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č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů 

 

Zaměstnanci a žáci školy uvedení ve Výroční zprávě o činnosti školy písemně souhlasili se zveřejněním svých osobních údajů.  
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1 Základní údaje o škole 

Název: 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Sídlo: 

Čs. exilu 669/16, 708 00 Ostrava-Poruba 

Zřizovatel školy: 

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692. V souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků majetku České republiky do 

majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. dubna 2001, 

tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14 690/2001 ze dne 

30. března 2001. 

Zřizovací listina: 

Zřizovací listinu vydala Rada kraje, Moravskoslezský kraj, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 

29/4 ze dne 21. června 2001 (ZL/023/2001). 

 

1. dodatek: D1/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/49/1 ze dne 

27. září 2001; 

2. dodatek: D2/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/79/1 ze dne 

13. prosince 2001; 

3. dodatek: D3/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/129/1 ze dne 

28. března 2002; 

4. dodatek: D4/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 6/399/1 ze dne 

29. září 2005; 

5. dodatek: D5/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1022/1 ze dne 

8. června 2006; 

6. dodatek D6/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 7/465 ze dne 

14. října 2009; 

7. dodatek D7/ZL/023/ 2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 25/2308 ze dne 

5. září 2012; 
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8. dodatek D8/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/370 ze dne 

20. června 2013; 

9. dodatek D9/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1305 ze dne 

25. června 2015. 

Právní forma: 

příspěvková organizace 

Organizace je právnickou osobou a právním nástupcem příspěvkové organizace Gymnázium, Ostrava–

Poruba, Čs. exilu 669 zřízené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. srpna 1994 pod 

č.j. 29 365/94-61. 

Adresy pro dálkový přístup: 

Webová stránka:   www.wigym.cz 

E-mail:    reditel@wigym.cz 

     sekretariat@wigym.cz 

     (prijmeni@wigym.cz) 

Datová schránka:   ojyt2g 

Adresa elektronické podatelny pro žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím:  wg@po-msk.cz 

 

Identifikátor zařízení:   600 017 648 

IČO:     00 842 702 

IZO:     000 842 702 

Údaje o vedení 

Ředitel :        Mgr. Jan Netolička 

zástupce ředitele:         PaedDr. Antonín Balnar, PhD. 

zástupce ředitele:       RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. 

1.1 Charakteristika školy 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (dále jen „Wichterlovo 

gymnázium“) je střední škola založená v roce 1956 a je nejstarším gymnáziem v Ostravě-Porubě. 

Vyučující školy se snaží žáky připravovat na další profesní růst a vysokoškolské studium tak, aby se 
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z žáků staly vyzrálé osobnosti, pro které jsou zcela přirozené základní morální hodnoty a pravidla 

etického chování. Chceme, aby se z našich absolventů stali slušní, pracovití a úspěšní mladí lidé. 

 

Ve školním roce 2017/2018 mělo Wichterlovo gymnázium 19 tříd: 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 11 

čtyři roky gymnázium 79-41-K/41 8 

 

1.2 Údaje o školské radě:  

Od 1. 9. 2017 byli zvoleni a jmenováni členové Školské rady Wichterlova gymnázia. Z rozhodnutí 

zřizovatele má již školská rada pouze šest členů. 

 

1) za pedagogické zaměstnance gymnázia: RNDr. Pavel Czernek 

      RNDr. Michal Vavroš, Ph.D. (tajemník) 

      

2) z řad zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů: 

      Mgr. Jana Trojková, Ph.D. (předsedkyně) 

      Bc. Daniela Čajčíková 

  

3) za zřizovatele (jmenováni zástupci): Prof. Inf. Ivo Vondrák, CSc.  

      Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. (místopředseda) 

 

Ve školním roce 2017/2018 se školská rada sešla dvakrát (18. 10. 2017, 19. 4. 2018). Jejich zasedání se 

vždy zúčastnil i ředitel školy. 

Na jednání 18. 10. byl mimo jiné zvolen předseda a místopředseda. 
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1.3 Vybavení školy 

Areál školy se nachází na ulici Čs. exilu a skládá se z hlavní budovy, vedlejší budovy (tzv. Domečku) a 

školního hřiště. V hlavní budově se nachází kabinety, kanceláře ředitele, zástupců ředitele, výchovné 

poradkyně a metodika prevence, ekonomky, sekretariát, jídelna a výdejna jídla, vrátnice, šatny, bufet, 

šestnáct kmenových tříd a odborné učebny (IVT 2x, M 

3x, D, ČJ, Z, Bi, F, ZSV, ateliér, multimediální učebna, 

literární učebna), laboratoře (Ch, F, Bi), dvě tělocvičny 

a posilovna.  

 

Ve vedlejší budově, která je určena především pro 

výuku jazyků, jsou tři kmenové učebny, kabinety, sedm 

jazykových učeben, hudebna, žákovská a učitelská knihovna a místnosti technické údržby školy.   

 

Žáci měli dále k dispozici nápojový automat a automat 

na zdravé potraviny odpovídající tzv. pamlskové 

vyhlášce. Pro žáky jsou v odpoledních hodinách 

k dispozici obě učebny IVT se širokopásmovým 

připojením k internetu, možností tisku a skenování. 

V celém prostoru školy je možné využít připojení ke 

školní síti pomocí technologie Wi-Fi. Každý žák školy 

má ve školní síti zřízen vlastní cestovní účet v doméně, 

který je platný po celou dobu jeho studia. 

Možnost stravování a tzv. pamlsková vyhláška 

Vedení školy mělo velký zájem na udržení bufetu i po zavedení pamlskové vyhlášky, protože 

provozovatel bufetu již dříve dbal na to, aby prodávaný sortiment byl pokud možno v souladu 

s pravidly správné výživy. Po dohodě s provozovatelem bufetu byl nakonec v souladu s legislativou 

zakázán do bufetu přístup žákům, kteří na Wichterlově gymnáziu plní povinnou školní docházku, tedy 

žákům primy–kvarty. Díky tomu mohl zůstat sortiment nezměněn a provoz bufetu zůstal rentabilní. 

Pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia (ale samozřejmě i pro všechny ostatní žáky a 

zaměstnance) byl ve školním roce 2017/2018 k dispozici automat na potraviny a nápoje, které 

pamlskovou vyhlášku splňují. Zároveň si prostřednictvím něj mohli všichni žáci zakoupit zvýhodněné 

produkty v rámci projektu Mléko do škol. Tak bylo zajištěno, aby si v průběhu vyučování mohli 
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svačinu zakoupit všichni žáci gymnázia. Díky zapojení do projektu Mléko do škol navíc dostali ve 

školním roce 2017/2018 všichni žáci dvakrát měsíčně mléčný výrobek. 
  

 

1.4 Modernizace a změny ve školním roce 2017/2018 

Modernizace vybavení výpočetní technikou 

Také v e školním roce 2017/2018 pokračovala postupná obměna síťové infrastruktury a IT 

vybavení. Na základě již dříve provedeného auditu byly zjištěny následující akutní nedostatky: 

a) Zastaralé servery, jejichž softwarové ani hardwarové parametry nevyhovují zejména 

provozu softwaru Bakaláři, ale ani požadavkům na jednotlivé osobní účty žáků a pedagogů. 

b) Zastaralé PC v počítačových učebnách, která zcela nedostačovala požadavkům na moderní 

výuku informatiky, ale také dalších předmětů. 60 PC bylo starších 12 let. 

c) Zbytečně komplikovaná mapa sítě, která se budovala postupně v průběhu let a která 

výrazně zpomaluje průtok dat u koncových uživatelů. 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly k modernizaci zařízení provedeny následující kroky: 

Ad b) Došlo k obměně PC také ve třetí učebně IVT, a to znovu repasovanými, ovšem zcela 

dostatečně výkonnými počítači. Bylo tedy dosaženo požadovaného stavu, kdy ve všech 

učebnách IVT jsou počítače hardwarově splňující požadavky na moderní výuku. 

 

Ad c) Byla provedena výměna páteřních síťových prvků. Byly vyměněny síťové prvky za 

switche značky CISCO s možností vzdálené správy. Zhruba v polovině budovy došlo 

k natažení nové kabeláže splňující současné požadavky na prostupnost Celková rychlost 

průtoku dat se tak výrazně zvedla. 

 

Ad c) Po dohodě s poskytovatelem internetového připojení (Poruba.net) došlo ZDARMA 

k navýšení rychlosti připojení na 100Mbs/100Mbs. Připojení je poskytováno na základě 

barterové dohody výměnou za věcné břemeno a propagaci. 

