 

Kroužek se po celý rok konal v pátek ve 14:00 v učebně angličtiny. Průměrně do něj docházelo 8 členů.  

Činnost kroužku vyvrcholila Vánočním šachovým turnajem za přítomnosti družstev z dalších středních škol. Byla 

zorganizována také soutěž jednotlivců. Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů.  

Žáci se také zúčastnili turnaje středních škol, kdy tradičně vyhráli okresní kolo a probojovali se do kraje, kde obsadili 7. 

místo.  

                                                                                                                                       Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek 

 

Španělské divadlo pomáhá postiženým záplavami 

 

Začátkem června se uskutečnilo charitativní divadelní představení divadelního souboru třídy TB. Představení se konalo 

ve vestibulu naší školy. Studenti nacvičili pohádku Tři zlaté ďáblovy vlasy – Los tres pelos del diablo. Výtěžek představení byl 

věnován postiženým záplavami. Divadlo shlédlo cca 50 studentů.  

                                                                                                                                      Zpracoval: Mgr. Tomáš Pek 

    

 

Význam volnočasových aktivit pro komplexní a harmonický rozvoj osobnosti žáka MGO 

 
Matiční gymnázium nejen vzdělává, ale utváří – tato myšlenka, která byla hlavním sloganem jednoho z článků v tisku 

v rámci aktivní prezentace MGO v souvislosti se 115. výročím založení školy, je stále nosná, aktuální a v kontextu vzdělávací 

koncepce a filosofie našeho gymnázia i zásadní. 

Tradice kvality poskytovaného vzdělání je na naší škole tak zásadní, že nám občas připadá až nevhodné o tomto aspektu 

hovořit.  Náročnost výuky a kvalitní výstup – špičkový absolvent Matičního gymnázia – jsou prioritou, které je podřízeno veškeré 

pracovní úsilí celého kolektivu pedagogických zaměstnanců. 

Zdravý a harmonický rozvoj osobnosti žáka však vyžaduje vyváženost, propojenost a rovnováhu. I ta nejnáročnější 

povolání potřebují vedle odborného potenciálů lidsky všestranně utvářenou osobnost. Proto je na Matičním gymnáziu tolik kladen 

důraz také na volnočasové aktivity našich žáků. Nejde jen o módní výstřelek, kterým si řada vzdělávacích institucí snaží vylepšit 

svůj obraz u případných zájemců o studium a u jejich rodičů. Na Matičním gymnáziu je dlouhodobě, cíleně a naprosto koncepčně 

velká pozornost věnována širokému spektru zájmových aktivit mládeže různých věkových kategorií. Umožnit našim žákům růst 

také v oblasti jejich koníčků, individuálních zájmů, či dokonce pomoci jim dále rozvíjet talent i v jiné než odborné rovině 

považujeme za nedílnou součást moderní vzdělávací a výchovné práce. 

Většina uměleckých těles, divadelních souborů, hudebních skupin, sportovních oddílů a v poslední době i nově 

vznikajících přírodovědných či technických kroužků pracuje na téměř profesionální úrovni. Je běžná spolupráce našich kroužků 

s vysokoškolskými institucemi a odborníky z praxe. Výstupy, dokončené projekty, premiéry atd. pak dokládají to, jak 

talentovaní žáci na našem gymnáziu pracují. Starší jsou motivací a inspirací pro ty mladší. Tvůrčím způsobem trávený čas se 

velmi pozitivně odráží v charakteru našich žáků a v oblasti mezilidských vztahů. 

Pro řadu žáků mají kroužky a mimoškolní aktivity i zásadní profesní dopad. Mohou si lépe „osahat“ praktickou část 

svého zájmu, mohou nahlédnout pod pokličku tvůrčí odborné a často doslova vědecké či umělecké činnosti a pak se lépe hledá 

rozhodnutí, kterým předmětům – oborům se má žák celoživotně věnovat. 

Bez aktivní finanční spoluúčasti rodičů je takovýto nadstandard dnes již nemyslitelný. Velké poděkování proto patří 

občanskému sdružení Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO. Prostřednictvím členských příspěvků 

a sponzorských darů lze nabídnout našim žákům moderní techniku, jako jsou hvězdářské dalekohledy, profesionální fotoaparáty, 

modely a technické makety, papoušci pro pozorování jejich přirozených projevů, nejmodernější ozvučovací a projekční techniku, 

ale také například plavecký výcvik v rámci hodin Tv. 

Vzdělávací instituce, která se úzce zaměří pouze na kvalitu výuky a nenabídne možnosti pro ucelený rozvoj všech částí 

žákovy osobnosti, nepatří do kategorie škol, které si kladou ty nejvyšší cíle – Matiční gymnázium nejen vzdělává, ale utváří. 

 

               Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič 

 
 

 

 

I. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí  

 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla ze strany ČŠI provedena žádná inspekční kontrola. 
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J. Základní údaje o hospodaření školy 

 

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

 

Přímé náklady na vzdělávání 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

Přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 22 688 000,00 Kč 

Přímé náklady celkem 22 688 000,00 Kč 

 

Provozní náklady + účelové prostředky – provozní náklady 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

Provozní náklady ÚZ 00001 3 163 000,00 Kč 

Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT ÚZ 00001 50 000,00 Kč    

Provozní náklady – účelově určeno na vybavení školních tříd 

nábytkem (lavice, židle) ÚZ 00001 300 000,00 Kč    

Účelové prostředky na krytí odpisů  DHM  a  DNM ÚZ 00205 625 000,00 Kč   

Provozní náklady celkem 4  138 000,00 Kč 

 

Dotace od mezinárodních institucí 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

Grant COMENIUS -  Národní agentura pro evropské vzdělávací 

programy, Praha 1 ÚZ 00003 233 327,10 Kč    

Celkem 233 327,10 Kč   

 

Účelové dotace – projekty neinvestiční 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

Účelově určeno na  projekt  „Zkvalitnění a modernizace výuky 

chemie, fyziky a biologie“  

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.24/01.0091 ÚZ 33030 2 311 695,17 Kč     

Účelově určeno na projekt  „EU peníze školám“  

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0967 ÚZ 33031 1 015 086,60 Kč   

Celkem 3 326 781,77 Kč 

 

Účelová investiční dotace do investičního fondu – projekty investiční 

Název účelové dotace účelový znak Částka 

Účelová investiční dotace do investičního fondu na projekt  

„Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie“ 

Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.24/01.0091 ÚZ 33926 948 746,41 Kč 

Celkem 948 746,41 Kč 

 
Všechny příspěvky na přímé náklady, provozní náklady, dotace na projekt COMENIUS a účelová investiční dotace do 

investičního fondu (projekty investiční) byly vyčerpány a použity ke stanovému účelu.  
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                  Výnosy   
 
 v tisících Kč 

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2012 

Ukazatel 
Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 
Celkem 

  4 5 6 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 1,68 5,70 7,38 

   z toho:  poplatky – zkoušky z francouzského jazyka DELF  5,70 5,70 

                manipulační poplatky – opisy vysvědčení 1,68  1,68 

Provozní dotace (672) 28 498,66 0 28 498,66 

   z toho:  granty a dotace ze zahraničí (672 0600, 0603, 0604) 1 672,66  1 672,66 

                příspěvek na provoz od zřizov. (672 0502, 672 0503 ) 4 138,00  4 138,00 

             příspěvek na provoz  ze státního rozpočtu přes     

             rozpočet zřizovatele   

             (672 0501) 22 688,00  22 688,00 

Ostatní výnosy (603, 648, 649, 662 0300) 596,51 601,11 1 197,62 

z toho:  pronájem majetku (služby)  404,71 404,71 

             pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb)  196,40 196,40 

             náhrady škod od pojišťoven 99,67  99,67 

             zúčtování rezervního fondu – dary 11,80  11,80 

             zúčtování investičního fondu 338,31  338,31 

             ostatní výnosy – dary 146,06  146,06 

             úroky bankovních účtů 0,52  0,52 

             ostatní výnosy 0,15  015 

Výnosy celkem 29 096,85 606,81 29 703,66 
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Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2012 (v tisících Kč) 

Ukazatel 

hlavní činnost 

Doplňková 

činnost 

Hlavní + 

doplňková 

činnost 

celkem 

Příspěvek 

zřizovatele 

Projekt 

OP VK 

„Svět 

přírodních 

věd“  

Projekt 

OP VK 

„EU 

peníze 

SŠ 

školám“ 

Grant 

COME-

NIUS 

Čerpání 

investičního 

fondu 

Ostatní 

výnosy 

včetně 

darů a 

plnění 

pojišťovny 

Hlavní 

činnost 

celkem 

Spotřeba materiálu (501 + 558) 557,73 48,39  11,31  157,31 774,74  774,74 

z toho: knihy, tiskoviny a předplatné časopisů 39,57   0,25  1,06 40,88  40,88 

                materiál pro výuku  4,50     6,56 11,06  11,06 

               kancelářské potřeby 16,89 0,77  1,02   18,68  18,68 

               čistící a desinfekční prostředky 48,44      48,44  48,44 

               DDHM – učební pomůcky do 3 000,- Kč 0,40     2,60 3,00  3,00 

               DDHM – provoz do 3 000,- Kč 27,19     57,47 84,66  84,66 

               DDHM – provoz do 3 000,- Kč, účelová. dotace - školní lavice 300,00      300,00  300,00 

               DDHM – učební pomůcky nad 3 000,- Kč 0,30     13,20 13,50  13,50 

               DDHM – provoz nad 3 000,- Kč 9,31     58,22 67,53  67,53 

               programové  vybavení - upgrade 21,55      21,55  21,55 

               přípravný stůl do laboratoře chemie  27,24     27,24  27,24 

               ostatní spotřeba materiálu 89,58 20,38  10,04  18,20 138,20  138,20 

Spotřeba energie (502) 1 513,02      1 513,02 404,84 1 917,86 

    z toho:  teplo, TUV 1 097,19      1 097,19 209,68 1 306,87 

                 elektrická energie 352,22      352,22 109,50 461,72 

                 vodné a stočné 62,68      62,68 85,66 148,34 

                 plyn 0,93      0,93  0,93 

Opravy a udržování (511) 99,95    338,31 14,48 452,74  452,74 

   z toho:   opravy výměníkové stanice 15,33    252,99  268,32  268,32 

                 oprava dlažby – vchod ze školního hřiště     42,67  42,67  42,67 

                 výměna osvětlovacích těles v šatně studentů     18,40  18,40  18,40 

                 oprava dilatace v budově školy   7,55    6,34  13,89  13,89 

                 oprava dešťového svodu     17,91  17,91  17,91 

                 výměna skleněné výplně 2,00     12,23 14,23  14,23 

                 ostatní opravy a údržba  nemovitého majetku  48,78      48,78  48,78 

                 ostatní opravy a údržba  26,29     2,25 28,54  28,54 

Cestovné (512) 127,97   181,91   309,88  309,88 

   z toho:   cestovné hrazené z přímých nákladů 45,69      45,69  45,69 

                  cestovné hrazené z provozních nákladů 36,94      36,94  36,94 

                 zahraniční služební cesty – hrazeno z provozních nákladů 43,82   181,91   225,73  225,73 

                 cestovní náhrady předsedů a hodnotitelů maturitních zkoušek 1,52      1,52  1,52 

Služby (518) 1 130,43 1,59  40,12  85,74 1 257,88 4,30 1 262,18 

    z toho    poštovní služby 16,68 0,38  0,07   17,13  17,13 

                  telefonní poplatky    47,15   3,83   50,98  50,98 

                  telekomunikace – internet  67,11   2,01   69,12  69,12 

              služby školení a vzdělávání – BOZP a PO 7,00      7,00  7,00 

              služby školení a vzdělávání hrazené z přímých nákladů 2,66      2,66  2,66 

              služby školení a vzdělávání ostatní 14,07      14,07  14,07 

               likvidace odpadů  51,84      51,84  51,84 

               revize a odborné prohlídky 33,50      33,50  33,50 

               servisní služby – účetnictví  ELANOR 19,16      19,16  19,16 

               servisní služby – předávací stanice, MAR – CONTROLS 58,80      58,80  58,80 

               konzultační, poradenské a právní služby 2,51      2,51  2,51 

               bankovní poplatky 15,15 0,76     15,91  15,91 

               věcná režie stravování žáků  661,67      661,67  661,67 

               ostatní služby 133,13 0,45  34,21  85,74 253,53 4,30 257,83 

Mzdové náklady (521) 16 720,05 1 006,45 141,84    17 868,34  17 868,34 

   z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele   ÚZ 33353–- pedagogové 14 865,00      14 865,00  14 865,00 

               mzdové náklady z dotace zřizovatele   ÚZ 33353 – nepedagogové 1 796,00      1 796,00  1 796,00 

               mzdové náklady  ÚZ 33030 – projekt „Svět přírodních věd“  1 006,45     1 006,45  1 006,45 

               mzdové náklady ÚZ 33031 – projekt  „EU peníze školám“   141,84    141,84  141,84 

               náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 59,05      59,05  59,05 

Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady  (524, 525, 527, 528) 5 992,44 210,56 30,49    6 233,49  6 233,49 

     z toho: zákonné sociální a zdravotní pojištění  (524) 5 652,24 210,56 29,84    5 892,64  5 892,64 

                 povinné úrazové pojištění - Kooperativa (525) 74,33  0,03    74,36  74,36 

                 příděl do FKSP (527) 166,49  0,62    167,11  167,11 

                 lékařské preventivní prohlídky  (527) 7,80      7,80  7,80 

                 příspěvek na stravování zaměstnanců  (527) 87,46      87,46  87,46 

                 osobní ochranné pomůcky  (528)  4,12      4,12  4,12 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku  (551) 662,41      662,41 4,66 667,07 

Ostatní náklady  (dopočet do celkových nákladů, účty 53x,  54x,  56x) 22,00      22,00  22,00 

    z toho:  smlouva o odměně předsedy maturitní zkoušky 16,50      16,50  16,50 

náklady celkem  26 826,00 1 266,99 172,33 233,34 338,31 257,53 29 094,50 413,80 29 508,30 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 61 Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

 

Doplňková činnost 

 

V  příloze  číslo 2 ke zřizovací listině naší organizace (evidenční číslo ZL/017/2001) máme od svého zřizovatele vymezeny dva 

okruhy doplňkové činnosti: 

1.  Provádění  rekvalifikačních  kurzů,  vzdělávacích  kurzů  a  odborného   školení   včetně zprostředkování 

2.  Pronájem majetku 

 

 

Pronájem nemovitého majetku patří od 1. 1. 2010 do doplňkové činnosti. V roce 2012 provozovala naše organizace dva 

druhy doplňkové činnosti – zkoušky z francouzského jazyka DELF a pronájem nemovitého majetku. Příjmy a výdaje  

doplňkových činností jsou podrobně rozepsány v níže uvedených tabulkách.  