 

Další dílčí pokroky v modernizaci vybavení: 

- nové síťové multifunkční zařízení ve vedlejší budově, jež slouží k tisku a kopírování pro 

pedagogy, kteří tam mají kabinet; 

- zakoupeno 5 ks tiskáren do kabinetů; 

- dataprojektory, plátna a LED televize (12 kusů); v tuto chvíli jsou dataprojektorem, 

případně televizí připojenou na PC vybaveny VŠECHNY UČEBNY. 
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- Kromě PC do učebny IVT byly zakoupeny PC do kabinetů a běžných učeben (celkem 20ks) 

-  

 

Současný stav vybavenosti PC učeben 

69x Core i3, 4GB, 320GB, Win10x64, 2011 (repasované) 

V přípravě je zřízení nové učebny z projektu IROP. V té bude 30 notebooků umístěných tak, 

aby bylo možné učebnu využívat i jako běžnou třídu. Učebna by měla sloužit k výuce 

nepřírodovědných předmětů s pomocí ICT. 

 

Talentmanagement 

Díky finančním prostředkům získaných od magistrátu města Ostravy na podporu talentovaných 

disponuje gymnázium deseti notebooky pro žáky, které mohou dostat formou dlouhodobé 

zápůjčky přednostně sociálně slabší žáci, jež se zapojí do středoškolské odborné činnosti, 

případně dalších individuálních výzkumů. 

 

V rámci stejného grantu byly zakoupeni další roboti typu Arduino, kteří doplnili stávající 

nedostatečný počet. K nim přibyl také programovatelný dron. Roboti budou sloužit jak pro 

běžnou výuku, tak pro speciální kroužek pro talentované žáky. 

 

Celková investovaná částka v oblasti modernizace IT činila 435 351,- Kč. 

Obměna učebnic 

S výše zmíněným nárůstem počtu tříd nižšího gymnázia vyvstala potřeba doplnit stav učebnic. 

Po dohodě s jednotlivými předmětovými komisemi došlo zároveň k výměně používaných 

učebnic za moderní, a to hned v několika předmětech (anglický jazyk, český jazyk, matematika, 

biologie, chemie, dějepis, informatika). Učebnice byly vybírány, aby: 

- rozvíjely čtenářskou a matematickou gramotnost; 

- byly orientovány na badatelskou výuku a kladly velký důraz na aktivitu žáka; 

- přinášely moderní a problémové úlohy. 

 

Celková investovaná částka investovaná do modernizace učebnic činila 86 918,- Kč. 

 

Vymalování a oprava prostoru šaten 
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Prostor šaten byl kompletně vymalován, lavičky pro žáky renovovány a potaženy tkaninou. 

Cena 73 023,- Kč. 

Výměna nábytku v kabinetu matematiky 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali 

s obměnou nábytku v kancelářích a kabinetech. 

V naprosté většině prostor je totiž nábytek původní 

nebo několik desítek let starý. Poté, co jsme 

v předchozím roce zakoupili kancelářské židle pro 

všechny pedagogy a správní zaměstnance a 

vyměnili nábytek na sekretariátu školy, 

pokračovali jsme obměnou nábytku v kabinetu matematiky. 

 

Celková investovaná částka investovaná do modernizace kabinetu činila 75 478,- Kč 

 

Plánovaná rekonstrukce toalet 

Na léto bylo plánováno dokončení rekonstrukce toalet. Byl zadán a zpracován projekt a zadána 

poptávka. Vzhledem k exponovanému termínu a přemrštěným cenám se však nepodařilo najít 

zhotovitele. Oprava tedy proběhne v náhradním termínu. 
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2 Přehled oborů vzdělávání na Wichterlově gymnáziu 

Wichterlovo gymnázium je všeobecné gymnázium.  

Vzdělávání nabízíme ve dvou oborech, čtyřletém a osmiletém. 

Přehled oborů: 

79-41-K/41 Gymnázium 

Kapacita oboru:   360 žáků 

Počet žáků oboru k 1.5.2018:  237 žáků 

Počet tříd oboru: k 1.5.2018  8 

 

79-41-K/81 Gymnázium 

Kapacita oboru:   480 žáků 

Počet žáků oboru k 1.5.2017:  328 žáků 

Počet tříd oboru k 1.5.2017:  11 

 

 

Počet žáků celkem:   565 

Počet tříd celkem:   19 

Počet žáků nižšího gymnázia: 208 

Počet žáků vyššího gymnázia: 357 

Všechny údaje jsou ke dni 11. 6. 2018 

Komentář: 

Přestože počet žáků gymnázia i celkový počet tříd zůstávají zhruba stejné, i nadále dochází k úbytku 

žáků čtyřletého oboru a navyšování počtu tříd (a tedy také žáků) osmiletého oboru. S tímto faktem 

vedení školy intenzívně pracuje a přizpůsobuje mu například priority v oblasti DVPP. 

 

Od následujícího školního roku bude při stávajícím trendu přijímání dvou tříd osmiletého oboru a dvou 

tříd čtyřletého oboru růst celkový počet tříd o jednu ročně, a to až do celkové kapacity 24 tříd. Na tento 

nárůst se škola připravuje už dnes, například zvyšováním kapacity učeben IVT či vhodným doplněním 

pedagogického sboru. 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

 

 

 

Statistika tříd  

Třída  TU  kód oboru název    hoši dívky celkem 

Osmiletý obor – nižší stupeň 

I. A   Zubíčková 79-41-K/81  Gymnázium   12 18 30 

I. B   Černá  79-41-K/81  Gymnázium   23 7 30 

 

II. A   Grogerová 79-41-K/81  Gymnázium   10 20 30 

II. B   Kňurová 79-41-K/81  Gymnázium   18 12 30 

 

III. A   Bukovanská 79-41-K/81  Gymnázium   14 15 29 

III. B  Lipinová 79-41-K/81  Gymnázium   17 13 30 

 

IV. A  Trusinská 79-41-K/81  Gymnázium   12 17 29 

 

Osmiletý obor – vyšší stupeň 

V. A  Průša  79-41-K/81  Gymnázium   23 7 29 

 

VI. A  Korbelová 79-41-K/81  Gymnázium   20 12 32 

 

VII. A  Měrka  79-41-K/81  Gymnázium   8 19 27 

 

VIII. A  Hlavatý 79-41-K/81  Gymnázium   13 19 32 

 

Čtyřleté obory 

1. C  Jiříčková 79-41-K/41 Gymnázium   16 15 31 

1. D  Krchňák 79-41-K/41 Gymnázium   13 17 30 

 

2. C  Czernek 79-41-K/41 Gymnázium   15 14 29 

2. D  Valentíková-Sokolová79-41-K/41 Gymnázium   14 15 29 

 

3. C  Šefčíková 79-41-K/41 Gymnázium   15 14 29 

3. D   Piková 79-41-K/41 Gymnázium    14 16 30 

 

4. C  Pavlosek 79-41-K/41 Gymnázium   16 14 30 

4. D   Štípalová 79-41-K/41 Gymnázium    14 15 29 

 

 

Celkem         286 279 565 
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Všechny údaje jsou k 11. 6. 2018 
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3 Přehled personálního zabezpečení činnosti školy 

K 30. červnu 2018 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 65 zaměstnanců (z toho 4 žen bylo na 

mateřské nebo rodičovské dovolené). Pedagogických zaměstnanců bylo 52, provozních 13. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  65, z toho 49 žen a 16 mužů (včetně MD, RD a roční neplacené  

dovolené). 

Počet pedagogických zaměstnanců: 52, z toho 39 žen a 13 mužů (včetně MD a RD). 

Počet provozních zaměstnanců: 13, z toho 10 žen a 3 muži (z toho 1 zástup za dlouhodobou 

pracovní neschopnost)). 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 54,18, což představuje nárůst oproti předchozímu 

roku o 1,7. Z toho připadalo 42,81 na pedagogické zaměstnance, 3,80 na technicko-hospodářské 

pracovníky a 8,31 na údržbu. 

 

Z výše uvedených čísel je patrné, že došlo ke snížení počtu fyzických pedagogických pracovníků, 

ovšem při zachování počtu tříd. Jednalo se o 1 pedagožku, která požádala o roční neplacenou 

dovolenou, na jejímž konci požádala o rozvázání pracovního poměru dohodou, což jí bylo umožněno. 

 

Zároveň došlo k navýšení počtu provozních zaměstnanců, a to o 1 pracovnici na pozici uklízečka, 

která byla přijata jako zástup za pracovnici s dlouhodobou pracovní neschopností, a 1 pracovníka na 

pozici údržbáře. Na konci školního roku ukončila odchodem do důchodu svůj dlouholetý pracovní 

poměr školnice. Úkolem pro následující období bude získat na uvolněnou pozici zaměstnance, který 

v ideálním případě využije možnosti získat podnájem ve služebním bytě. Část pracovních povinností 

dočasně převzala jedna pracovnice na pozici uklízečka. 

Podařilo se stabilizovat situaci THP a v pracovním poměru i nadále zůstal pracovník na pozici údržbář 

i správce sítě. Stejně tak také přijmout zaměstnance na pozici správce počítačové sítě, která byla 

dlouhodobě neobsazená, a to zejména z důvodu naprostého nedostatku kvalifikovaných pracovníků na 

trhu práce. Tento pracovník okamžitě převzal spoustu povinností, které dočasně museli vykonávat 

učitelé předmětu IVT a zároveň metodici ICT. 
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Hospitační činnost 

V souladu s plánem hospitací jejich počet oproti předchozím letům narostl. Nešlo ovšem pouze o 

hospitace vedoucích pracovníků. V mnohem větší míře než dříve vstupovali do hodin odborníci 

z praxe a kolegové. Díky programu Edison se mohli naši pedagogové účastnit hodin vedených 

zahraničními studenty v anglickém jazyce. V rámci programu bylo hospitováno 22 hodin. Metoda 

takzvaného stínování, se kterou se učitelé seznámili v předešlém školním roce v rámci projektu, byla 

aplikována i letos, a to v podobě šablon v rámci výzvy č. 02_16_035. Při pozorování hodiny od kolegy, 

nikoli od vedoucího pracovníka, je jakákoli rada či poznámka vnímána spíše jako doporučení na 

zlepšení a rada, než jako hodnocení, což s sebou nese velký motivační potenciál. 

 

Samostatnou kapitolou pak byly hospitace vedoucích učitelů u studentů VŠ konajících na našem 

gymnáziu průběžnou praxi. Domníváme se, že z této aktivity těží nejen student, ale také hospitující 

pedagog, který má možnost posuzovat využité formy a metody výuky v kontextu třídy, kterou sám učí 

a zná. Ve školním roce 2017/2018 konalo na naší škole průběžnou praxi 5 studentů u šesti pedagogů. 

Další hospitace provedli studenti OU společně se svými vedoucími praxí. Také jejich zpětná vazba 

vybraným vyučujícím byla nesmírně cenná, zejména díky jinému úhlu pohledu. 

 

Vedení školy se dle plánu zaměřilo na výuku anglického jazyka, konkrétně předmět AKP, který je 

zaměřen na komunikační dovednosti a také reálie anglicky mluvících zemí. Byl využit osvědčený 

model, kdy u každého vyučujícího hospitují v různých hodinách všichni členové vedení školy, aby 

výstupy i hodnocení byly co nejobjektivnější. V rámci PK AJ proběhlo 10 hospitací a jejich závěry 

byly probrány nejen individuálně, ale také na schůzce celé PK.  

 

Hospitace na našem gymnázium prováděla také Česká školní inspekce v rámci hodnocení (viz kapitola 

9.1) .  

 

Proběhla rovněž kontrola práce asistentky pedagoga a plnění podpůrných opatření u žáka 

s diagnostikovanou PAS. 
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4 Údaje o přijímacím řízení 

Pro školní rok 2018/2019 jsme již potřetí přijímali žáky do dvou tříd nižšího gymnázia (obor 79-41-

K/81 Gymnázium). Pro každou třídu byl vypracován samostatný ŠVP (Matematika a příroda; Mluvíme 

anglicky) a žáci tedy podávali přihlášku do konkrétní třídy s konkrétním zaměřením. Opakovala se 

situace z předchozích let a potěšitelný byl nejen opakovaný nárůst počtu uchazečů, ale také skutečnost, 

že zájem byl zhruba stejný o obě třídy. Nárůst uchazečů oproti předchozímu roku byl zhruba 25%. 

Již standardně jsme přijímali také žáky do dvou tříd vyššího gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium). 

Počet uchazečů zde mírně klesl, ale jen oproti předchozímu velmi nadprůměrnému roku. Kapacita byla 

naplněna v prvním kole přijímacího řízení. 

 

Výraznou změnou byl nárůst žádostí o uzpůsobení podmínek, přičemž ve dvou případech dokonce žák 

konal přijímací zkoušku s asistentem pedagoga. 

 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium, bylo 

nově realizováno v souladu s novelizovaným zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. Výsledky byly 

zveřejněny v zákonem stanoveném termínu poté, co se mohli účastníci správního řízení vyjádřit 

k podkladům vydání rozhodnutí. 

Počet odevzdaných zápisových lístků do tříd osmiletého oboru je ovlivněn skutečností, že 30 uchazečů 

se hlásilo do třídy s ŠVP Mluvíme anglicky i Matematika a příroda. 

4.1 Osmiletý obor – Mluvíme anglicky 

obor:     Gymnázium 

kód oboru:    79-41-K/81, ŠVP Mluvíme anglicky 

forma vzdělávání:   denní 

počet přijímaných:   30  

počet přihlášených:   109  (v letech 2017 a 2016 - 89 a 72) 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 13. 4. 2018 a 17. 4. 2018 

výsledky zveřejněny:   27. 4. 2018 

náhradní termín jedn. testů:  10. 5. 2018 a 11. 5. 2018 

výsledky zveřejněny:   18. 5. 2018 
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Dva uchazeči se k řádnému termínu nedostavili a jejich absence byla omluvena. Následně byli 

hodnoceni v náhradním termínu. 

Dvěma uchazečům byly uzpůsobeny podmínky navýšením času 25%, jeden z nich měl k dispozici 

asistenta-zapisovatele. 

 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium, bylo 

realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. 

 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 22. ledna 2018. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 23. 4. 2018. Kritéria 

byla zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a to včetně poučení o možnosti 

nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.  

 

Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky 

zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného 

jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.  

 

Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 27. 4. 2018. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z 

důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 4. 5. 2018. 

. 

Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 28 

Zápisový lístek odevzdalo: 12Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 41 

Vyhověno: 22 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 21 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 3 

Žádost o zastavení správního řízení: 9 

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 31. 5. 2017 je 30. Z toho 18 je v 

rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí: 10 

 

Žádný zákonný zástupce nepožádal o nahlédnutí do spisu, ani jinak nevyjádřil své připomínky k 

probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 
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4.2 Osmiletý obor – Matematika a příroda 

obor:     Gymnázium 

kód oboru:    79-41-K/81, ŠVP Matematika a příroda 

forma vzdělávání:   denní 

počet přijímaných:   30  

počet přihlášených:   122 (v letech 2017 a 2016 - 112 a 81) 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 13. 4. 2018 a 17. 4. 2018 

výsledky zveřejněny:   27. 4. 2018 

náhradní termín jedn. testů:  10. 5. 2018 a 11. 5. 2018 

výsledky zveřejněny:   18. 5. 2018 

 

Jeden uchazeč se k řádnému termínu nedostavil a jeho absence byla omluvena. Následně byl hodnocen 

v náhradním termínu. 

Čtyřem uchazečům byly uzpůsobeny podmínky. Třem žákům byl navýšen čas o 25%, jednomu 

žákovi o 100%. Dva žáci měli k dispozici asistenta-zapisovatele. 

 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium, bylo 

realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. 

 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 22. ledna 2018. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 23. 4. 2018. Kritéria 

byla zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a to včetně poučení o možnosti 

nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.  

 

Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky 

zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného 

jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.  

 

Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 27. 4. 2018. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z 

důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 4. 5. 2018. 
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Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 29 

Zápisový lístek odevzdalo: 18 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 41 

Vyhověno: 13 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 12 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Žádost o zastavení správního řízení: 10  

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 31. 5. 2018 je 30. Z toho 12 je v 

rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí: 18 

  

Žádný zákonný zástupce nepožádal o nahlédnutí do spisu, ani jinak nevyjádřil své připomínky k 

probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 

4.3 Čtyřletý obor 

obor:     Gymnázium 

kód oboru:    79-41-K/41 

forma vzdělávání:   denní 

počet přijímaných:   60  

počet přihlášených:   129 (60 k 1. termínu, 69 k druhému termínu) 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018 

výsledky zveřejněny:   27. 4. 2018 

 

Všichni uchazeči se k řádnému termínu dostavili. 

Dvěma uchazečům byly uzpůsobeny podmínky, v obou případech navýšením času o 25%. 

 

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium, bylo 

realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o 

přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění. 
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Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 22. ledna 2018. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, které byly odeslány 23. 4. 2018. Kritéria 

byla zaslána i těm uchazečům, kteří konali jednotné testy na jiné škole, a to včetně poučení o možnosti 

nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.  

 

Centrálně zadávané jednotné testy se skládaly z testu z českého jazyka a testu z matematiky 

zpracovanými a hodnocenými centrálně společností CERMAT. Zkoušky proběhly dle zadaného 

jednotného zkušebního schématu a dle pravidel a pokynů společnosti CERMAT.  

 

Rozhodnutí byla vydána a zveřejněna 27. 4. 2018. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí z 

důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou 4. 5. 2018. 

 

Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 60 

Zápisový lístek odevzdalo: 32 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 2 

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvolalo: 49 

Vyhověno: 33 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 30 

Z toho si zápisový lístek vzalo zpět: 0 

Požádalo o zastavení správního řízení: 9 

 

Celkový počet přijatých žáků s odevzdaným zápisovým lístkem ke dni 31. 5. 2018 je 60. Z toho 30 je v 

rámci autoremedury. 