            

 

 

                               Kalkulace DČ – Zkoušky z francouzského jazyka DELF   

 

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady 

v Kč v Kč 

Zápisné ke zkouškám B1   2 200,00  

Zápisné ke zkouškám A2 750,00  

Zápisné ke zkouškám B2 2 750,00  

Přijatá faktura dodavatele Alliance Francaise, Ostrava  3 500,00 

Smlouva o dílo – odměna zkoušející  800,00 

Pronájem učebny – náklady na energie  129,00 

Celkem  5 700,00 4 429,00 

 

 

Celková výše příjmů doplňkové činnosti – zkoušky DELF 5 700,00 Kč 

Celková výše výdajů doplňkové činnosti – zkoušky DELF 4 429,00 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zkoušky DELF 1 271,00 Kč 

 

 

DELF SCOLAIRE je oficiální diplom pro žáky základních a středních škol vydávaný francouzským Ministerstvem 

školství. Francouzské velvyslanectví v České republice pečlivě zvažuje, která škola poskytuje záruky pro regulérní průběh 

zkoušek (v Ostravě a okolí organizují tyto zkoušky  v současnosti pouze dvě gymnázia). Podmínkou je rovněž  atestovaný 

a odborně proškolený vyučující francouzštiny.  

Zkouška probíhá ve 4 úrovních – A1, A2, B1, B2. Jazyková úroveň B2 zaručuje možnost studovat na vysokých školách 

ve Francii i jiných frankofonních zemích. Certifikáty A2, B1, B2 umožňují bodový zisk při přijímacím řízení na mnohých 

fakultách vysokých škol v České republice. 

 

 

 

 

                               Kalkulace DČ – Pronájem nemovitého majetku   

 

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady 

v Kč v Kč 

Čisté výnosy z pronájmu nemovitosti (bez energií)   196 399,00   

Výnosy z pronájmu - energie   404 715,14  

Náklady spojené s pronájmy – elektrická energie  109 474,35 

Náklady spojené s pronájmy – teplo  209 610,52 

Náklady spojené s pronájmy – vodné a stočné  85 630,27 

Náklady spojené s pronájmy – odpisy nemovitého majet.  4 659,00 

Celkem  601 114,14 409 374,14 
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Celková výše příjmů doplňkové činnosti – pronájem nemovitosti 601 114,14 Kč 

Celková výše výdajů doplňkové činnosti – pronájem nemovitosti                - 409 374,14 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – pronájem nemovitosti           191 740,00 Kč 

 

 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – zkoušky  DELF 1 271,00 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti – pronájem nemovitosti 191 740,00 Kč 

Celkový hospodářský výsledek doplňkové činnosti 193 011,00 Kč 

 

V doplňkové činnosti tvořily hlavní zdroj příjmů v r. 2012 příjmy za pronájem nemovitosti.   Čistý příjem  z pronájmu 

bez  služeb činil 196 399,00 Kč a příjmy za služby – energie  spojené  s pronájmem dosáhly výše 404 715,14 Kč. 

Celková výše příjmu za pronájem nemovitého majetku včetně služeb činila  601 114,14 Kč. Ve  srovnání  s  rokem  2011 

došlo ke zvýšení celkového příjmu za pronájem nemovitého majetku včetně služeb o 20 398,94 Kč.  

K udržení a mírnému nárůstu příjmů  za pronájem tělocvičen  a učeben došlo  díky  maximální  snaze  využít  prostor  

tělocvičen  a  učeben v době,  kdy  neprobíhá školní vyučování.  

V roce  2013 předpokládáme  příjem za čistý pronájem tělocvičen bez služeb a za služby spojené s pronájmem ve zhruba 

stejné výši jako v roce 2012. Tělocvičny máme obsazeny nájemci každé odpoledne a kapacitně není možné počet nájemců dále 

zvyšovat.  

Příští rok předpokládáme  vyšší příjem za pronájem nápojových automatů než v roce 2012. V průběhu většiny roku 2012 

jsme měli uzavřenou nájemní smlouvu pouze pro jeden nápojový  automat. Na rok 2013  máme  uzavřenou  nájemní  smlouvu na 

umístění 2 ks nápojových  automatů a 2 ks potravinářských automatů.  

Dalším zdrojem příjmů bude v roce 2013 pronájem  nově zrekonstruovaného školního hřiště. Výše příjmu za pronájem 

hřiště se bude odvíjet od počtu zájemců o tuto službu.  

 

Zkoušky z francouzského jazyka DELF budeme v příštím roce provozovat ve zhruba stejném rozsahu jako v letošním 

roce (v roce 2012 byl dosažen HV ve výši 1 271,00 Kč). 

 

 Provozování doplňkové činnosti je pro naši organizaci velmi důležité, protože zisk z její činnosti je pro nás jedinou 

možností pro naplňování rezervního fondu. K 31. 12. 2012 jsme vykázali zůstatek na rezervním fondu tvořeném ze ZHV ve výši 

395 471,06 Kč.  

 Finanční prostředky na rezervním fondu tvořeném ze ZHV nám umožní  průběžně financovat schválený grantový projekt 

s názvem „Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie“. 

 

 

          Výsledek hospodaření – rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti 
         

   Přehled výsledku hospodaření v hlavní činnosti  

 

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady 

v Kč v Kč 

ÚZ  33353 - Přímé náklady na vzdělávání                           22 688 000,00 22 688 000,00 

ÚZ  00001 - Provozní náklady                                            3 163 000,00 3 163 000,00 

ÚZ  00001 - Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT      50 000,00 50 000,00 

ÚZ  00001 - Účelově určeno na vybavení tříd nábytkem      300 000,00 300 000,00 

ÚZ  00205 - Účel. určeno na krytí odpisů DHM a DNM 625 000,00 625 000,00 

ÚZ  33030 – Projekt  „Zkvalitnění a modernizace výuky             

                      chemie, fyziky a biologie“ 1 266 996,60 1 266 996,60 

ÚZ  33031 –Projekt „ EU peníze školám“ 172 331,58 172 331,58 

ÚZ  00003 - Dotace od mezinárod. institucí - Comenius 233 327,10 233 327,10 

ÚZ  00005 - Vlastní zdroje 598 184,78 595 838,53 

Celkem 29 096 840,06 29 094 493,81 

 

 

Celkové výnosy v hlavní činnosti 29 096 840,06 Kč 

Celkové náklady v hlavní činnosti 29 094 493,81 Kč 

Celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti 2 346,25 Kč 
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   Přehled výsledku hospodaření v doplňkové činnosti  

 

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady 

v Kč v Kč 

Doplňková činnost – zkoušky z francouzského jazyka 

DELF                           5 700,00 4 429,00 

Doplňková činnost – pronájem nemovitého majetku              601 114,14 409 374,14 

Celkem 606 814,14    413 803,14 

 

 

  

Celkové výnosy  v doplňkové činnosti 606 814,14 Kč 

Celkové náklady v doplňkové činnosti 413 803,14 Kč 

Celkový výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 193 011,00 Kč 

 

 

   Přehled výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti  

 

Popis účetního případu 
Výnosy Náklady 

v Kč v Kč 

Hlavní činnost – rekapitulace za celou organizaci  29 096 840,06 29 094 493,81 

Doplňková činnost – rekapitulace za celou organizaci               606 814,14 413 803,14 

Celkem za celou organizaci 29 703 654,20 29 508 296,95 

 

 

Celkové výnosy  v hlavní + doplňkové činnosti 29 703 654,20 Kč 

Celkové náklady v hlavní + doplňkové činnosti 29 508 296,95 Kč 

Výsledek hospodaření v hlavní + doplňkové činnosti 195 357,25 Kč 

 

 

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření  ve výši  195 357,25 Kč do fondů 

Po schválení zřizovatelem bude částka ve výši 155 357,25 Kč převedena do rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného 

hospodářského výsledku a částka ve výši 40 000,00 Kč bude převedena do fondu odměn. 

 

Nejdůležitější zdroj příjmů v hlavní činnosti naší organizace tvořily dotace a příspěvky MŠMT  na přímé  náklady (ÚZ 

33353),  dotace a příspěvky od zřizovatele  (ÚZ 00001 a ÚZ 00205) a finanční prostředky v rámci  grantových projektů  OP VK, 

které jsme obdrželi prostřednictvím zřizovatele (ÚZ 33030, ÚZ 33031, ÚZ 33926).     

 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v Praze uzavřela s naší školou grantovou  smlouvu  COMENIUS – 

Partnerství škol. V roce 2012 použila naše organizace přidělenou dotaci ve výši 233 327,10 Kč. Největší  položku ve výši 

181 910,- Kč tvořily náklady na zahraniční cesty do Francie, Itálie a Španělska.    

 

V roce 2012 došlo v naší organizaci k šesti pojistným událostem a obdrželi jsme  celkem částku ve výši 99 669,00  Kč  

jako náhradu škod od pojišťovny. 

 

Ostatní  příjmy v hlavní činnosti –  manipulační  poplatky  za opisy  vysvědčení,  náhrady  za  ztráty učebnic a  úroky 

bankovních  účtů (v celkové částce 2 346,75 Kč)  jsou  ve zhruba stejné výši jako v minulých  letech. 

 

V doplňkové činnosti tvořily hlavní zdroj příjmů v r. 2012 příjmy za pronájem nemovitosti.   Čistý  příjem  z pronájmu 

bez  služeb činil 196 399,00 Kč a příjmy za služby – energie   spojené  s pronájmem dosáhly výše 404 715,14 Kč. Celkový 

hospodářský výsledek z pronájmů nemovitého majetku činil po odečtení nákladů 191 740,00 Kč. Dalším zdrojem příjmů 

v doplňkové činnosti byla organizace zkoušek z francouzského jazyka DELF. Tato činnost přinesla naší škole zisk ve výši 1 271,- 

Kč.  

 

V hlavní činnosti dosáhla naše organizace hospodářský výsledek ve výši  2 346,25 Kč.  

 

Celkový hospodářský výsledek za hlavní a doplňkovou činnost činil za rok 2012 částku ve výši 195 357,25 Kč. 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 64 Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

   
 

 
 

 

 

EU peníze středním školám 
 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.5.00/34.0967 

Název projektu:     Zlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO 

Doba trvání:     1. 9. 2012 – 31. 8. 2014 

Výše finanční podpory:    1 691 811 Kč 

 

Matiční gymnázium je příjemcem dotace v rámci programu „EU peníze středním školám”. V rámci projektu realizujeme 

následující šablony: 

 

I/1   –  Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. 

II/2  –  Inovace a zkvalitnění cizích jazyků na středních školách. 

II/3  –  Metodický kurz pro učitele cizích jazyků. 

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 

IV/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol. 

 

Šablona I/1 

V rámci této šablony jsme vytvořili pro skupinu žáků nový předmět s názvem „Procvičování českého jazyka a literatury”, 

ve kterém odučíme za dobu realizace projektu celkem 64 vyučovacích hodin. Hlavní důraz je kladen na rozvoj čtenářské 

a informační gramotnosti. 

 

Šablona II/2 

Výstupem této aktivity jsou dvě sady písemných vzdělávacích materiálů po 32 kusech pro výuku anglického 

a francouzského jazyka (anglický jazyk – 32 materiálů, francouzský jazyk – 32 materiálů). Všechny vytvořené materiály musí být 

ověřeny ve výuce. 

 

Šablona II/3 

 Cílovou skupinou této šablony je na naší škole vyučující anglického jazyka, který absolvuje v rámci této šablony 

krátkodobý metodický kurz pro učitele. Kurz musí být akreditovaný v systému DVPP MŠMT. 