Počet nevyřízených odvolání proti rozhodnutí: 7 

  

Jeden zákonný zástupce požádal o nahlédnutí do spisu, ale nevyjádřil žádné připomínky k 

probíhajícímu správnímu řízení. 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Jako všeobecná střední škola se snažíme u žáků rozvíjet aktivity spojené s přírodními vědami, 

společenskými vědami, jazykovou vybaveností, počítačovou gramotností i sportovní kondici. Snažíme 

se klást velký důraz na samostatnou a cílevědomou práci žáků. 

5.1 Práce s talentovanými žáky 

Při pohledu na níže uvedené úspěšné žáky je zřejmé, že jsou nejen nadaní v konkrétním oboru, ale 

často dokonce v mnoha oborech. Toto nadání je třeba rozvíjet, proto Wichterlovo gymnázium 

pokračovalo v zavádění kroků, které společně vedou k nejen k podpoře nadaných žáků, ale také 

k jejich vyhledávání. 

 

V rámci níže uvedeného projektu Škola je nám malá byla vytvořena databáze talentovaných, 

nadaných a motivovaných žáků rozdělených podle předmětů a oborů. Na vzniku této databáze se 

podíleli všichni vyučující a do seznamu zahrnovali nejen žáky, kteří byli jako výjimečně nadaní 

diagnostikováni, ale také žáky, které považují za nadané a výjimečně motivované na základě 

vlastních zkušeností s nimi. Databáze je navíc neustále aktualizována a přístupná všem 

pedagogům. 

Shrnutí práce Wichterlova gymnázia s talentovanými a nadanými žáky v bodech: 

- máme specializovanou třídu osmiletého gymnázia zaměřenou na výuku přírodních věd a 

matematiky (jedinou v MSK); 

- máme databázi talentovaných, nadaných a motivovaných žáků rozdělenou podle 

předmětů a oborů, která je neustále aktualizována a přístupná všem pedagogům; 

- jako fakultní škola MFF Univerzity Karlovy a Ostravské univerzity nabízíme talentovaným 

žákům účast na vědecké činnosti, odborné přednášky, atd.; 

- spolupracujeme se Svazem průmyslu a dopravy ČR a velkými ostravskými podniky; 

- nově jsme partnery Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a 

talentmanagement při PřF OU. 

- systematicky podporujeme nadaných žáků v rámci SOČ a olympiád (trvale se umisťujeme na 

předních příčkách programu Excelence středních škol, žáci se pravidelně umisťují v 

celostátních kolech); 

- pořádáme mezinárodní matematickou soutěž Moravskoslezský matematický šampionát; 
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- naši talentovaní žáci spolupořádají vzdělávací programy pro žáky ZŠ, a to včetně zahraničí 

(např. workshopy v Jaderném institutu Dubna – Rusko); 

- zapojujeme žáky do dlouhodobých projektů organizovaných univerzitami (Holky do IT, Zlepši 

si techniku) 

Účast žáků v kurzech CTM (Centra pro 

talentovanou mládež) 

Dva žáci ve školním roce 2017/2018 absolvovali speciální kurzy pro talentované žáky ve vybraném 

oboru Kurz byl veden v anglickém jazyce. Oba žáci jej velmi úspšně ukončili. 

Projekty Škola je nám malá a Škola je nám (stále) malá 

Wichterlovo gymnázium využilo dotačního programu Magistrátu města Ostravy v rámci tématu 

podpory Talentmanagement na území SMO a získalo finanční prostředky na projekt s názvem Škola je 

nám malá. Projekt byl zahájen ve školním 

roce 2016/2017, nicméně pokračoval až do 

března následujícího školního roku. 

Vzhledem k jeho úspěchu, který jsme 

prezentovali také na mezinárodní 

konferenci Talent Management Ostrava 

2018, projekt pokračoval svou druhou částí 

nazvanou Škola je nám (stále) malá, která 

byla opět podpořena Magistrátem města 

Ostravy.  

 

Aby bylo možné pokrýt co největší 

spektrum nadaných žáků, rozdělili jsme ho do čtyř částí. V návazném projektu jsme sloučili ICT 

aktivity s ostatními a naopak některé přidali. Většina z nich je plánovaná na následující školní rok. 

 

Nově byla zřízena pracovní pozice koordinátora nadání. Protože této role se zhostila dosavadní 

výchovná poradkyně, byla zřízena nová pracovní pozice kariérové poradkyně. Obě pedagožky 

vzájemně spolupracují a zajišťují žákům zejména velmi individuální péči. 

 

Popis projektu: 

AKTIVITA 1 – Zřízení funkce koordinátora nadání 
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Vzhledem k velikosti naší školy a počtu talentovaných žáků i aktivit pro ně organizovaných začíná být 

nezbytné určit pedagoga, který bude nejen všechny aktivity koordinovat, ale zejména spolupracovat s 

partnery, žáky i rodiči a také ostatními pedagogy. Tento pedagog by se měl stát odborníkem na 

talentované žáky a absolvovat potřebné vzdělávání a také sledovat současné trendy v práci s 

talentovanými žáky a seznamovat s nimi jak vedení školy tak ostatní pedagogy v rámci pedagogických 

porad či neformálních sezení. 

 

AKTIVITA 2 - Série praktických cvičení na podporu a) řešení problémových úloh, logického 

myšlení, b) robotiky a rozvíjení prostorové představivosti vybraných nadaných žáků nižšího stupně 

víceletého gymnázia a zájemců ze základních škol. 

 

Cílová skupina:  

- výjimečně nadaní žáci nižšího stupně osmiletého 

gymnázia (12-15 let); 

- předpokládaný počet max. 20-25 (2 skupiny, v 

průměru 2-4 žáci ze třídy), ovšem při větším zájmu 

nebudeme kapacitu omezovat. 

 

Nadaní žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia, 

rekrutující se nejvíce právě ze tříd zaměřených na výuku 

matematiky a přírodních věd, již v prvních dvou 

ročnících vykazují zájem o problémové úlohy, které 

svou náročností nebo metodikou řešení zcela vybočují z 

učiva daného ročníku. Takovéto úlohy navíc s žáky není 

možné řešit v rámci běžných hodin, neboť při jejich řešení je nezbytná výrazně individuální a často 

časově náročná práce s žákem. Právě a jen takové úlohy představují pro nadané žáky jedinou větší 

motivaci dál se rozvíjet a posouvat. Ze zkušeností z minulých let víme, že tato motivace je ještě 

umocněna, pokud úlohy s nimi řeší odborník z univerzity. 

Na základě poptávky a zkušeností z letošního roku bychom chtěli rozšířit nabídku o další skupinu, 

kteří by řešili specifické úlohy s využitím robotů, 3D tiskárny a dalších moderních technologií. V 

letošním roce již proběhla první školení pedagogů i žáků a byly zakoupeny dva druhy robotů, které 

skupina vybraných talentovaných žáků začala využívat natolik, že byli schopni výsledky své práce 

prezentovat veřejnosti na Dni otevřených dveřích KÚ MSK. Cílem je doplnit vybavení o další roboty a 

čidla, aby mohli zájemci pracovat se svým zařízením a každý na problému či úloze, kterou si zvolí, aby 
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byla podpořena individuální kreativita žáků. Naši pedagogové i žáci úzce spolupracují např. s 

odborníkem na tuto problematiku doc. Čermákem ze Slezské univerzity Opava. 

 

Popis aktivity: 

- 18 workshopů o délce 90 minut zaměřených na matematiku; 

- 18 následných hodinových konzultací pro individuální zájemce; 

- 18 workshopů o délce 90 minut zaměřených na práci s roboty a moderním hardwarem; 

- 18 následných hodinových konzultací pro individuální zájemce. 

 

Cíl aktivit: 

- podpořit schopnost samostatného řešení náročných problémových úloh; 

- rozvíjet logické myšlení; 

- rozvíjet prostorovou představivost (modelování a tisk 3D objektů); 

- rozvíjet samostatnost, kreativitu a kritické myšlení. 

 

AKTIVITA 3 – Aktivity vedoucí k podpoře vědecké práce žáků, série přednášek odborníků z praxe i 

univerzit pro žáky čtyřletého gymnázia a vyššího stupně víceletého gymnázia a odborné vedení žáků 

pracujících na samostatných projektech nad rámec výuky, např. v rámci SOČ. 

Cílová skupina: 

- výjimečně nadaní žáci vyššího stupně osmiletého gymnázia a čtyřletého gymnázia (15-19 let) 

se zájmem o vlastní vědeckou činnost; 

- předpokládaný počet cca 30 (v průměru 3-4 žáci ze třídy), ovšem při větším zájmu nebudeme 

kapacitu omezovat. 

 

Popis aktivit: 

- předpokládaný počet 12 přednášek pro žáky o délce cca 4 hodiny s následnou diskusí; 

- 1-2x několikadenní stáž pro žáky a pedagogy s workshopy a přednáškami na MFF UK (jejíž 

jsme fakultní školou). 

- Pětidenní badatelský pobyt v oblasti Moravského krasu v zařízení Kaprálův mlýn. 

- Vlastní vědecká a odborná činnost žáků ve spolupráci s odborníkem z univerzity či praxe. 