 

Šablona III/2 

Realizace této aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) v biologii, zeměpisu a v základech 

společenských věd. Za každý předmět musíme zpracovat a ověřit ve výuce 60 DUM. Celkem v této šabloně bude vytvořeno 180 

DUM.  

 

Šablona IV/1:  

Při realizaci této šablony jsme vytvořili pro skupinu žáků nový předmět s názvem „Procvičování z matematiky”, ve 

kterém odučíme za dobu realizace projektu celkem 64 vyučovacích hodin. V tomto předmětu jsou rozvíjeny a podporovány 

individuální schopnosti žáků v oblasti matematické gramotnosti. 

 

V rámci realizace tohoto projektu škola získala finanční prostředky potřebné pro modernizaci a rozšíření vybavení školy 

v oblasti informačních a komunikačních technologií, pro nákup odborné literatury a dalších učebních pomůcek. 
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                                                                                                    Zpracoval:  Mgr. Tomáš Fismol (manažer projektu). 
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Projekt Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie  

 

Název projektu: Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie 

Zkrácený název projektu: Svět přírodních věd 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0091 

 

 

Ve školním roce 2012/2013 se plně rozběhlo plnění všech závazků, které pro naši organizaci vyplynuly po schválení 

projektu Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie. Celkový rozpočet projektu – 6 554 076,47 Kč napovídá, jak 

rozsáhlé úkoly musí být v poměrně krátkém časovém úseku splněny. Projekt posiluje pozici Matičního gymnázia v oblasti, 

která je momentálně nejsledovanější částí spektra vzdělávání, a tou jsou přírodovědné a technické obory . Samotný projekt 

zahrnuje dvě základní části. V kategorii zlepšení podmínek pro samotnou výuku přírodovědných předmětů je klíčovou částí 

projektu modernizace laboratoře chemie. Šlo o formálně nesmírně obtížnou část vlastní realizace projektu, neboť současný 

systém zákonných mantinelů výběrových řízení je nesmírně striktní a jeho plné dodržení vyžaduje naprosto profesionální a 

bezchybný průběh. Výsledky kontrol jednotlivých monitorovacích období pak vypovídají, že se Matičnímu gymnáziu podařilo 

všechna úskalí zvládnout. Samotná nová laboratoř, která je výsledkem naší práce, představuje nejmodernější učebnu tohoto typu, 

kterou lze v současnosti žákům nabídnout. 

Další součástí realizace projektu je vytváření učebních materiálů pro tři klíčové předměty Praktická cvičení z chemie, 

Praktická cvičení z fyziky a Praktická cvičení z biologie. Metodické podklady, které také vytvářejí naši pedagogové pak 

mohou pomoci mnoha dalším institucím na jejich cestě za kvalitou a novátorstvím. Realizační tým pečlivě dodržuje harmonogram 

tvorby a během školního roku 2012/2013 byla vytvořena podstatná část materiálů a ty dokonce již byly z velké části realizovány 

přímo ve výuce. Nový obsahový standard pak nabízejí nově utvářené materiály pro Semináře a cvičení z chemie a Semináře 

a cvičení z fyziky. Žáci již ve školním roce 2012/2013 měli k dispozici i nové pracovní listy a jejich práce v laboratořích se tedy 

dostává na odborně novou úroveň. 

Plněny jsou i všechny další ukazatele, školní rok 2012/2013 byl klíčový v kategorii cílové skupiny, podařilo se plnit 

závazky spojené s publicitou projektu a zcela jsme se vyrovnali s oblastí distribuce propagačních materiálů a také 

s označením všech příslušných prostor, které jsou s projektem spjaty.  

V dalším školním roce nás čeká ještě nesmírně náročná část výběrových řízení pro nákup moderních pomůcek 

a vybavení, ale jsme připraveni učinit vše, aby tak rozsáhlý a náročný projekt byl dokončen a naši žáci mohli plně využít 

nejmodernější  

 

                                                                                                                          Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

Ohlédnutí za oceněným projektem COMENIUS – Partnerství škol 

 

V závěru kalendářního roku 2012 vyhodnotila Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty z více než 

osmdesáti projektů Comenius – Partnerství škol šest nejlepších a udělila jim PEČEŤ KVALITY COMENIUS 2012. Mezi 

šesti oceněnými byl projekt Matičního gymnázia „Historie a identita Evropy reflektovaná evropským filmem“, na kterém 

Matiční gymnázium po dva roky spolupracovalo s francouzským, italským a španělským gymnáziem. Kromě pracovních schůzek 

v Ostravě, španělském Castellonu a italské Altamuře se projektová skupina našich žáků soustředila na závěrečný úkol, kterým 

bylo natočení originálního krátkometrážního filmu. Ústřední téma bylo stanoveno již v projektové kandidatuře: ostravský rodák 

Karel Reisz jako jedno z židovkých dětí zachráněných Nicholasem Wintonem r. 1939. Našim žákům se podařilo kontaktovat další 

z „Wintonových dětí“ Lady Milenu Grenfell-Baines a natočit s ní rozhovor. Součástí přípravných prací bylo také podrobné 

studium dobového regionálního tisku v Městském archivu Ostrava. Průvodní slovo Norberta Lichého, absolventa Matičního 

gymnázia, dnes známého divadelního a filmového herce, dodalo studentskému dokumentu na profesionalitě. Dokument byl 

opatřen francouzskými titulky a setkal se s velmi kladným ohlasem u publika i odborníků na festivalu studentských filmů ve 

francouzském Serris. Úvodní část filmu byla promítnuta při slavnostním vyřazení maturantů v červnu 2012 a všechny tři 

studentské filmy francouzské, italské a české projektové skupiny byly součástí programu slavnostního připomenutí 115. výročí 

založení Matičního gymnázia na začátku školního roku 2012/2013. 

 

Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková, školní koordinátorka projektu Comenius 

 

 

http://mgo.cz/jj/images/stories/projekty/logoprojekt2012.png
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Projekt Nautilus (Naučíme Tě učit se) 

 

Páteční schůzky projektu Nautilus pomohly žákům systematicky rozvíjet  studijní dovednosti. Přes 20 žáků z různých tříd 

Matičního gymnázia mohlo zjistit, jaký mají vrozený typ paměti a tím zefektivnit a zjednodušit styl svého učení. Pomocí her, testů 

a dalších aktivit si na vlastní kůži zábavnou formou vyzkoušeli pár jednoduchých fíglů, které pak použijí při učení do každého 

předmětu. Žáci se prostřednictvím 6 samostatných kurzů dozvěděli základní informace, které jim umožní zažívat ve škole úspěch. 

 

Zpracovala Mgr. Renáta Macečková 

MGO – pilotní škola v projektu „Naši nebo cizí“ 

 

V červnu 2012 jsme se stali pilotní školou nového projektu Židovského muzea v Praze. Ve školním roce 2012/2013 jsme 

našim žákům nabídli v rámci tohoto projektu celou řadu akcí. 

 

Výstava kreseb terezínských dětí 

2. října 2012 byla slavnostně zahájena výstava kreseb terezínských dětí za účasti vzácného hosta paní Věry Andrysíkové, 

která zavzpomínala na své dětství strávené v Terezíně. Vernisáž byla obohacena o hudební příspěvek v podání Kristíny Štelbaské, 

Matěje Šímy a Markéty Šňupárkové, kteří si připravili krásnou židovskou píseň v jazyce jidiš. Výstava byla volně přístupná ve 

foyer školy a trvala do konce měsíce. 

  Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 

Exkurze do Osvětimi 

Dne 22. října 2012 se uskutečnila dějepisná exkurze do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. 42 žáků Matičního 

gymnázia si v doprovodu svých učitelů dějepisu vyslechlo fundovaný výklad průvodce, ale především si prošli místa jedné 

z největších lidských tragédií. 

Zpracovala: Mgr. Jana Bittová 

 

Osvětim ve vzpomínkách pamětníka a studentském filmu 

Dne 4. ledna 2013 jsme měli tu čest uvítat na našem gymnáziu 

tři vzácné hosty. Na besedu se studenty dorazil pan Luděk 

Eliáš, dlouholetý vynikající herec ostravského Divadla Petra 

Bezruče, který studentům přiblížil své zážitky z doby, kdy 

jako mladík zhruba v jejich věku prošel terezínským ghettem a 

Osvětimí. Dále nás navštívil absolvent gymnázia EDUCAnet 

Ostrava pan Ondřej Grošaft, který nám spolu se svým 

učitelem, historikem Mgr. Bc. Markem Šimoňákem, představil 

svůj studentský film o Osvětimi. 

 

   Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 

 

 

 

Workshop „Ghetto Lodž“ 

Ve středu 29. května 2013 měli žáci našich kvart možnost zúčastnit se workshopu na téma „Ghetto Lodž“.  Žáci mohli 

v rámci práce ve skupinách rekonstruovat osudy obětí holocaustu. Zkoumali tabulky, faksimile transportních listin, vzpomínky 

pamětníků, dopisy, zápisky, mapy a charakteristiky. Následně pak prezentovali výsledky své práce ostatním. Žáci také měli 

možnost vidět krátký dokument se vzpomínkami pamětníků, kteří pobyt v lodžském ghettu přežili. Za spolupráci na tomto 

projektu děkujeme paní Kateřině Suchánkové z brněnské pobočky Židovského muzea. 

Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 

 

Poznávací exkurze do Starého židovského města 

17. června 2013 se žáci kvart zúčastnili poznávací exkurze do Židovského města v Praze. V jejím rámci navštívili 

všechny významné pražské synagogy i starý hřbitov, měli možnost poznat významné pamětihodnosti Prahy a prostřednictvím 

fundovaného výkladu se seznámit s problematikou Židů na českém území. 

Zpracovala: Mgr. Svatava Kretková 
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Projekt Edison 

 

 

V září 2012 navštívilo naši školu 6 studentů ze šesti  zemí světa – Brazílie,Rumunska, Turecka,Ruska,Kolumbie a 

Indie. V rámci Projektu Edison, který pořádá AIESEC, přednášeli v anglickém jazyce žákům MGO o historii, kultuře, zajímavých 

místech, vzdělávacích a politických systémech svých zemí.  

Projektu se zúčastnili všichni žáci vyššího gymnázia (asi 360 žáků) MGO, kteří se v 90 minutových blocích 

seznamovali s kulturním i politickým zázemím zmíněných zemí. O tom, že jejich zájem byl nelíčený, svědčí živé diskuze 

s přednášejícími, které probíhaly výhradně v anglickém jazyce.  

V rámci odpoledního programu jsme pro zahraniční hosty připravili komentované exkurze na zajímavá místa našeho 

města – centrum Ostravy, vyhlídkovou věž Nové radnice a oblast Dolních Vítkovic..  

V závěru celého projektu proběhla zcela ojedinělá a pro naše žáky velmi atraktivní akce s názvem   Global Village – 

ochutnávka typických jídel dané země, ukázky suvenýrů, krojů a kulturních zvyklostí. Díky finanční podpoře občanského 

sdružení „Přátelé MGO“ jsme zahraničním návštěvníkům mohli dát ochutnat také české tradiční pochutiny. 

Jsme velmi rádi, že se naši žáci mohli účastnit tak zajímavého projektu, zároveň nás těší pochvalná hodnocení 

zahraničních hostů směřující nejen k našim žákům, ale také k organizaci a podpoře celého projektu.   

Rádi bychom proto poděkovali žákům a rodičům, kteří poskytli ubytování stážistům a po celou dobu se o ně 

zodpovědně starali. Bez jejich významné pomoci a zájmu bychom projekt realizovat nemohli.  

Poděkování patří také občanskému sdružení „Přátelé MGO“ – unii rodičů, žáků, pedagogů a přátel školy za finanční 

zajištění akce, KÚ – odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu za spolupráci na Projektu Edison a všem hudebníkům a 

moderátorům pod vedením Mgr. M. Šňupárkové za doprovodný program v rámci slavnostního zahájení projektu. 

Projekt Edison zaznamenal u žáků i rodičů velmi kladný ohlas, jsme nadšeni, že navázaná přátelství se upevňují při 

opětovných shledáních našich žáků se zahraničními hosty.  

Doufáme, že se nám podaří v příštím školním roce akci znovu uskutečnit. 

Garant:  Mgr. Alena Tesařová 

Spolupracovaly:  Mgr. Ivona Korpasová, Mgr. Naděžda Nováková 

 

                                       Zpracovala: Mgr. Alena Tesařová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní tábor Balaton 2013 

 

 Organizátor: město Miskolc, město Ostrava  

 1. 8. – 8. 8. 2013  

 

Již druhým rokem naši žáci reprezentovali školu, město Ostravu a Českou republiku v rámci partnerství měst Ostrava 

a Miskolc na mezinárodním táboře u Balatonu. Celkem 8 vybraných žáků se aktivně zapojilo do připraveného programu a v rámci 

českého dne představili zajímavá místa našeho města. V dalších dnech se seznámili s prezentacemi dalších účastnících se zemí, a 
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to nejen formou konkrétního představení, ale i prostřednictvím typické národní kuchyně. Tato forma mezinárodní spolupráce 

umožňuje žákům prakticky využít znalostí a dovedností získaných v průběhu studia a prezentovat se v cizím jazyce – angličtině.  

                                                                                                                            Zpracovala Mgr. Naděžda Nováková 

Přehled realizovaných projektů na půdě MGO 

 

PROJEKTY A PROGRAMY 
 

Projekty v rozvojových 

programech MŠMT  

a MSK 

 

 

- Projekt OP VK Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, 

fyziky a biologie – řešitel Matiční gymnázium (2012-2014) 

- Projekt OP VK Zlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO 

v rámci programu „EU peníze středním školám”– řešitel 

Matiční gymnázium (2012-2014) 

- Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci –  projekt „Nové 

přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů 

na středních školách“ –  řešitel OU v Ostravě 

- Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – projekt   

Podpora efektivity vzdělávání v MSK v rámci  Operačního  

programu  Rozvoj lidských zdrojů – řešitel OU v Ostravě 

- Smlouva o vzdělávání v rámci projektu Vytváření pozitivního 

sociálního prostředí ve školách – projekt   OPVK – řešitel  

Centrum nové naděje F–M   

- Projekt Podpora jazykového vzdělávání na středních 

školách (MSK) – partnerská škola 

- Projekt Podpora přírodovědných předmětů (MSK) – 

partnerská škola  

Vlastní programy  

a projekty (rozvoj školních 

aktivit, Škola zdravého života, 

atd.) 

 

Týden přírodovědných a technických předmětů 

Týden jazyků 

Výtvarný projekt Španělské malířství 

Maraton čtení Dona Quijota 

Astrofyzikální kroužek 

Zeměpisný kroužek 

Biologický kroužek 

Projekt Biologie v přímém přenosu 

Exkurze pro nadané žáky v rámci 27. letní školy chemie VŠCHT Praha 

Školní mikroskopická laboratoř MGO 

Florbal a fotbalová liga 

Basketbalový kroužek 

Volejbalový kroužek 

Kroužek aerobiku 

Fotografický kroužek 

Instrumentální skupiny 

Klub přátel ZOO 

Kroužek mladých zdravotníků 

Kroužek programování 

Kroužek španělštiny 

Pěvecké sbory 

Šachový kroužek 

Konverzační kroužek angličtiny – Erasmus 

Britannica Beacon School 

Přípravné kurzy na FCE a Mock zkoušky 

Přátelé diktátů 

Žurnalista 

Projekt Vzducholoď MGO 

Projekt Start vlastní rakety MGO 

Autoevaluace školy 

Využití evaluačních projektů 

 

 

 

Projekt ICILS –  mezinárodní šetření počítačové a informační 

gramotnosti – řešitel Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků 

vzdělávání IEA  

SCIO – přijímací zkoušky na SŠ 

projekt Podpora efektivity vzdělávání v MSK – hodnocení škol 

zřizovatelem 
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DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY 
 

 

Spolupráce s městem, obcí – 

konkrétní aktivity 

 

 

 

MGO je pilotní školou v rámci projektu „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století“ 

– spolupráce s Židovským muzeem v Praze 

MGO reprezentovalo Českou republiku a město Ostrava prezentací na mezinárodním 

táboře Balaton 2013 

 

Spolupráce s profesními 

orgány (Hosp. komora, 

cechy, firmy a další) 

 

 

Smlouva s Francouzským velvyslanectvím v ČR – organizování mezinárodně 

uznatelných zkoušek „žákovský delf“ (DELF scolaire) 

Akreditované přípravné centrum  Cambridge ESOL Exam Preparation Centre  

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci  - projekt ESF v rámci Operačního  

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „SYNERGIE“ – Spolupráce VŠ se 

ZŠ a SŠ  – řešitel OU v Ostravě 

Spolupráce s Jednotou klasických filologů při Akademii věd ČR – přednášková 

činnost 

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – projekt „Podpora efektivity 

vzdělávání v MSK“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – řešitel 

OU v Ostravě. 

OU: průběžná a souvislá pedagogická praxe posluchačů 

Organizace Krajského kola chemické olympiády kategorie D 

Aktivity žáků (školní 

časopis, studentská rada, 

divadelní soubor, školní sbor 

atd.) 

 

Pěvecké sbory a instrumentální skupiny 

Školní kapela Údy z půdy 

Divadelní soubor TAJFUN 

Klub přátel ZOO 

Kroužek mladých zdravotníků 

Biologický kroužek 

Zeměpisný kroužek 

Sportovní kroužky – florbal, basketbal, volejbal, aerobik 

Astrofyzikální kroužek 

Šachový kroužek  

Kroužek programování 

Redaktoři studentského časopisu ostravských gymnázií SCARABEUS 

Studentský senát 

Školní časopis eMko 

Pravopisný kroužek 

Nautilus – naučíme Tě učit se 

Akce prezentace školy, www 

stránky, dny otevřených 

dveří atd. 

 

 

www stránky: www.mgo.cz 

Den otevřených dveří:  4. 12. 2012 a 24. 1. 2013 Nová koncepce „S námi si studium 

opravdu užijete“ 

Informativní schůzka pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku osmiletého i 

čtyřletého studia: 28. 5. 2013 

Spolupráce s tiskem – Matiční deník (vydáno dne 4. 12. 2012) 

Školní ples 

Slavnostní vyřazení absolventů 

Vánoční strom MGO 

Vánoční koncert ( živě na www.mgo.cz) 

Školní facebook 

Školská rada 

 

 

 

viz  

http://mgo.cz/jj/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=93 

 

 

 

  

http://www.mgo.cz/
http://mgo.cz/jj/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=93
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L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního učení 

 
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

M. Údaje o předložených a školou organizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

  
Program „Britannica Beacon School - Matiční gymnázium Ostrava“ – první svého druhu ve střední Evropě 

Co projekt nabízí?  

Využití výukových materiálů, sbírky vzdělávacích cvičení, aktivit 

a studium manuálů 

Vzdělávací platformu pro výuku všech předmětů 

Autentické, aktuální a vysoce profesionální materiály 

Používání vzdělávací platformy ve třídách i při domácí přípravě 

 

Jaké jsou cíle projektu?  

Zvýšení studijního úsilí žáků  

Individualizace vzdělávání  

Rozvoj technické, informační a čtenářské gramotnosti 

Zkvalitnění bilingvní výuky, zapojení CLIL 

 

Co žáci získali?  

Zdroj autentických materiálů vytvořených odborníky všech vědeckých 

odvětví tak, aby studijní zkušenosti žáků byly co nejintenzivnější, 

nejautentičtější a nejbohatší 

Prostor k rozvoji kritického myšlení 

Příležitost pracovat s moderní výpočetní technikou 

Dovednost se zájmem aktivně a smysluplně využívat internet a různé komunikační kanály 

Dovednosti v oblasti práce s různými autorizovanými zdroji informací i s informacemi samotnými 

Přirozenou cestu, jak hlouběji proniknou pod povrch učiva  

Přímý kontakt s materiály, které nejsou vytvořeny uměle a odpovídají nejmodernějším vědeckým poznatkům   

Nejnovější aktuality ze širokého spektra oblastí přirozenou formou a způsobem vhodným pro jejich věk, zaměření, 

studijní typ a individuální vzdělávací potřeby. 

Zkušenosti a dovednosti potřebné pro připravovaný celostátní projekt Maturita 21. století. 

 

Co je výstupem projektu? 

Posílení učení žáků ve zcela moderním a technicky aktuálním 

prostředí pomocí důvěryhodného zdroje médií a textového obsahu 

Posílení studijních dovedností 

Posílení dovedností v oblasti informatiky, internetu a moderních 

technologií 

Rozvoj kritického myšlení 

Prezentace získaných znalostí a dovedností s využitím 

nejmodernějších technologií 

Aktivní užívání cizího jazyka, schopnost porozumět odborným 

textům v cizím jazyce, zvláště angličtině 

Celý projekt byl pro školní rok 2012/2013 financován občanským 

sdružením „Přátelé MGO“ – unie rodičů, pedagogů, žáků a 

příznivců MGO. 

 

Manažerka a garantka projektu: Mgr. Naděžda Nováková 
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Biologie v přímém přenosu 

Cílem projektu bylo nabídnout žákům unikátní možnost sledovat prostřednictvím moderní videotechniky život a 

rozmnožování papoušků novozélandských. 

Žáci Matičního gymnázia pod vedením svého učitele Ing. Dragona sami sestrojili a upravili videotechniku tak, aby bylo 

možno kameru instalovat na budku chovanců naší voliéry, která je umístěna ve vestibulu MGO. Celý projekt pak byl 

zpřístupněn přes naše webové stránky i většímu počtu zájemců. 

Nejen členové biologického kroužku, kteří se pod vedením Mgr. Vondráčka již léta věnují především ornitologii, ale i 

všichni ostatní zájemci z řad žáků a pedagogů MGO mohli díky tomuto unikátnímu řešení nahlédnout do ptačí budky a na 

monitoru počítače umístěného ve vestibulu školy tak bylo možno pozorovat průběh celého hnízdění našich papoušků – tedy 

exkluzivní pohled do nitra budky. 

Žáci si tak formou netradičního „laboratorního cvičení“ mohli vyzkoušet metody opravdových přírodovědců v terénu: 

pozorování všech přípravných fází toku, změny v chování, snůšku vajíček, bylo možno provádět jejich vážení a měření, mohli 

pozorovat vývoj embrya ve vajíčku, mohli sledovat vlastní líhnutí mláďat a následně prováděli měření váhových přírůstků 

rostoucích mláďat, sledovali rodičovské instinkty chovného páru. Deník zaznamenávající průběh hnízdění: denikPapousci.pdf 

Věříme, že tento exkurz do etologie nabídl našim žákům zcela nový pohled na živé tvory, byla tak využita příležitost 

dát jim odborný, ale i prožitkový potenciál k vlastnímu harmonickému rozvoji osobnosti. 

Projekt Biologie v přímém přenosu je součásti nového tvůrčího přístupu Matičního gymnázia k problematice propagace 

a popularizace přírodních věd. 

 

Náklady spojené s realizací projektu hradilo občanské sdružení „Přátelé MGO“. 

 

                                                                                                                               Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

 

 

Týden přírodních věd a technických oborů 

 

Ve dnech 2. – 5. dubna 2013 byl pro žáky Matičního gymnázia připraven pilotní projekt praktické prezentace těch 

nejzajímavějších přírodovědných a technických oborů tak, aby žáci našeho gymnázia získali postupem let jasnou představu, jaká 

je perspektiva a prestiž studia v těchto oblastech. Na akci se podílely kromě Matičního gymnázia také Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita, Ostravská univerzita v Ostravě, Krevní centrum FNsP, ZOO Ostrava i další subjekty. 

Během Týdne přírodních věd a technických oborů měli naši žáci možnost mj. nahlédnout přímo do „vědecké kuchyně“ 

renomovaných laboratoří VŠB a OU, vyslechnout popularizující přednášky vysokoškolských pedagogů a mohli si tak 

s předstihem několika let budovat představu o svém vlastním odborném zaměření a vývoji. 

Program prvého ročníku byl nesmírně atraktivní nejen obsahem, ale také osobnostmi, které naše žáky oslovily. 

Předpokládáme, že podobně koncipovaná akce se stane trvalým doplňkem všeobecně koncipovaného obsahu ŠVP MGO.  Jsme 

přesvědčeni, že dosud pouze formálně tolik proklamovaná podpora přírodních věd dostává naším projektem jasnou podobu a bude 

pro všechny zapojené významným přínosem. 

Jsme potěšeni, že odbornými garanty a současně aktivně přednášejícími Týdne přírodních věd a technických oborů byly 

takové osobnosti jako pan prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Dr.h.c., dlouholetý rektor VŠB-TUO, nyní ředitel Centra 

Energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie, paní prof. Ing. Dagmar Juchelková Ph.D., vedoucí katedry 

energetiky Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava a pan doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., vedoucí katedry biologie 

Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 

Záštitu nad celým projektem převzal PaedDr. Libor Lenčo, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu 

Moravskoslezského kraje. 

 

  

http://mgo.cz/jj/images/stories/clanky/2013/denikPapousci.pdf
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Přehled některých vybraných témat a aktivit Týdne přírodních věd a technických oborů žáků MGO 

 

Datum Přednáška Přednášející/zodpovědná osoba 

2. 4. 2013 

zahájení Týdne technických a přírodovědných předmětů vedení Matičního gymázia a VŠB-TU 

Technické vzdělávání ve světě prof. Ing. T. Čermák, CSc. 

Prezentace České hlavy M. Kubáňková 

Prezentace akcí VŠB-TU   

Co je to procesní inženýrství Prof. Ing. L. Obalová Ph.D. 

Sypké hmoty všude kolem nás? Doc. Ing. M. Vrtek Ph.D. 

Projekt Apollo: Nejnádhernější dobrodružství člověka ve vesmíru M.  Halousek 

Start Apolla  Ing. A. Dragon 

Cestopisná přednáška L. Bednář 

Cytogenetické metody RNDr. Mgr. Adamus, Ph.D. 