- Prezentace vlastní vědecké činnosti žáků spolužákům v rámci seminářů či studentské 

konference. 

- Aktivity spojené s podporou a individuální přípravou účastníků olympiád, soutěží a přehlídek 

(cestovní náklady, individuální příprava s mentorem, literatura). 
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Efektivita přednášek odborníků ve 

smyslu motivace nadaných žáků ke 

konkrétním vědeckým pracím se 

ukázala jako vysoká. Na základě 

přednášek z minulého projektu zahájilo 

SOČ 10 nadaných žáků. V příštím roce 

bychom chtěli model zachovat a 

rozšířit počet přednášek z 10 na 12, 

přičemž budou zařazeny přednášky z 

oblasti IT, která byla loni podpořena v samostatné aktivitě. Přednášky budou vybírány tak, aby 

umožnily pokrýt všechny přírodní vědy, tedy matematiku, fyziku, chemii, biologii, zeměpis a 

informatiku. Naprostou prioritou zůstává, aby přednášky vycházely z reálného výzkumu, kterého by se 

žáci v případě vlastní vědecké práce či práce na SOČ mohli zúčastnit, či aby se jednalo o příklady 

přímo z praxe.  

 

Zájemcům o fyzikální obory chceme opakovaně nabídnout třídenní stáž na MFF UK, jejíž jsme 

fakultní školou, protože se ukázalo, že během tří dnů je možné představit velké množství specifických 

oborů. V rámci této stáže budou mít žáci možnost pracovat v nejmodernějších laboratořích a absolvují 

workshopy na vybraná témata s odborníky z MFF. 

 

Zájemcům o biologii, ekologii, chemii a fyziku chceme umožnit účastnit se reálného výzkumu v 

terénu, konkrétně v Moravském krasu v zařízení Kaprálův mlýn. Žáci během připraveného programu 

pronikají do obecných zákonitostí ekologických vztahů a postupně se je učí rozpoznávat 

prostřednictvím konkrétních příkladů za pomoci vědeckých postupů a metod. Sledují roli člověka při 

vzniku, údržbě i zániku biotopů. Nabyté znalosti a dovednosti uplatní při samostatné práci na vlastních 

projektech. Úkoly plní žáci v týmech, výsledky si pak navzájem představují a obhajují. Rozvíjí tak 

schopnost spolupráce, komunikace, prezentace a reflexe. Součástí pobytu je rovněž prezentace 

ekologicky šetrných technologií využívaných v provozu střediska. 

 

Z předchozího projektu bylo zakoupeno 10 kusů notebooků, které žáci využili ke své vědecké činnosti. 

Tento počet se ukazuje jako dostatečný, žáci i učitelé však projevili žádost o rozšíření měřících sady, 

kterou naše škola disponuje pro předmět fyzika, o čidla využitelná ve výzkumu v oblasti biologie a 

chemie. Příklad využití: V letošním roce pracuje jeden žák na SOČ s tématem Vliv spektrálního 

složení světla na fotosyntézu rostlin a spektrometr je jedním z čidel, které ke svému výzkumu 

potřebuje. Analogicky vznikla ve vztahu ke zkoumaným jevům a také k výše uvedenému terénnímu 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

 

 

pobytu potřeba využití například čidel na měření pH, dynamometru, spirometru, senzoru koncentrace 

CO2, atd. – viz rozpočet). Díky tomuto vybavení budou moci žáci pokračovat ve své vědecké práci i 

po skončení terénních prací přímo ve škole. 

 

Přestože oficiálně nepůsobíme jako talentové centrum, využívají už nyní naše vybavení talentovaní 

žáci základních škol, se kterými do našich laboratoří (samozřejmě zdarma chodí pracovat jejich 

vyučující). Výše uvedené vybavení bude tedy využíváno také talentovanými žáky ZŠ. 

 

 

 

Cíl aktivit: 

- podpořit zájem nadaných žáků o konkrétní oblast výzkumu či praxe formou vysoce odborných 

přednášek, workshopů či školení; 

- poskytnout nadaným žákům lepší technologické a materiální zázemí pro práci na individuálních 

projektech v oblasti biologie, chemie a fyziky s využitím měřících přístrojů značky Vernier; 

- poskytnout nadaným žákům možnost pracovat s mentorem z univerzity či praxe a podílet se na 

konkrétním výzkumu; 

- zajistit zájemcům o fyziku a matematiku třídenní stáž na MFF UK, jejíž jsme fakultní školou. 

Během této stáže budou mít žáci i pedagogové možnost účastnit se odborných přednášek a 

pracovat se specializovaným vybavením místních laboratoří; 

- zprostředkovat zájemcům o biologii, ekologii, chemii a fyziku pětidenní badatelský pobyt, v 

rámci kterého si vyzkouší vědeckou práci v terénu a budou se podílet na dlouhodobém 

výzkumu, který v lokalitě probíhá; 

- umožnit žákům, kteří postoupili do okresního a vyššího kola některé ze soutěží/olympiád 

intenzívní přípravu s odborníkem/vyučujícím v podobě víkendového soustředění. 

Výstupy 

Jako konkrétní příklady můžeme uvést několik aktivit, které 

v rámci projektu v daném školním roce proběhly a sklidily 

největší ohlas: 

 

- pitva ryby vedená zahraničním lektorem v angličtině 

- přednášky a odborníků z praxe s následnou diskusí 

a navázáním spolupráce, např. 
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o diskuse s Radkem Špicarem, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR 

o Aplikace statistických postupů v reálném podnikání 

o Využití elektromagnetického záření v moderní radiodiagnostice 

o Využití sekvencování DNA v praxi 

o Biosyntéza oxidu zinečnatého a ukázky analýzy experimentálních vzorků 

o Provoz energetického zdroje a požadavky na jeho ekologizaci 

 

 

- stáž žáků v IT společnosti Tieto 

- Studentská konference, na které byly 

prezentovány výstupy z prací vytvořených 

v rámci spolupráce s odborníky Inspiro  

 

 

 

Roboti na Wigymu 

Pro zatraktivnění výuky algoritmů a programování rozšířila naše škola počet velmi úspěšně 

využívaných robotických stavebnic. Kromě standardních robotů Arduino byl pořízen také 

programovatelný dron. Roboti byli v průběhu školního roku zařazeni i do běžných hodin IVT. Žáci 

nižšího stupně osmiletého gymnázia ve spolupráci s pedagogy připravili s roboty zábavně-naučné 

aktivity pro veřejnost, které úspěšně předvedli na dvou akcích – Dnu otevřených dveří KÚ MSK 

a na Olympijském festivalu 2018 v Ostravar aréně. 

5.2 Úspěchy žáků 

Ve školním roce 2017/2018 se v některém krajských a ústředních 

kol umístilo 128 našich žáků. Z velkého množství úspěchů 

uvádíme jen ty nejpronikavější v mezinárodních, celostátních a 

krajských kolech.  

Mezinárodní matematická olympiáda 2018 
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Nejvíce nás těší vždy úspěchy v celostátních kolech soutěží vyhlašovaných MŠMT. V předchozím i 

letošním roce však naši žáci dosáhli na úspěch v mezinárodním měřítku, přičemž ten poslední je 

doslova šokující. Martin Raška získal třetí místo na Mezinárodní matematické olympiádě 2018 

pořádané v rumunské Kluži. Soutěže se zúčastnilo 565 soutěžících z 107 zemí!  

 

Za rok 2017/2018 obsadilo Wichterlovo gymnázium v programu Excelence středních škol 2. místo 

v MSK (po prvním místu v předchozím roce). 

Ocenění žáků ministrem školství 

Dva studenti Wichterlova gymnázia, Martin Raška a Jiří 

Škrobánek převzali z rukou náměstka pro řízení sekce 

sportu a mládeže MŠMT Karla Kováře 13. prosince 2017 

ocenění za úspěšnou reprezentaci České republiky. 

Martin Raška je prvním studentem naší školy, který se 

probojoval až mezi 6 českých účastníků Mezinárodní 

matematické olympiády. Ocenění obdržel ještě za ročník 

2017, kde české družstvo získalo Čestné uznání. V 

rakouském Vöcklabrucku se dále zúčastnil 10. ročníku 

Středoevropské matematické olympiády (MEMO) za 

účasti 10 středoevroských zemí.  Tým ČR skončil na 

krásném 3. místě za reprezentačními týmy Chorvatska a 

Polska, před Německem, Maďarskem a dalšími tradičními 

účastníky MEMO. Jiří Škrobánek byl členem českého 

družstva, které reprezentovalo ČR v litevském Vilniusu na 11. ročník středoevropké olympiády 

MEMO.  

Jiří Škrobánek byl v Senátu české republiky oceněn za svůj výkon u maturitní zkoušky v předmětu 

Matematika+, v němž jako jeden ze čtyř žáků v ČR získal 100% bodů. 