Přednášky – Vesmír v zrcadle, Svět GPS Mgr. Češková 

Exkurze - Soužití zvířat a lidí na zemi Mgr. Češková 

Exkurze - Dolní oblast Vítkovice učitelé MGO 

3. 4. 2013 

oficiální setkání s PaedDr.  Lenčem Mgr. L. Vasevič, přednášející z VŠB-TU i PřF OU 

Energetika kolem nás, resp. excelence energetiky prof. Ing. D. Juchelková Ph.D. 

Ochrana duševního vlastnictví Z. Bělohradská, Z. Čapková  

Jak vidí had a jak to využívají lidé Doc. Ing. Z. Kadlec Ph.D. 

Nanotechnologie  Doc. Mgr. J. Kukutschová Ph.D. 

Technická estetika a geologie 
prof. Ing. K. Raclavský, CSc.,  prof. Ing. 
Raclavská, CSc. 

Prezentace akcí VŠB-TU   

Potíže Noemovy archy. Podtitul: Kolik máme na 
planetě druhů? doc. Mgr.  Pavel Drozd Ph.D. 

Máme v sobě kus neandrtálce? Podtitul: 
Současný pohled na vztah neandrtálců a moderních lidí. RNDr. Michal Živný Ph.D. 

 Jak molekulární metody přepsaly učebnice biologie Mgr. Tereza Ševčíková 

Exkurze - Dolní oblast Vítkovice učitelé MGO 

Exkurze - pivovar Nošovice Mgr. A. Tesařová,  Mgr. Z. Maník 

Výukový program "Ze života zvířat v zoo" Mgr. Z. Platošová, Mgr. D. Škorňáková 

4.4.2013 

Setkání s doktorandy VŠB-TU Ing. V. Sassmanová, Ing. J. Frantík, a spol. 

Bioplynové stanice, kompost, peletky 
Ing. Silvie Hartmann, Sýkorová, prof. Ing. 
Raclavská, CSc., Ing. Zajonc 

Mobilní roboti prof. Dr. Ing. Mostýn 

Sypké hmoty, částicové systémy prof. Ing. Zegzulka, CSc. 

Mikroskopická laboratoř prof. Ing. Raclavský, CSc. 

Termické procesy, emisní vůz, termokamera Němček 

Lab. procesní inženýrství výuková, heterogenní katalýza  a fotokatalýza, 
anaerobní digesce, vícefázová hydrodynamika IET, Ing. Večeř Ph.D., prof. Ing. Obalová Ph.D. 

Seqway, skákací boty, kolečkové brusle, hlavolamy, soutěže Ing. Frantík, Ing. Nečas 

Exkurze - Dolní oblast Vítkovice učitelé MGO 

Mobilní planetárium Češková 

5.4.2013 

Lab. procesní inženýrství výuková, heterogenní katalýza  a fotokatalýza, 
anaerobní digesce, vícefázová hydrodynamika IET, Ing. Večeř Ph.D., prof. Ing. Obalová Ph.D. 

Bioplynky, kompost, peletky 
Ing. Hartmann, Sýkorová, prof. Ing. Raclavská, 
CSc. Ing. Zajonc 

Seqway, skákací boty, kolečkové brusle, hlavolamy,…. Soutěže Ing. Frantík, Ing. Nečas 

Nanotechnologie Mgr. J. Kukutschová Ph.D. 

Exkurze – Dolní oblast Vítkovice učitelé MGO 

exkurze – Soužití zvířat a lidí na zemi Mgr. Češková 

Přednáška – Krevní centrum Ostrava Bc. N. Kalužová 

Exkurze ve spolupráci s katedrou biologie PřF OU Doc. Mgr. Drozd Ph.D., Mgr. Cimalová Ph.D. 

Přednášky – Krása minerálů, Rozmanitost povrchu Země Mgr. Češková 

Přednášky – Meteorologické prvky a jejich měření, Čistota ovzduší Mgr. Češková 

 

Náklady spojené s realizací projektu hradilo občanské sdružení „Přátelé MGO“ 

 

  Zpracovali: Mgr. Ladislav Vasevič, RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D 
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Vesmírný program MGO 

 

Raketa Air Commander 

Tato dvoustupňová raketa je s oběma motorovými stupni schopna dosáhnout výšky 650 

m.  Stavba spočívala v sestavení a slepení jednotlivých dílů a následného nabarvení a nalakování. 

Dalším krokem bylo zkompletování startovací rampy a elektronického odpalovacího zařízení. 

Stavby se účastnili především žáci ze Septim a Kvint. 

Raketa byla odpálena 18. 5. 2013 na Vinné hoře u Hlučína. S raketou jsme provedli několik 

úspěšných startů. 

 

Raketa Saturn V 

Jedná se o funkční model, jehož předloha dopravila kosmonauty NASA na Měsíc. Stavba 

byla poměrně náročná, neboť model obsahoval mnoho detailů, včetně obtisků, které dodaly raketě 

realistický vzhled. 

Před startem rakety byla uspořádána přednáška s názvem „Projekt Apollo: Nejnádhernější dobrodružství člověka ve vesmíru“ 

spojená s výstavou na téma dobývání vesmíru. Poté se zájemci o start rakety přesunuli do Komenského sadu, kde proběhl start 

rakety, kterého se jako čestný host zúčastnil také p. Milan Halousek z České kosmické kanceláře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Matiční gymnázium spolupracuje s Ostravskou univerzitou v Ostravě při realizaci pedagogických praxí. V současné době nemá 

Matiční gymnázium s jednotlivými fakultami smluvní vztahy, neboť navrhovaný systém je dosud právně a organizačně 

neprůhledný a pro poskytovatele praxe nevýhodný. Přesto Matiční gymnázium po individuálním jednání se zástupci kateder a 

studenty praxi realizuje.  

  

 

 

Zpráva o činnosti občanského sdružení „Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO“ 

Školní rok 2012 /2013 

 
Ve školním roce 2012/2013 se 14. listopadu 2012 konala v rámci třídních schůzek korespondenční členská schůze 

občanského sdružení „Přátelé MGO – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců MGO“ a také volby do správní rady pro roky 2013 

a 2014 ((Dokumenty – protokol o průběhu voleb 2012, prezenční listiny – 2012, zápis ze schůze správní rady – 12. prosince 2012 

– jsou uloženy v archivu o. s. „Přátelé MGO“). 

 

V prvém roce nového dvouletého funkčního období školního roku 2012/2013 pracovalo občanské sdružení v souladu se 

schválenými stanovami v tomto složení: 

Správní rada:        Předseda: Mgr. Ladislav Vasevič 

Místopředseda: Ing. Marie Tobolová 

Jednatel: Mgr. Svatava Kretková 

Pokladník: Mgr. Zdeněk Maník 

Revizoři účtů: Mgr. Tomáš Fismol, Ing. Dana Diváková 

Členové:   MUDr. Kateřina Kovářová 

                   MUDr. Věra Peterková 

                                           Bc. Petra Mikulová 
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Čestné prezidium:             PhDr. Lenka Mrhačová 

                                          Mgr. Miroslava Pavlínková 

Studentský senát na jednání rady deleguje svého zástupce. 

 

Správní rada se pravidelně schází dle aktuálních požadavků v budově školy. Vždy je na jednání pozváno vedení školy, 

je vyhotoven zápis a ten je v kopiích uložen v archivu u Ing. Marie Tobolové a u pokladníka sdružení jako součást pokladního 

deníku. 

 

Partnerská činnost sdružení  
 

Školní rok 2012/2013 byl opět ve znamení spolupráce s řadou partnerů, kteří pomáhají našemu sdružení buď v rovině 

konzultační a organizační, nebo jsou významným ekonomickým partnerem některých konkrétních aktivit, které pořádáme a 

zajišťujeme pro naše žáky a širokou veřejnost. Naše poděkování patří především: firmám Inkos – Ostrava, a. s., Morys s. r. o., , 

Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Domu kultury města Ostravy, a. s., Generálnímu konzulátu Polské 

republiky, Divadlu loutek Ostrava a mnoha dalším drobným dárcům sponzorských příspěvků. 

 

Struktura hospodaření občanského sdružení „Přátelé MGO“ ve školním roce 2012/2013 

(základní ukazatelé) 
 

Příjmy ve šk. roce 2012/2013 

Sponzorské příspěvky – základní (členské a nadstandardní)   609 332 Kč 

Prodej vstupenek a sponzorské příspěvky – ples    55 000 Kč 

Sponzorské příspěvky – Encyklopedie Britannica     45 680 Kč 

Sponzorské příspěvky – kroužek čínštiny     41 860 Kč 

Sponzorské příspěvky – kroužek anglické konverzace     38 500 Kč 

Sponzorské příspěvky – kroužek přípravy na FCE     16 800 Kč 

Sponzorské příspěvky – kroužek italštiny       9 500 Kč 

Sponzorské příspěvky – trička MGO       6 300 Kč 

Sponzorské příspěvky – tiskové centrum       4 374 Kč  

CELKEM    827 346 Kč   

Výdaje nad 5 000 Kč ve šk. roce 2012/2013  

Repasované počítače s příslušenstvím do učeben (elektronická třídní kniha) 127 287 Kč 

Jazykové kroužky    78 804 Kč 
z toho čínština 25 200 Kč; italština 7 700 Kč; angličtina příprava na FCE 16 884 Kč;  

angličtina konverzace s rodilým mluvčím 29 020 Kč   

Ples (pronájem sálu a přísálí, moderování, OSA, rozeslání pozvánek, potisk šerp)    55 124 Kč 

Licence Encyklopedie Britannica      43 536,82 

Provoz tiskového centra září až červen       42 126 Kč 

Pomůcky do Tv      34 899 Kč 

Vyřazení maturantů (odznaky, složky, pronájem sálu)                                 27 062 Kč 

Trička MGO      21 346 Kč 

Divadelní představení Jesus Christ SuperStar      19 416 Kč 

Vánoční stromek MGO do atria školy včetně dekorace                                 12 279 Kč 

Maraton MGO      11 840 Kč  

Kronika MGO (doplatek)        9 980 Kč  

Lepení tapet v mezipatrech        7 986 Kč 
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Přebory školy ve slalomu a v plavání (bus, pronájem dráhy, diplomy a odměny)      7 116 Kč 

Zpracování účetnictví a DPPO za kalendářní rok 2012                                   6 000 Kč 

Raketa MGO (modelářský kroužek)        5 954 Kč 

 

Vzhledem k rozsahu našich současných finančních operací, velkému počtu fakturací a objemu bankovních převodů byla i v roce 

2013 daňová uzávěrka našeho občanského sdružení za období roku 2012 provedena profesionálním daňovým poradcem. Cena 

k fakturaci této specializované služby byla, vzhledem k počtu položek a výši obratu na účtu, stanovena na částku 6 000,- Kč. Tak 

jako ve všech předcházejících obdobích bylo i daňové přiznání za rok 2012 odevzdáno v zákonem stanovené lhůtě na příslušném 

finančním úřadě. 

Informace o hospodaření za rok 2012 lze získat u členů správní rady, a to vždy po domluvě na řádných zasedáních 

správní rady. Nahlédnutí do účetních dokladů je možné zajistit členům občanského sdružení vždy po dohodě s pokladníkem 

Mgr. Maníkem, a to vždy za přítomnosti revizní komise našeho sdružení.   

  

Poděkování: 

Jako ředitel Matičního gymnázia jsem nejen nesmírně potěšen tím, jak úspěšně se rozvíjí spolupráce mezi rodičovskou 

veřejností (veřejností obecně) a vedením gymnázia, ale cítím doslova hrdost nad pochopením a vstřícností jednotlivců, ať už 

vystupují jako soukromé osoby, nebo jako zástupci firem a společností, když dokáží svými sponzorskými příspěvky tolik ovlivnit 

a doslova pozvednout úroveň dění na Matičním gymnáziu. Nežijeme v době, kdy jsou lidé osvíceni tak, že dokáží pochopit 

složitosti ekonomické reality školské instituce. Jsou vzácností a není snadné je potkat v ten pravý okamžik. Vážím si tedy nejen 

těch opravdu štědrých sponzorských darů, které nám umožnili dokončit v nadstandardní kvalitě a úrovní například ateliér výtvarné 

výchovy, ale děkuji všem, i těm nejdrobnějším dárcům, za jejich zájem, ochotu a vstřícnost. Mohu vám slíbit, že všechno naše 

konání má jediný cíl a tím jsou vaše děti, jejich úspěch, spokojenost, štěstí, drobné i velké radosti, to vše společně s vámi 

nabízíme dnes jim, aby jednou ony (až z nich budou oni) mohly být těmi osvícenými a mohly se spolehnout na lidskou soudržnost 

a solidaritu.  

                             Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič, předseda občanského sdružení „Přátelé MGO“  

 

Spolupráce ZO OS s vedením školy 

 

Od listopadu 2008 je na škole ustavena odborová organizace, která začala spolupracovat s vedením školy především 

v oblasti čerpání prostředků  FKSP. Má 24 členy a na základě jejich návrhů se podařilo dohodnout řadu věcí, které zaměstnanci již 

třetím rokem využívají (např. úprava principu přidělování příspěvku na penzijní připojištění, na rekreační pobyt). Spolupracujeme 

s vedením i v oblasti pracovně právních vztahů a BOZP a v současnosti i v otázkách týkajících se státních maturit. Rozpočet byl 

po domluvě upraven vzhledem ke snížení příspěvku z 2% na 1%. Dosavadní spolupráce prozatím probíhá bez vážnějších 

nedostatků.  

 

Mgr. Ivona Korpasová, předseda ZO 

 

 
 

Spolupracující partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace:    

OU v Ostravě Souvislá a průběžná praxe posluchačů učitelských oborů 

fakult Ostravské univerzity 

Náslechy, výstupy a 

rozbory vyučovacích 

hodin 

Francouzské velvyslanectví 

v Praze 

Prohloubení znalostí a dovedností ve francouzském jazyce Organizace 

mezinárodních 

zkoušek DELF 

SCOLAIRE 

Okresní soud v Ostravě  –

Porubě 

Seznámení žáků se soudním přelíčením (v rámci předmětu 

ZSV a OV) 

Spolupráce na 

projektu Soudci do 

škol 

Masarykova Univerzita 

v Brně 

Získání přístupu k nejaktuálnějším informacím o možnostech 

studia na MU, o kterých vybraný žák informuje spolužáky. 

Projekt má zprostředkovat těsnější kontakt mezi vzdělávacími 

institucemi. 

Ambasador na střední 

škole 
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Další partneři:    

Úřad práce, Ostrava Přijímací řízení, ucelené informace o Matičním gymnáziu, 

Ostrava –  pro zájemce o studium na naší škole 

Podíl na vytvoření 

informačního 

materiálu 

OŠ Moravskoslezského kraje Organizace nostrifikačních zkoušek v rámci nostrifikačního 

řízení zahraničních studentů 

Nostrifikační zkoušky 

Magistrát města Ostravy Organizace účasti žáků na mezinárodním táboře partnerských 

měst pod záštitou pořádajícího města Miskolce, Maďarsko – 

Balaton 2013  

Prezentace ČR žáky 

v anglickém jazyce 

Moravská Ostrava a Přívoz a 

Generální konzulát Polské 

republiky 

Seznámení učitelů a žáků Matičního gymnázia s novinkami 

v polské kulturní sféře 

Organizace projektu 

Polské dny v Ostravě 

 
Školní mikroskopická laboratoř 

 

 

 

 

V uplynulém školním roce pokračoval zdárně provoz školní 

mikroskopické laboratoře vytvořené na základě spolupráce dvou 

významných institucí – Matičního gymnázia, Ostrava a českého 

zastoupení firmy Olympus.  

Laboratoř je vybavena 8 mikroskopy CX 21 v LED 

provedení. Součástí je také obrazová analýza – digitální kamera 

napojená na jeden z mikroskopů a příslušné softwarové vybavení. 

Takto lze získat velmi jednoduchým způsobem řadu hodnotných 

mikroskopických snímků. Spolu s napojením na dataprojektor je 

možné pohodlně promítat pozorovaný objekt na plátno.  

RNDr. Mgr. Tomáš Adamus, Ph.D. 

 

 

O. Autoevaluační zpráva  

 

 

 

1. Autoevaluační sonda – pohled rodičů 2012 /2013 

 
V rámci podzimních třídních schůzek proběhlo autoevaluační šetření několika klíčových parametrů, které analyzují 

názory a postoje rodičů našich žáků. Respondenti se formou anonymních dotazníků mohli vyjádřit k šestici klíčových oblastí, 

které se přímo dotýkají základní vzdělávací a výchovné funkce naší instituce. 

 Je pro naši práci povzbudivé, že šetření ukázalo (viz příloha) nadprůměrně dobré výsledky ve všech sledovaných 

kategoriích. Při tak velkém počtu žáků a pedagogů je samozřejmé, že nelze vždy vyhovět všem stranám vzdělávacího 

a  výchovného procesu, ale vysokou náročnost a současně kultivovanost vzdělávání evidentně lze propojit v harmonický celek. To 

zřetelně dokládá naprosto mizivé procentuální hodnocení v rovině negativních parametrů u všech položených otázek.  

Ale i jednotlivosti jsou pro nás důležitým zdrojem informací a budou tak impulzem pro korekci naší práce.  

 Podobná šetření budou pravidelně (dokonce v širším záběru) realizována každoročně a ve  školním roce 2013/14 bude 

spuštěn projekt autoevaluačního šetření z pohledu samotných žáků. 

 Odborným garantem pověřeným autoevaluačními šetřeními je Mgr. Rostislav Gramnica, který také přijímá jménem 

vedení případné podněty pro další hodnotící průzkumy. 

                                                                                       Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič 
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Hodnocení oblastí 

 

Stupeň 
Kód pro statistické 

zpracování 
Kritéria pro hodnocení ukazatelů 

Vynikající 3 
Alespoň 50 % ukazatelů v dané oblasti je vynikající, nejméně 90 % ukazatelů je 

vynikající nebo vyhovující. 

Vyhovující 2 
Alespoň 50 % ukazatelů v dané oblasti je vynikající nebo vyhovující, nejméně 90 

% ukazatelů je vynikající nebo vyhovující nebo vyhovující s výhradami. 

Vyhovující s 

výhradami 
1 

Alespoň 70 % ukazatelů v dané oblasti je vynikající nebo vyhovující nebo 

vyhovující s výhradami, nevyhovujících je max.  

30 %. 

Nevyhovující 0 Více než 30 % ukazatelů v dané oblasti je nevyhovující. 

 

 

 

 

 

 

 

 3 2 1 0 

Jste spokojeni s výukou svého dítěte (předmětová nabídka, 

metody učitelů, výsledek,…)?  90 169 10 2 

Myslíte si, že naše škola učí studenty nejen vědomostem, 

ale připravuje je také na situace reálného života?  57 169 39 0 

Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají učitelé?  
143 124 5 0 
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Myslíte si, že jste dostatečně informováni o dění ve škole?  
112 130 28 1 

Souhlasíte s tvrzením, že vedení školy spolupracuje velmi 

dobře s rodiči studentů?  150 112 5 1 

Pokud byste měli možnost vrátit čas, přihlásili byste vaše 

dítě na tuto školu znovu?  186 73 15 3 

 

 
3 2 1 0 

Jste spokojeni s výukou svého dítěte (předmětová nabídka, 

metody učitelů, výsledek,…)?  33 % 62 % 4 % 1 % 

Myslíte si, že naše škola učí studenty nejen vědomostem, 

ale připravuje je také na situace reálného života?  22 % 63 % 15 % 0 % 

Jste spokojeni s tím, jak se k vašemu dítěti chovají učitelé?  
53 % 45 % 2 % 0 % 

Myslíte si, že jste dostatečně informováni o dění ve škole?  
41 % 48 % 10 % 1 % 

Souhlasíte s tvrzením, že vedení školy spolupracuje velmi 

dobře s rodiči studentů?  56 % 42 % 2 % 0 % 

Pokud byste měli možnost vrátit čas, přihlásili byste vaše 

dítě na tuto školu znovu?  
68 % 26 % 5 % 1 % 

 

 

Oblast č. 1 – Výuka (předmětová nabídka, metody učitelů, výsledek,…)  byla přítomnými rodiči  hodnocena jako  VYHOVUJÍCÍ. 

33 % rodičů ji označilo jako vynikající, 62 % rodičů jako vyhovující. 4 % dotazovaných rodičů výuku označila jako vyhovující 

s výhradami, 1 % jako nevyhovující.  

 

Oblast č. 2 – Příprava dětí do života byla přítomnými rodiči hodnocena jako VYHOVUJÍCÍ. 22 % rodičů ji označilo jako 

vynikající, 63 % rodičů jako vyhovující,  15 % jako vyhovující s výhradami. Nikdo z rodičů neoznačil tuto oblast jako 

nevyhovující.  

 

Oblast č. 3 – Chování učitelům k žákům bylo přítomnými rodiči hodnoceno jako VYNIKAJÍCÍ. 53 % rodičů jej označilo jako 

vynikající, 45 % rodičů jako vyhovující. Pouhá 2 % jako vyhovující s výhradami. Nikdo chování neoznačil jako nevyhovující. 

 

Oblast č. 4 – Informovanost o dění ve škole byla přítomnými rodiči hodnocena jako VYHOVUJÍCÍ. 41 % rodičů ji označilo jako 

vynikající, 48 % rodičů jako vyhovující, 10 % jako vyhovující s výhradami. Pouze 1 % rodičů považuje informovanost za 

nevyhovující. 

 

Oblast č. 5 – Spolupráce vedení s rodiči byla přítomnými rodiči hodnocena jako VYNIKAJÍCÍ. 56 % rodičů ji označilo jako 

vynikající, 42 % rodičů jako vyhovující, pouze 2 % jako vyhovující s výhradami. Nikdo z rodičů neoznačil tuto oblast jako 

nevyhovující.  

 

Oblast č. 6 – Opětovné přihlášení na školu v případě vrácení času bylo přítomnými rodiči hodnoceno jako VYNIKAJÍCÍ. 68 % 

rodičů by dítě určitě znovu přihlásilo, 26 % by své dítě spíše přihlásilo, 5 % rodičů by své dítě spíše nepřihlásilo. Pouze 1  % 

z hlasujících rodičů zvolilo možnost, že by své dítě na naši školu určitě znovu nepřihlásilo.   

  

 

 

 



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 80 Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

 

 

2. Autoevaluace a perspektiva vývoje  

 
 

 

Úvod 

 

Ukončený a v této výroční zprávě hodnocený školní rok 2012/2013 přinesl v mnoha oblastech vzdělávacích, ale i 

mimoškolních aktivit koncepční průlom. Vedení Matičního gymnázia přistupuje nyní k trhu vzdělávacích institucí nesmírně 

aktivně, analyzuje podrobně všechny důležité demografické ukazatele a především sleduje a do našich podmínek implementuje ty 

nejnovější vzdělávací trendy a potřeby. Víme, že připravujeme žáka – absolventa s perspektivou uplatnění na trhu práce 50, ale 

respektive 60 let. Je proto nutné citlivě reagovat na vývojové trendy, aktuální, ale i perspektivní požadavky celospolečenské  

poptávky. Nejsme tak krátkozrací, jako mnozí čeští politikové současnosti, kteří jsou schopni podřídit systém vzdělávacích 

institucí tak drobné (v globálním kontextu zanedbatelné) realitě, jakou je například momentální situace v regionu. Náš absolvent 

bude žít v plně globalizovaném světě, kde mikroregionální požadavky nejsou z hlediska jeho budoucnosti relevantní. Kvalita, 

všeobecnost, šíře a schopnost flexibilně reagovat na změny – to je náš dlouhodobý cíl. Tímto směrem se ubírá Matiční 

gymnázium.  

 

Řízení školy 

 

Ve školním roce 2012/2013 se podařilo především proměnit kvalitu a styl vlastní řídící práce. Nová úroveň 

komunikace mezi řídícím subjektem, pedagogy, žáky a rodiči pozitivně ovlivnila kvalitu vztahů, které jsou tak důležitým 

parametrem při plnění náročných úkolů vzdělávací a výchovné práce. Formou četných konzultací jsou do řízení vtaženy 

jednotlivé články struktury MGO. Pravidelné pracovní schůzky se zástupci, výchovnou poradkyní a vedoucími předmětových 

komisí napomáhají detailně zmapovat reálný stav a hledat včas případné korekce.  

Žákovské a rodičovské veřejnosti byl nabídnut a vymezen dostatečný prostor pro řešení všech problémů a námětů. 

Každá připomínka je bedlivě analyzována a je zdrojem cenných informací při hledání dalších vstřícných a pozitivních kroků 

směrem k našim žákům a jejich rodičům. Ne vždy lze nalézt ideální řešení, ale umění kompromisu a vstřícnosti je klíčovou 

technikou současného vedení MGO. 

U jisté části zaměstnanců ještě přetrvává poněkud vlažný přístup k plnění některých svěřených úkolů, ale i zde je klíčem 

k narovnání neblahého dědictví minulosti systém jasně vymezených pravidel ekonomických stimulů, které umožňují efektivně 

ocenit kvalitu a jasně definovat průměr a liknavost.   

Nové způsoby řízení se jasně projevují v celkové atmosféře školy, tedy především v rovině přímé pedagogické práce 

pedagogických zaměstnanců. Kvalitativní, ale dokonce i kvantitativní výkyvy kvality odvedené práce jsou již minulostí. 

Systém nabízí rovné a motivující pracovní prostředí pro zaměstnance, rovné a motivující prostředí pro všechny žáky a prostředí 

profesionality a vstřícnosti pro zákonné zástupce. 

 

Marketingová strategie rozvoje MGO 

 

Zásadní průlom se v uplynulém školním roce udál právě v oblasti marketingové strategie a vlastní aktivní prezentace 

MGO na veřejnosti. Tyto nové aktivity lze rozdělit v rámci hodnocení do několika samostatných položek. V rovině prezentace 

odborného potenciálu MGO jsme kladli důraz na aktivní tvorbu nových projektů a jejich následnou medializaci. K vrcholům 

těchto činností patřily dva projekty – Týden přírodovědných předmětů a technických oborů a Týden jazyků. Podařilo se nám 

tak aktivně spolupracovat s mnoha vysokoškolskými, vědeckými a odbornými institucemi nejen v rámci ČR, ale přínosná je 

spolupráce i se zahraničními subjekty. Desítek přednášek, drobných tvůrčích aktivit, studijních pobytů atd. bylo možno adekvátně 

mediálně využít a je evidentní, že právě takové akce jsou od žáků a jejich rodičů očekávány.  