 

MŠMT   úspěšná reprezentace ČR   Jiří Škrobánek 

          Martin Raška 

Senát ČR   výsledek MZ matematika+   Jiří Škrobánek 

 

Krajský úřad MSK  úspěchy v olympiádách   Jiří Škrobánek 

          Martin Raška     

 

MMO Poruba   žákovská osobnost    Han Pasková 

 

Inovační firma Moravskoslezského kraje – Junior inovátor VÍTĚZ  Mateusz Wojnarowicz 
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Středoškolák roku  celostátní ocenění    Martin Kašperlík  

 

Školní časopis v MSK – GaMaJa      3. místo za grafiku 

Úspěchy žáků – Krajská, ústřední a mezinárodní kola 

Cizí jazyky 

 

Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I krajské kolo 6. 

Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II krajské kolo 3. 

Soutěže v cizích jazycích - francouzština ZŠ A1 krajské kolo 1. 

Soutěže v cizích jazycích - francouzština ZŠ A2 krajské kolo 5. 

Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 krajské kolo 8. 

Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie II krajské kolo 8. 

Soutěže v cizích jazycích - angličtina G II. B krajské kolo 5. 

Soutěže v cizích jazycích - němčina G II. B krajské kolo 4. 

Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie - SŠ III.A krajské kolo 3. 

Soutěže v cizích jazycích - francouzština ZŠ A1 ústřední kolo 10. 

 

Český jazyk 

 

Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ krajské kolo 5. 

 

Biologie 

 

Středoškolská odborná činnost - obor biologie krajské kolo 4. 

Středoškolská odborná činnost - obor biologie krajské kolo 4. 

Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví krajské kolo 4. 

Biologická olympiáda - kategorie A krajské kolo 1. 

Biologická olympiáda - kategorie A krajské kolo 22. 

Biologická olympiáda - kategorie B krajské kolo 8. 

Biologická olympiáda - kategorie B krajské kolo 9. 

Biologická olympiáda - kategorie A ústřední kolo 36. 

 

Dějepis 

 

Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ krajské kolo 11. 

 

Fyzika 

 

Astronomická olympiáda AB krajské kolo 14. 

Astronomická olympiáda AB krajské kolo 15. 

Fyziklání online - kategorie A ústřední kolo 21. 

Fyziklání online - kategorie A ústřední kolo 21. 

Fyziklání online - kategorie A ústřední kolo 21. 

Fyziklání online - kategorie A ústřední kolo 21. 

Fyziklání online - kategorie A ústřední kolo 21. 

FYKOSí Fyziklání - kategorie A  ústřední kolo 7. 
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FYKOSí Fyziklání - kategorie A  ústřední kolo 7. 

FYKOSí Fyziklání - kategorie A  ústřední kolo 7. 

FYKOSí Fyziklání - kategorie A  ústřední kolo 7. 

FYKOSí Fyziklání - kategorie A  ústřední kolo 7. 

Astronomická olympiáda CD krajské kolo 23. 

Astronomická olympiáda CD krajské kolo 46. 

Astronomická olympiáda CD krajské kolo 48. 

Astronomická olympiáda CD krajské kolo 50. 

Astronomická olympiáda CD krajské kolo 54. 

Fyzikální olympiáda - kategorie A krajské kolo 7. 

Fyzikální olympiáda - kategorie A krajské kolo 9. 

Fyzikální olympiáda - kategorie C krajské kolo 10. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 2. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 7. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 10. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 12. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 18. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 24. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 25. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 26. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 32. 

Fyzikální olympiáda - kategorie D krajské kolo 36. 

 

Chemie 

 

Chemická olympiáda - kategorie A ústřední kolo 33. 

Středoškolská odborná činnost - obor chemie krajské kolo 3. 

Chemická olympiáda - kategorie A krajské kolo 3. 

Chemická olympiáda - kategorie A krajské kolo 8. 

Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 1. 

Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 3. 

Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 11. 

Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 16. 

Chemická olympiáda - kategorie C krajské kolo 24. 

Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 8. 

Chemická olympiáda - kategorie B krajské kolo 13. 

 

Informatika a výpočetní technika 

 

Bobřík informatiky - kategorie Senior ústřední kolo 1. 

 

Zeměpis 

 

Eurorebus - kategorie 15-19 let - kraj krajské kolo 7. 

 

Matematika 

 

Mezinárodní matematická olympiáda mezinárodní kolo 228. 

Logická olympiáda - kat. SŠ krajské kolo 1. 
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Logická olympiáda - kat. SŠ krajské kolo 2. 

Logická olympiáda - kat. SŠ krajské kolo 14. 

Logická olympiáda - kat. SŠ krajské kolo 44. 

Logická olympiáda - kat. SŠ krajské kolo 52. 

Logická olympiáda - kategorie 6.-9. ročník ústřední kolo 22. 

Logická olympiáda - kat. SŠ ústřední kolo 14. 

Logická olympiáda - kat. SŠ ústřední kolo 48. 

Náboj Junior 2017 ústřední kolo 41. 

Náboj Junior 2017 ústřední kolo 41. 

Náboj Junior 2017 ústřední kolo 41. 

Náboj Junior 2017 ústřední kolo 41. 

Náboj Junior 2017 ústřední kolo 42. 

Náboj Junior 2017 ústřední kolo 42. 

Náboj Junior 2017 ústřední kolo 42. 

Náboj Junior 2017 ústřední kolo 42. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 7. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 7. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 7. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 7. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 7. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 64. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 64. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 64. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 64. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Junioři ústřední kolo 64. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 94. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 94. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 94. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 94. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 94. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 119. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 119. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 119. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 119. 

Matematická soutěž Náboj - karegorie SŠ Senioři ústřední kolo 119. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 2. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 5. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 6. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 17. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 24. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 27. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 32. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 34. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 43. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 49. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 50. 

Matematická olympiáda - kategorie C krajské kolo 52. 

Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo 20. 
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Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo 24. 

Matematická olympiáda kategorie Z9 krajské kolo 37. 

Matematická olympiáda - kategorie A krajské kolo 4. 

Matematická olympiáda - kategorie A krajské kolo 5. 

Matematická olympiáda - kategorie A krajské kolo 11. 

Matematická olympiáda - kategorie P krajské kolo 1. 

Matematická olympiáda - kategorie P krajské kolo 2. 

Matematický klokan - kategorie Junior ústřední kolo 14. 

Matematická olympiáda - kategorie A ústřední kolo 4. 

Matematická olympiáda - kategorie A ústřední kolo 40. 

Matematická olympiáda - kategorie P ústřední kolo 10. 

Matematická olympiáda - kategorie P ústřední kolo 17. 

 

Zvláštní úspěchy      

Spoustu soutěží je těžké zařadit a mnohé z nich zdánlivě nesouvisejí přímo se vzděláváním. O to více 

jsme však na úspěchy v nich hrdí, protože naším cílem je připravovat žáky pro život a otevírat jim 

obzory. 

Druhé místo v ČR ve florbalu 

Po předloňském celostátním finále florbalového 

turnaje, kde skončil tým Wichterlova gymnázia 

v semifinále a obsadil celkovou třetí příčku, se 

dostavil ještě zářivější úspěch. Tým Wigymu 

postoupil do celostátního finále hraného v Ostravar 

aréně. V něm sice nezvítězil, ale celkové druhé 

místo mezi všemi školami v ČR po třetím místu 

z roku 2016 je důkazem, že také sport má mezi našimi 

žáky tradici. Superfinále se hrálo před televizními 

kamerami a hlavně před davem fanoušků z řas studentů i 

pedagogů našeho gymnázia. Ti se mimochodem 

zúčastnili i moravského finále, kam jsme vypravili celé 

dva autobusy!  
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Inovační firma Moravskoslezského kraje – Junior inovátor 

Na jaře vyhlásil Moravskoslezský kraj prostřednictvím 

Agentury pro regionální rozvoj již počtvrté soutěž 

Inovační firma Moravskoslezského kraje 2017. Cílem 

je podpora a zviditelnění inovačních firem v kraji. Do 

druhého ročníku kategorie JUNIOR INOVÁTOR, ve 

které soutěžili žáci základních, středních a vysokých 

škol se přihlásilo rovnou šest našich žáků. Mateusz 

Wojnarowicz nakonec navázal na předchozí vítězství 

Lukáše Čecháčka a nakonec druhý ročník soutěže 

vyhrál, a to v kategorii základní školy a víceletá gymnázia se svým projektem Můj ITS (návrh na 

nahrazení části městské dopravy zajímavými elektrickými dopravními prostředky. 

Plzeňská akademie mladých diplomatů 2017 a stáž  

Matěj Rösner se na základě dosažených výborných výsledků ve výběrovém řízení zúčastní 

studentského vzdělávacího projektu "Plzeňská akademie mladých diplomatů 2017", jehož hlavními cíli 

jsou aktivní vzdělávání studentů z celé České republiky v otázkách Evropské unie a prohloubení 

kladné konotace Evropské unie u studentské a širší veřejnosti. 

Druhé místo v soutěži O pohár Ostravské univerzity 

Po loňském vítezství skončil ve třetím ročníku soutěže O pohár Ostravské univerzity tým 

Wichterlova gymnázia druhý. Soutěž, v níž se týmy musely poprat jak s fyzickými překážkami, tak 

s vědomostními kvízy byla zejména velmi podařenou promo akcí, protože akce se konala na 

Masarykově náměstí a byla velmi dobře medializovaná. 

5.3 Akce žáků 

Naši žáci se čím dál častěji zapojují také so aktivit a soutěží, které zdánlivě s výukou nesouvisejí a 

které organizují subjekty z jiné oblasti než vzdělávání. Tyto aktivity velmi podporujeme, protože se 

jedná o další způsob propojení školy a praxe a také o možnost dalšího rozvoje. Ve školním roce se žáci 

výrazně zapojili do následujících aktivit: 
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Plant for the Planet  

Šimon Michalčík již třetím rokem pokračoval v propagaci 

celosvětové ekologické aktivity s názvem Plant for the Planet, o 

kterou se začal zajímat v rámci účasti v projektu oxfordské 

univerzity Yoda Mentorship. Ve školním roce 2017/2018 již 

prakticky sám zorganizoval konferenci a společné sázení stromů a i 

nadále zůstal ambasadorem aktivity pro Českou republiku. 

 

 

 

Cena vévody z Edinburghu 

Wichterlovo gymnázium se od ledna stalo místním 

centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu 

(DofE). DofE je vzdělávací program, který mladým lidem 

od 14 do dovršení 25 let umožňuje rozvíjet své dovednosti 

a aktivně využívat volný čas. 

Do aktivity se ihned zapojila asi desítka žáků. 

Yoda Mentorship 

Program YODA Mentorship podporuje mladé talenty z řad středoškoláků, kteří se chtějí rozvíjet nad 

rámec školních hodin. Pomáhá jim v tom mentor (absolvent zahraniční univerzity) vybraný podle 

náplně projektu. Naši žáci se programu zúčastňují pravidelně už 

několik let. 

 

Do tohoto programu byli letos vybráni dva naši studenti. Lenka 

Švidrnochová (7.A) s projektem na uspořádání charitativního 

běžeckého závodu a Matěj Rösner (6.A). 
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Studentský senát 

Na Wichterlově gymnáziu dále působil Studentský senát, se kterým vedení školy konzultovalo 

nejrůznější témata. Ve třídách pracovaly žákovské samosprávy, prostřednictvím kterých žáci sdělovali 

své názory a přání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopis z prázdnin 

„Vážená paní profesorko, Vážený pane 

profesore, 

 

včera jsem se vrátila z Letní školy optiky. 

Byla to skvělá akce a moc jsem si ji užila. 

Všichni profesoři byli nanejvýš příjemní a 

nápomocní, celková atmosféra na UPOLu 

byla moc fajn. Měli jsme možnost si vyzkoušet pokusy z různých oblastí optiky – od měření indexu lomu 

ve slané vodě přes měření vzdálenosti pomocí laseru až po práci s detektorem částic. Pracovali jsme s 

interferencí, difrakcí i polarizací, všechno jsme si mohli vyzkoušet a vlastnoručně osahat. Líbilo se mi, 

že ta témata byla vysvětlována v hodně srozumitelné a názorné formě a myslím si, že většina žáků 

našeho gymnázia se zájmem o fyziku (o těch, co navštěvují seminář Aplikované fyziky, ani nemluvě) by 

neměli nejmenší problém všemu porozumět a hodně by je to obohatilo. 

 

Mariána Ochodková, 7.A 
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5.4 Statistika tříd 

Žáci se vzdělávali podle platných učebních plánů jednotlivých oborů studia (viz Příloha 1). Pro třetí a 

čtvrtý ročník si vybírali dva až tři semináře (viz Příloha 2). 

 

Třídy „A“ a „B“ jsou v osmiletém oboru 79-41-K/81 Gymnázium (od primy po oktávu). 

Třídy „C“, „D“ a „E“ jsou ve čtyřletém oboru 79-41-K/41 Gymnázium (od prvního po čtvrtý ročník). 
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5.5 Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2017/2018 

Testování prováděla Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

 

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Předmět 
Výsledky školy v rámci všech testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 

skupiny oborů vzdělání  

Gymnázium (79 

obecná příprava) 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 82,7 92 72 
Matematika 75 97 93 
Jazyk anglický 86,5 87 66 
Jazyk německý  -  -  - 

 

 

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou 

úspěšnost percentil percentil přidaná hodnota

Jazyk český 86,5 90 69 19

Matematika 83,5 93 79 6,6

Jazyk anglický 76,5 85 62 -10

Jazyk německý

Předmět

Výsledky školy v rámci všech 

testovaných škol

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 

vzdělání 

Gymnázium (79 obecná příprava)
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5.6 Maturitní zkoušky  

Ústní maturitní zkoušky obou částí proběhly v termínu od 16. do 28. května 2018. Didaktické testy a 

písemné práce společné části od 2. do 4. května 2018. Písemná práce z českého jazyka proběhla 

11. 4. 2018.  

Předsedové maturitních komisí, které jmenoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje, byli 

zaměstnanci Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Naši zaměstnanci vykonávali 

recipročně funkci předsedy na této škole. Maturitní komisař byl na naši školu jmenován společností 

CERMAT.  

Jeden žák neuspěl ani v opravném termínu, a to ve společné části z předmětu matematika, ovšem jinak 

došlo oproti loňskému roku k výraznému zlepšení výsledků. 

 

Oproti 9 žákům, kteří neprospěli ve školním roce 2016/2017, neprospělo v roce 2017/2018 jen 6. 

Zlepšil se také celkový průměr, a to ve čtyřletém oboru z 1,96 na 1,85 a v osmiletém oboru 

dokonce z 1,40 na 1,19! 

 

 

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.  
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Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2017/2018: 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním 
 

 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním/podzimním (vyberte) 
   

         
Část Předmět Obor 

Počet Úspěšně vykonalo Prům. 
prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJ 
79-41-K/41 59 59 59 59 59 1,75 

79-41-K/81 32 32 32 32 32 1,19 

AJ 
79-41-K/41 36 36 36 36 36 1,17 

79-41-K/81 18 18 18 18 18 1,06 

M 
79-41-K/41 23 23 22 - - 2,55 

79-41-K/81 13 13 13 - - 1,31 

ŠJ 
79-41-K/41 0 0 0 0 0 0 

79-41-K/81 1 1 1 1 1 1,0 

P
ro

fi
lo

v
á
 

AJ 79-41-K/41 50 50 - - 49 2 

  79-41-K/81 29 29 - - 29 1,31 

NJ 79-41-K/41 5 5 - - 5 1,38 

  79-41-K/81 0 0 - - 0 0 

FJ 79-41-K/41 0 0 - - 0 0 

  79-41-K/81 2 2 - - 2 1 

RJ 79-41-K/41 4 4 - - 4 1,25 

  79-41-K/81 0 0 - - 0 0 

ŠJ 79-41-K/41 1 1 - - 1 1 

  79-41-K/81 4 4 - - 4 1,25 

ZSV 79-41-K/41 14 14 - - 13 2,06 

  79-41-K/81 9 9 - - 9 1,22 

D 79-41-K/41 17 17 - - 16 2 

  79-41-K/81 6 6 - - 6 1,33 

Z 79-41-K/41 18 18 - - 18 2,33 

  79-41-K/81 6 6 - - 6 1 

M 79-41-K/41 8 8 - - 7 1,42 

  79-41-K/81 7 7 - - 7 1 

F 79-41-K/41 15 15 - - 15 1,44 

  79-41-K/81 5 5 - - 5 1 

Ch 79-41-K/41 24 24 - - 24 1,69 

  79-41-K/81 10 10 - - 10 1,2 

Bi 79-41-K/41 16 16 - - 16 2,14 

  79-41-K/81 15 15 - - 15 1,2 

IVT 79-41-K/41 2 2 - - 1 3,5 

  79-41-K/81 3 3 - - 3 1 
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Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 

2017/2018 

    

          

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

79-

41-

K/41 

řádný 34 19 6 1,85 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 5 0 1 3,17 

79-

41-

K/81 

řádný 5 27 0 1,19 0 0 0 0 

opravný 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Vysvětlivky použitých zkratek:  

DT didaktický test;  

PP písemná práce;  

ÚZ ústní zkouška
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5.7 Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách 

V roce 2018 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu 91 žáků. 87 z nich následně nastoupilo na vysoké 

školy; ostatní se rozhodli věnovat svým firmám, jeden žák nastoupil na pomaturitní studium angličtiny. 

Ještě více nás těší, že se naši absolventi mohli zapsat na kvalitní vysoké školy s vynikající reputací a 

jejich prestižní obory. 

Stále roste počet žáků odcházející studovat na zahraniční univerzity, a to i velice prestižní. 