Velká pozornost byla věnována oblasti soutěží, zájmových aktivit a sportovním podnikům. Žáci jsou nyní cíleně 

podporováni k prezentaci vlastních individuálních schopností a jejich úspěchy, ale často i jen zájem jsou vhodně oceňovány a 

prezentovány. Veřejnost je nyní pravidelně formou článků ve školním časopise, v regionálním tisku, na internetových stránkách 

školy a dokonce několikrát i v televizi informována o bohatém dění na naší škole.  

Práce s médii byla v uplynulém školním roce cílená a koncepční. Podařilo se získat rozsáhlý prostor k prezentaci 

MGO a například forma přílohy Deníku Matiční deník se ukázala jako velmi efektivní. Reklamní kampaně jsme proto 

v tradičním duchu placených reklam mohli omezit jen na nutné minimum. Aktivní pronikání na trh vzdělávacích institucí 

v regionu lze za uplynulé období hodnotit velmi pozitivně. 

Samostatnou kapitolou byla zcela nová koncepce Dne otevřených dveří a lze říci, že tak zásadní nárůst zájmu o 

studium na MGO je jistě spjat právě s touto změnou.  

V oblasti marketingové strategie dokázalo vedení MGO zásadně proměnit všechny jednotlivé klíčové aktivity a Matiční 

gymnázium je díky tomu opět vnímáno jako dynamicky se vyvíjející se vzdělávací instituce, která má dominantní pozici nejen 

v regionu, ale v celé ČR. 
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Podmínky pro vzdělávání a pedagogickou práci 

 

Prostředí a jeho kultura 

 

Lze s uspokojením říci, že co bylo slíbeno a projekčně naplánováno, bylo splněno a žákům předáno k užívání.  

Generální modernizace laboratoří chemie byla dokončena ještě před zahájením školního roku, a tak již od září mohla 

být výuka v této učebně plně nasazena. 

Komplexní modernizace učebny fyziky se nakonec (a naštěstí) realizovaly nikoliv dle původního minimalistického 

záměru, ale podařilo se nám přebudovat učebnu doslova od podlahy a výsledný obraz je důstojný školy pro 21. století. 

V podobném, tedy „generálním“, duchu je připravena modernizace jazykové učebny, kde již jen čekáme na 

dokončení výběrových řízení, neboť ze strany MGO je již vše připraveno.  

Ateliér výtvarné výchovy nyní představuje opravdovou chloubu v kategorii specializovaných učeben. Je nejen 

stylový, což zatím potvrzují všichni hosté, kteří jej viděli, ale je i vybaven velmi moderním nábytkem a díky sponzorským 

prostředkům unie „Přátelé MGO“ jej lze využít i jako moderní filmový minisál. 

Také ostatní prostory školy jsou neustále proměňovány. Nové je výtvarné pojetí mezipater. Ta jsou nyní věnována 

jednotlivým evropským metropolím, nové je mezipatro s klidovou zónou a centrem pitného režimu. Během školního roku se 

podařilo získat finanční prostředky na výměnu prosklení vestibulu a výsledkem je nejen vznik projektu, ale koncem školního 

roku byly dokončeny všechny přípravné práce tak, aby již v dalším školním roce 2013/2014 mohli žáci do naší školy vcházet 

kultivovaným a moderním koridorem. 

Dokončena je také projektová studie nové školní jídelny, kdy ta stávající – provizorní je momentálně největším 

problémem MGO.  

Důkazem našeho odhodlání stav věcí skutečně řešit je i dokončená studie úprav nádvoří MGO, které je po desítkách 

let nezájmu opravdovou ostudou Ostravy jako města. Chápeme, že se momentálně nacházíme ve velmi složité ekonomické 

situaci, ale právě tam, kde je problematické investovat do nejasných a nejistých projektů, je investice do školství a movitého 

majetku investicí rozumnou a smysluplnou. Investicí pro budoucnost. 

 

 

 

Personalistika 

 

Pro školní rok 2012/2013 byly vedením stanoveny tři základní cíle v oblasti personalistiky: 

- naprosto rovný přístup ke všem zaměstnancům v oblasti nároků na plnění všech pracovních povinností, vyvážené 

a koncepční kladení úkolů, dále vytváření srovnatelných příležitostí pro rozvoj vlastní pracovní iniciativy a nakonec 

řízená podpora kreativních forem a metod vedení výuky a volnočasových aktivit s žáky, 

- v rámci ekonomických možností a v souladu s důležitými ukazateli jednotek efektivity pracovního výkonu MGO 

a v souladu s nutností naplnit závazné hodinové normativy stávajícího ŠVP MGO udržet stav zaměstnanosti 

pedagogických i nepedagogických zaměstnanců na současných hodnotách, 

- využít nenárokových složek platu tak, aby se jejich přidělení dle jasných a pro rozvoj gymnázia logických pravidel 

stalo novým stimulem pro práci všech zaměstnanců. 

Ve všech jmenovaných kategoriích se podařilo splnit vytýčené normativní i organizační priority. Podařilo se především udržet 

plnou zaměstnanost. Podařilo se udržet 100% aprobovanost. Podařilo se využít nenárokových složek platu k opravdové 

stimulaci pracovních výkonů jednotlivců. Reorganizací úvazků, rozvrhů se podařilo snížit hodinové normativy efektivity 

učebního procesu MGO. Podařilo se reorganizací pracovních úseků zefektivnit práci THP pracovníků. 

Nepodařilo se dosud upevnit pocit sounáležitosti a vnitřní spoluodpovědnosti jednotlivců za efektivní a odborně vyvážené 

fungování instituce jako celku. Zde vidí vedení MGO ještě největší rezervu pro svou práci do budoucna. Jde evidentně i o úkol 

nejtěžší. 

 

Ekonomika a zdroje financování 

 

Nelze v blízké budoucnosti počítat s reálným průlomem v oblasti financování státního školství. Ještě dlouho bude 

diametrální rozdíl mezi politickými proklamacemi a realitou. Nelze proto čekat jen na nutný minimální příděl prostředků, ale 

vedení MGO se rozhodlo být aktivním „hráčem“ v kategorii tvorby ekonomických zdrojů. 

Jednak je naším cílem být plně „obsazenou“ školou, která dokáže spojit kvalitu s nutnou (pro ekonomické přežití) 

kvantitou. Proto jsme již v tomto školním roce 2012/2013 vyhlásili nesmírně přísná kritéria pro přijetí, ale také jsme 

maximalizovali nabídku a současně jsme vše nejmodernějšími formami prezentovali. Nárůst počtu žáků o třicet během 

školního roku je pak možno považovat za jasný úspěch naší politiky. Nárůst zájmu o studium o 40 % pak v době demografické 

katastrofy lze považovat za úspěch mimořádný. 

Tam, kde se nedostávají zdroje státu, je nutno aktivně pracovat s ostatními, sice podpůrnými, ale dnes snad i klíčovými 

zdroji ostatních příjmů. Spolupráce s rodiči, sponzory a občanským sdružením se ukázala jako klíčová. Právě tyto drobnosti 

odlišují dynamickou instituci od těch pasivních. 

Doslova dramatická je změna k projektovým aktivitám. Nelze předjímat, ale věříme, že již příští školní rok ukáže, jak 

zásadně úspěšní jsme byli i zde.  
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Školní vzdělávací program a aspekty vzdělávacího procesu 
 

Matiční gymnázium Ostrava započalo s aktivní výukou dle svého nového ŠVP ZV – Tradice, kvalita, budoucnost 

v jednotlivých ročnících v tomto časovém sledu:  

- obor 79-41-K/81 – první ročník osmiletého studia – od 1. září 2007 

- obor 79-41-K/81 – pátý ročník osmiletého studia – od 1. září 2009 

- obor 79-41-K/41 – první ročník čtyřletého studia – od 1. září 2009 

Ve školním roce 2012/2013 došlo k definitivnímu útlumu  vzdělávacích oborů 79-41-K/401 a 79-41-K/801 Gymnázium. 

 

Je nutné konstatovat, že stávající ŠVP MGO Tradice, kvalita, budoucnost nenabízel zřetelný a profilující studijní 

program, kterým bychom se odlišovali od nabídky škol stejného typu a zaměření. V některých pasážích byl ŠVP zbytečně 

těžkopádný a nepřehledný dokument, který bylo nutno ve školním roce 2012/2013 modernizovat a aktualizovat. Harmonizovat 

v souladu s trendy ve výuce například cizích jazyků, jazyka českého a moderních dějin. Zpřehlednit systém výuky přírodovědných 

předmětů především v rovině praktické a dokonce v rámci efektivity celého vyučovacího procesu na MGO bylo nutno pozměnit 

i dotace hodin v některých ročnících. Navíc jsme museli vyřešit i jasný koncepční nedostatek a tím bylo dělení na jazykové 

a přírodovědné třídy na nižším stupni gymnázia. Naštěstí nám zde pomohlo rozhodnutí MŠMT ČR o povinné výuce druhého 

jazyka již v těchto věkových kategoriích a my jsme tak mohli systémově vyrovnat u obou skupin (tříd) přístup ke kvalitnímu 

jazykovému a také přírodovědnému základu.  

Za základní profilační prvek vzdělávacího procesu na našem gymnáziu v pojetí nově vzniklého ŠVP – Tradice, kvalita, 

budoucnost pro 21. století považuje nové vedení všestranně odborně vyvážené spektrum špičkové výuky ve všech 

předmětech. Chceme tak žákům nabídnout ten nejširší studijní záběr. Jde tedy o cílenou širokospektrální orientaci naší výuky 

s důrazem na přípravu pro studium odborně, morálně a lidsky těch nejnáročnějších VŠ oborů u nás a ve světě. 

Absence u jiných gymnázií běžně nabízených jazykových profilací (např. bilingvní výuka) je nově v ŠVP nahrazena 

trendem praktického využití cizího studijního jazyka, a to již od samotných počátků jeho studia. Moderní studium cizího 

jazyka není na MGO pouhým cílem, ale prostředkem pro vlastní odborný a kariérní růst žáka. 

Koncepčním a aplikovaným způsobem počítá nová koncepce ŠVP s plným využitím internetu, učeben VT a vlastního 

předmětu IVT. Nově musí ve spojení s jazykovými dovednostmi žák MGO mít schopnost vyhledat, analyticky vyhodnotit, 

vybrat a úspěšně použít při své odborné prezentaci ty nejnovější informace ze zadané oblasti. Zajištění přístupu k internetu ve 

všech třídách školy a pro všechny žáky, které bylo pro školní rok 2012/2013 dokončeno, bylo v tomto ohledu klíčovou 

podmínkou. 

V rámci těchto vymezených priorit byl školní rok 2012/2013 ve znamení práce na přípravě nového ŠVP MGO. 

V červnu 2012 bylo ŠVP MGO – Tradice, kvalita, budoucnost pro 21. století předloženo ke schválení Školské radě MGO a 

v platnost vstoupilo  1. 9. 2013. Jeho náběh je pak plně harmonizován s požadavky příslušné legislativy 

 

Na velmi solidní úrovni je vybavenost školy ICT prostředky, čtyři učebny jsou vybaveny dataprojektory, řada učeben 

plazmovou televizí, moderně je vybavena učebna hudební výchovy. Většina učitelů má k dispozici vlastní notebook a pravidelně 

formou prezentací s ním pracuje v hodinách. Nově budou při aplikované výuce projektu Britannica využity tablety. Dnes je 

k dispozici deset kusů, ale během nejbližší doby doplníme jejich počet na patnáct kusů (ve spolupráci s občanským sdružením 

„Přátelé MGO“) a tak v každé lavici, pokud vyučující uzná za vhodné, mohou žáci ve dvojici pracovat on-line a přímo v hodině 

jakéhokoliv předmětu využívat učební portál Britannica. Jde dle našeho názoru o levnější a efektivnější formu modernizace 

výuky, než kterou jsou obrovské investice do učeben VT. 

Odborné učebny jsou využívány maximálním možným způsobem. Limitujícím faktorem je rozvrh hodin, který v případě, 

že dodržuje didaktické, pedagogické, psychologické a hygienické aspekty, umožňuje nasadit speciální učebny jen v technicky 

vymezeném čase a ne všichni žáci a třídy se ve stejném počtu a periodicitě do učeben dostanou. 

 

Přístup školy k žákům, rodičům a dalším partnerům 

 

Všechna šetření, počínaje dotazníkovou sondou a konče individuálními pohovory vedení školy s rodiči, žáky a veřejností, 

jednoznačně hovoří o tom, že všichni vnímají snahu řídícího subjektu o maximální vstřícnost, profesionalitu a otevřenost 

školy jako instituce pozitivní.  

Všechny komunikační články – THP pracovníky počínaje a pedagogy a vedením konče – jsou vázání jasnými pokyny ke 

kultivované, profesně bezchybné a vstřícné komunikaci s cílem dosáhnout společného konsenzu při řešení konkrétních problémů. 

Byla dodržena vytýčená priorita, dát všem článkům reálnou šanci vyjádřit svůj názor, formulovat své požadavky, 

přijít s alternativními návrhy řešení, popřípadě mít právo vyslovit kritické připomínky.  Podařilo se také v krátké době ryze 

formální vazby k Radě školy MGO přetvořit ve vazby pracovní a tvůrčí. Jejich společným krédem pak byl rozvoj a vzestup 

gymnázia. Také vazba na nadřízené orgány, především ke zřizovateli, byla zcela změněna. Naším cílem bylo konstruktivní 

jednání o často složitých a mnohdy kontroverzních tématech. Je nesnadné sladit individuální a lokální zájem jednotlivé instituce 

s požadavkem vyšších celků, ale právě jednání, ochota naslouchat a být připraven ke kompromisům byla cestou ze složitých 

situací. Je zřejmé, že jen realistické informace o skutečných potřebách školy mohou být podkladem pro efektivní jednání.  

 

  



Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 83 Mgr. Ladislav Vasevič 

 

 

Výsledky vzdělávání 

 

Základní prioritou všech vyvíjených aktivit na Matičním gymnáziu Ostrava je kvalita výuky, kvalita výchovné práce, 

a to vše s jasným a dlouhodobě sledovaným cílem – odborně špičkový absolvent s mimořádně vysokou šancí uplatnit se na trhu 

vysokoškolských institucí a posléze na samotném globálním trhu práce. Proto jsou pravidelně, nejen v rámci ročního bilancování 

výsledků práce naší organizace, sledovány celkové, ale i dílčí hodnotové parametry u všech žáků jako celku, u všech jednotlivců, 

ve všech předmětech a dále z pohledu dílčích a také konečných výstupů. 

Je potěšitelné, že již tak mimořádný průměr prospěchu ze školního roku 2011/2012 – 1,605 byl ve školním roce 

2012/2013 vylepšen, a to na celkovou hodnotu průměrného prospěchu 1,534.  

Pozitivní je stabilizovaný počet neklasifikovaných žáků, jde konkrétně o jednoho žáka ve sledovaném školním roce.  

K výraznému snížení počtu došlo u položky žáků, kteří neprospěli. Snížení na jednoho žáka ve sledovaném školním 

roce považujeme, při absolutním zachování nároků na kvalitu, za velký úspěch našich žáků. O 50 % nižší je i počet žáků, kteří 

konali opravnou zkoušku, celkem tedy tři žáci MGO. Jednomu žákovi, který byl neklasifikován, a jednomu žákovi, který neuspěl 

u opravné zkoušky, bylo povoleno opakovat ročník. 

 Pozitivní je i trend vývoje u dalších kategorií:  

Snížený stupeň z chování 

Nový systém preventivní práce výchovné poradkyně se pozitivně odráží také ve snížení problematických forem chování a 

jednání našich žáků. Vedení MGO klade zásadní důraz na formování kultivované osobnosti žáka a neponechává na náhodě oblast 

utváření morálních a charakterových rysů každého jedince. Systém tzv. nulové tolerance a pozitivní preference se jeví jako 

velmi efektivní a především rodiče vysoce cení kultivovanost prostředí, ve kterém jejich děti vyrůstají. Dva udělené snížené 

stupně z chování považujeme za důležitý ukazatel kvality výchovné práce. 

Počet zameškaných hodin 

Pozitivní vývoj sledovaného ukazatele – průměrný počet zameškaných hodin na žáka – kde lze sledovat další pokles o 5 hodin, 

je výsledkem nejen důsledného a systémového uplatňování ustanovení Školního řádu MGO při omlouvání nepřítomnosti ve 

vyučování, ale klíčová je především spolupráce třídních učitelů se zletilými žáky i se zákonnými zástupci nezletilých a nově se do 

pozitivního vývoje absence promítl i aktivní přístup výchovné poradkyně, která nyní bedlivě sleduje a monitoruje 

problematické jedince a analyticky řeší stav ještě v okamžiku, kdy je možno krizovému vývoji předejít.  

Počet neomluvených hodin 

Prevence a analytická šetření spolu s aktivním přístupem k našim žákům se pozitivně odrazil také ve výrazném úbytku přísně 

sledované kategorie – neomluvené hodiny. Pokles o 27 hodin je výsledkem aktivní práce pedagogických pracovníků. 

 

 

 

Analytický komentář k výsledkům MZ za školní rok 2012/2013 je nutnou součástí autoevaluačních kroků, které vedení 

MGO činí ve snaze ještě více zkvalitnit výuku našich žáků. 

 

Ve sledovaném období výrazně narostl počet žáků, kteří se přihlásili k MZ roku 2013 – 84 žáků (2012 – 67 žáků) a 

výrazně stoupl i počet skutečně maturujících v jarním termínu 2013 – 80 žáků (2012 – 67). To je statisticky nesmírně důležitý 

ukazatel, neboť výsledky našich žáků prezentují velmi solidní vzorek absolventů MZ a nelze proto podceňovat vypovídací 

hodnotu ve srovnání se školami ryze specifickými, které své dobré výsledky prezentují často na vzorku jedné, velmi výjimečně 

utvářené třídy. Ve školním roce 2012/2013 maturovalo o deset žáků více, a přesto v drtivé většině sledovaných parametrů došlo 

k výraznému nárůstu kvality dosažených výsledků. 

Nezpochybnitelné jsou především výsledky společné části MZ. 

U jazyka českého došlo k zlepšení:  rok 2012 průměr 1,78, rok 2013 průměr 1,44 

 jazyka anglického:   rok 2012 průměr 1,35,  rok 2013 průměr 1,06 

 matematiky:  rok 2012 průměr 3,00,  rok 2013 průměr 1,76 

 

Podobně povzbudivé jsou i výsledky v profilové části. Zde ve většině předmětů dosáhli naši absolventi lepších 

výsledků, než tomu bylo v předcházejícím školním roce. Vzhledem k tomu, jak vysoce je nastavena kvalitativní hladina profilové 

části maturitní zkoušky na MGO, kde tuto zkoušku stále považujeme za pilíř odborné úrovně našeho absolventa, je stoupající 

statistická hodnota jasným důkazem, že nepatříme mezi ty školy, které se při výběru uchazečů a při následném studiu podbízejí. 

Podkladem pro naše hodnocení je mimo jiné i fakt, že lze sledovat a porovnat výsledky společné a profilové části a lze jasně na 

číslech demonstrovat, že v případě profilové, tedy školní maturitní zkoušky jsou výsledky horší, nebo srovnatelné - AJ 1,06 ku 

1,44, M 1,72 ku 1,45. I to je jen těžko zpochybnitelný fakt výsledků maturitní zkoušky za rok 2013. 

 
 Celkový počet žáků, kteří prospěli s vyznamenáním – 23 lze považovat jen za průměrný úspěch, který reálně 

neodpovídá dosažené hodnotě jejich vzdělání. To je totiž celá léta podřízeno kritériím RVP a ŠVP MGO. Nejasná a průběžně se 

měnící kritéria společné části maturitní zkoušky jsou nejen faktorem, který fakticky znemožňuje kvalitní přípravu, ale evidentně 

působí demotivujícím způsobem na žáky, kteří jsou bezmocnou obětí experimentů. 

Je nutno konstatovat, že pokud bude školám ponechán dostatečný prostor pro to, aby tam, kde je to pro ně existenčně 

nutné v rámci působení konkurenčního prostředí, mohly i nadále těžiště maturitní zkoušky nést na svých odborných bedrech, tak 

může být úroveň maturitního vzdělání uchráněna před politickými a ekonomickými manipuly zvenčí. 
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Také ve školním roce 2012/2013 jsme pečlivě analyzovali výstupy  programu Kvalita. Mimo jiné také proto, že byly 

nadřízeným orgánem zařazeny do komplexu hodnotících kritérii škol moravskoslezského regionu. Podrobný rozbor přináší dvojí 

možnou prezentaci získaných údajů. 

Jednoznačně pozitivní jsou hodnoty dosažené v položkách úspěšnosti u jednotlivých předmětů. U žáků prvních ročníků je 

patrný jasný trend růstu kvality a to u všech sledovaných předmětů. Pokud provedeme meziročníkové srovnání, jsou výsledky 

opravdu povzbudivé. Úspěšnost v ČJ v roce 2011 byla 79 % , v roce 2012 byla 80,36 %. V matematice je také zřetelný nárůst – 

z 63 % v roce 2011 na 68,09 % v roce 2012. Pouze u jazyka anglického nebylo dosaženo kvalitativního nárůstu – 92 % v roce 

2011 ku 90,24 % v roce 2012.  Také výsledky testování žáků 3. ročníků vykazují ve dvou ze tří parametrů nárůst úspěšnosti: u ČJ 

ze 79 % v roce 2011 na 82,3 % v roce 2012, u matematiky ze 67 % v roce 2011 na 79,2 % v roce 2012 a u jazyka anglického je 

pak výsledek nepříznivý při meziročním srovnání – 80 % v roce 2011 na 73,1 % v roce 2012. 

Zdálo by se, že tedy máme důvod ke spokojenosti, pokud u dvou třetin sledovaných parametrů dosahujeme lepších 

výsledků a zhoršení v jazyce anglickém je na hranici statistické průkaznosti (např. aspekty individuálního přístupu žáka 

k testování, jehož účel je mu zcela nejasný – viz dnes naprosto nerelevantní kategorie přidané hodnoty ve vzdělání – tu totiž 

nelze vědecky definovat, natož měřit). 

Vzhledem k tomu, že se Matiční gymnázium v roce 2010 nezapojilo do testování prvních ročníků a odpovídajících 

ročníku víceletého gymnázia nelze komplexně výsledky sondy Kvalita v kategorii dosažené úrovně přidané hodnoty uzavřít. 

Důvodem absence MGO při testování byl fakt, že byly změněny podmínky testování a náklady s ním byly přeneseny na bedra 

školy. To bylo v napjatém rozpočtu rozhodujícím limitem. Stejná však byla i situace ve školním roce 2012/2013. Lze proto 

předpokládat, že výsledky těchto dvou etap, pokud nebyly sondy centrálně hrazeny, by neměly být povinnou součástí hodnotících 

kritérii nadřízenými orgány. Jde v tomto případě jednoznačně o čistě komerční zakázku.  

 
Předcházející analytický rozbor jasně dokládá, že úroveň vzdělávacího procesu na MGO má stále vysoký a 

nadprůměrný potenciál. Výsledky jednotlivců, ročníků a celé školy patří ve všech sledovaných kategoriích vždy k nejlepším. 

Naší základní prioritou je pak v tomto trendu pokračovat. Pokud se instituce pohybuje na samotné hranici maximálních výkonů, je 

pak velmi náročné udržet tuto vysokou laťku a nepodlehnout krátkodobému disharmonickému společenskému záchvěvu, kterým 

bezesporu klesající reálná politická a ekonomická podpora kvalitnímu vzdělání dnes je. 

 

 

 

 

Vize školy 

 

 Matiční gymnázium překonalo období dílčí krize, která byla způsobena formalismem v oblasti koncepční a řídící práce, 

rychleji, než se dalo očekávat. Plně se stabilizoval početní stav žáků ve všech ročnících, tím byl překonán aspekt ekonomické 

destabilizace naší školy. Podařilo se vrátit důvěru žáků a rodičů v řídící aparát školy jako orgán, který je koordinátorem 

základního primárního cíle – kvalitního a náročně pojatého vzdělávání. Podařilo se vrátit zájem o studium na MGO i tam, kde 

byly jisté pochybnosti, a více jak 40% nárůst počtu uchazečů v době nejhlubší demografické krize je jasný signál. Daří se tvořit 

zajímavé projekty a programy, navázali jsme spolupráci s desítkami institucí a osobnostmi v různých oborech.  

Jaká je tedy vize do budoucnosti? Není nutné být nejlepší a ve vzdělávání taková kategorie reálně neexistuje. Je nutné jít 

kupředu, stále o něco usilovat, mít plány, být připraven a nebýt zaskočen. Je dobré učit se ze svých chyb. Je nutné otevírat dveře 

poznání těm, kteří chtějí vykročit na cestu. Dynamická škola utváří dynamické žáky. Naším cílem je být dynamickou školou, 

která jde za úspěchem, neboť v současném světě není jiné alternativy. Když pak dosáhneme jen poloviny našich 

maximalistických předsevzetí, můžeme patřit k nejlepším.  

 

Zpracoval: Mgr. Ladislav Vasevič 
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Pedagogičtí zaměstnanci školy stvrdili svým podpisem souhlas s uvedením jména, příjmení, titulu, aprobace, případně 

fotografie ve veřejně přístupných dokumentech školy a ve vnitřním informačním systému školy. 

 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy stvrdili svým podpisem souhlas s uvedením jména, příjmení, třídy, 

fotografie, grafických a písemných prací ve veřejně přístupných dokumentech školy a ve vnitřním informačním systému 

školy. 

 

 

 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla se zaměstnanci projednána dne 15. 10. 2013. 

 

 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla předložena školské radě ke schválení dne 15. 10. 2013. 

 

 

V Ostravě dne 15. 10. 2013 

 

 ………………………………… 

 Mgr. Ladislav Vasevič 

 ředitel školy 

 