V posledních třech letech už máme druhého absolventa na Kings College v Londýně, a to na oboru 

právo. V tomto se do zahraničí vydalo studovat 6 žáků, další dva absolventi se ke studiu ve Velké 

Británii rozhodli po roce stráveném na Ostravské univerzitě (v tabulce nejsou zahrnuti). Naprostá 

většina žáků volá britské univerzity, což mimo jiné svědčí i o tom, že jsou ke studiu ve Velké Británii 

dobře jazykově připraveni. Wichterlovo gymnázium se snaží zájemcům o studium v zahraničí 

zprostředkovávat dostatek informací. Je běžnou praxí, že absolventi studující v zahraničí v průběhu 

roku přijíždějí motivovat své mladší kolegy a pomáhat jim.  

Zároveň nás ovšem těší rostoucí zájem absolventů o vysoké školy v regionu. Plody nese spolupráce 

s VŠB-TUO, kam naši absolventi odcházejí studovat nejen ekonomické obory, ale také vyloženě 

technické, jako jsou například provoz letecké techniky, mechatronika nebo elektrotechnika. 

Opakovaně došlo k tomu, že se některý z absolventů zapsal dokonce na dva různé vysokoškolské 

obory. Letos to byli čtyři žáci! Absolventi 2017/2018 však vybírali hodně zajímavé obory a nalezneme 

mezi nimi téměř všechny obory a směry. Oproti stavu z roku 2016/2017 se prakticky nezměnil 

poměrný počet žáků hlásících se humanitní obory. Z celkového počtu je 41 % studentů na 

humanitních fakultách. V této skupině nadále početně vedou obory jako právo, psychologie, a 

ekonomika a management. Pokud pomineme jednoho žáka, který odešel studovat umělecký obor 

(tanec), zvolila si nadpoloviční většina opět přírodovědné a technické obory (dohromady 58%), 

ovšem poněkud poklesl počet těch, kteří si zvolili obory skutečně technického rázu. Logicky 

nejvyhledávanějším oborem zůstalo všeobecné lékařství. Velmi silně zastoupeny jsou obory 

chemické, biologické, matematické a informatické. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že někteří žáci ještě v průběhu září na poslední chvíli mění obor, na který 

nastoupí, a informace o umístění jiných máme jen zprostředkovaně, mohou se ve statistice vyskytovat 

drobné nepřesnosti oproti reálnému stavu. 
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Umístění absolventů 2017/18 Wichterlova gymnázia 
na vysokých školách  

 

město škola fakulta obor 8.A 4. C 4. D Σ 

Praha UK Mat. fyz. obecná matematika 3     3 

      finanční matematika 1     1 

      obecná fyzika   2   2 

      obecná informatika *     0 

    Lékařská všeobecné lékařství 1     1 

    Právnická právo 1     1 

    Přírodovědecká  chemie 1     1 

    Filosofická východoevropská studia   1   1 

  VŠCHT Chem.technologie syntéza a výroba léčiv     1 1 

Olomouc UPOL Filosofická španělská filologie     1 1 

      psychologie   1   1 

      sociologie/andragogika 2     2 

    Přírodovědecká chemie   1   1 

      biotechnologie/gen.inž.     1 1 

      experiment.biologie 1     1 

      geografie/historie 1     1 

      Bi/Tv pro SŠ 1     1 

    Lékařská všeobecné lékařství 2 2 1 5 

      zubní lékařství 2 1   3 

    Zdravotních věd fyzioterapie     1 1 

      radiologický asistent     1 1 

    Právnická právo   1   1 

    Pedagogická speciální pedagogika   1   1 

      
výchova ke 
zdraví/histor.     1 1 

Brno MUNI Právnická právo 1   1 2 

    Přírodovědecká biochemie 1     1 

      mol.biologie a genetika   1   1 

    Sociálních studií sociologie/antropologie   1   1 

      psychologie   1   1 

      mediál.st./žurnalistika   1   1 

    Lékařská všeobecné lékařství     1 1 

    Ekonom.správní hospodářská politika   *   0 

    Pedagogická AJ/D     1 1 

  VUT Architektury architektura,urbanismus 1     1 

    FIT informatika 1     1 

    Strojní základy stroj.inženýrství     1 1 

      mechatronika     1 1 

    Chemická technologie materiálů     1 1 

  Mendel. Agronomická provoz techniky   1   1 

  VFU Farmaceutická farmacie 1   1 2 
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Ostrava VŠB - TU FEI biomedic.technik   1   1 

      elektrotechnika     1 1 

      mechatronika 1     1 

      inf.a kom,technologie 1     1 

    FEI biomedic.technik   1   1 

    FMMI chemie/technologie OP   1   1 

    Ekonomická marketing a obchod 1     1 

      ekonomika a manag.   1   1 

      účetnictví a daně   1   1 

    Strojní provoz letecké techniky     2 2 

    HGF ekonom.a řízení surovin     1 1 

    FBI bezpečnost práce   1   1 

  OSU Lékařská všeobecné lékařství 1   2 3 

      zdravotní laborant     2 2 

    Filosofická psychologie 2 1   3 

      dějiny umění *     1 

      Čj+literatura 1     1 

      Aj+literatura     1 1 

    Pedagogická speciální pedagogika   1   1 

      BI/Fj a literatura 1     1 

    Přírodovědecká historie/geografie     1 1 

      poli.a kult.geografie     1 1 

      experiment.biologie   1   1 

Pardubice   Chem.techn. 
chemie/technická 
chem.     1 1 

Zlín T.Bati   ekonomie a manag.   1   1 

    
Humanitních 
studií všeobecná sestra     1 1 

Bratislava VŠMÚ Divadelní divadelní management     1 1 

  Konzervatoř   tanec     * 0 

Anglie London Kings College právo 1     1 

  Bournemouth B. University Tourism Management 1     1 

  Warwick W. University Development/Business   1   1 

Skotsko Hamilton UWS Events Management 1     1 

      Culture and Society   1   1 

Studentů ve třídě       32 30 29 91 

Pokračují ve studiu na 
VŠ       32 27 28 87 

Pokračují ve studiu na 
VŠ       100% 90% 97% 96% 

* studuje současně dvě školy/dva obory 
 
Pomaturitní studium 

      

    

  
   

Ostrava 
pomaturitní studium 
jazyků   Aj   1   1 
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Přijati na VŠ, nestudují, podnikají   0 2   2 

Nestudují          1 1 

Umístění absolventů podle studijních oborů 2017/2018 

Humanitní 36 
Čj a literatura 1 

Aj/Dějepis 1 

Aj a literatura 1 

Psychologie 5 

Speciální pedagogika 2 

Sociologie/Sociální antropologie 1 

Andragogika/sociologie 2 

Nj ve sféře podnikání 1 

Španělská filologie 1 

Dějiny umění a památková péče 1 

Východoevropská studia 1 

Mediální studia a žurnalistika 1 

Politická a kulturní geografie 1 

Hospodářská politika 1 

Účetnictví a daně 1 

Management cestovního ruchu 1 

Divadelní management 1 

Ekonomika a management 3 

Ekonomie a řízení v oblasti surovin 1 

Marketing a obchod 1 

Rozvoj a podnikání 1 

Výchova ke zdraví/Historie 1 

Kultura a společnost 1 

Právo a právní věda 5 

 

Umělecké 1 
Tanec 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodovědecké 42 
Všeobecné lékařství 10 

Zubní lékařství 3 

Všeobecná sestra 1 

Zdravotní laborant 2 

Fyzioterapie 1 

Radiologický asistent 1 

Biomedicínský technik 1 

Molekulární biologie a genetika 1 

Biochemie 1 

Biologie/Fj a literatura 1 

Biologie/TV 1 

Experimentální biologie 2 

Biotechnologie a genové inženýrství 1 

Chemie a technická chemie 1 

Chemie  2 

Syntéza a výroba léčiv 1 

Farmacie 1 

Obecná matematika 3 

Finanční matematika 1 

Obecná fyzika 2 

Obecná informatika 1 

Informatika 1 

Inf.a kom.technologie 1 

Geografie/Historie 2 

 

Technické 10 
Základy strojního inženýrství 1 

Provoz letecké techniky 2 

Provoz techniky 1 

Elektrotechnika 1 

Mechatronika 1 

Bezpečnost práce 1 

Technologie a vlastnosti materiálů 1 

Chemie/technologie OŽP 1 

Architektura a urbanismus 1 
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6 Výchovné poradenství a prevence soc. patologických jevů 
 

Ve školním roce 2017/18 se činnost výchovného a kariérového poradenství zaměřila především na 

následující úkoly: 

Studenti s individuálními vzdělávacími potřebami 

V posledních letech také na Wichterlově gymnáziu vzrostl počet žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zejména žáků s tzv. Aspergerovým syndromem. Jejich integrace do běžných tříd se zatím 

daří poměrně úspěšně, a to zejména díky spolupráci s rodiči. Ti se například opakovaně účastnili 

pedagogických porad, na kterých společně s pedagogy hledali nejlepší cestu k bezproblémovému 

řešení modelových situací. 

 

Od školního roku 2017/2018 jsme poprvé využili služeb asistenta pedagoga pro žáka s PAS. Bylo 

třeba, aby se s asistentem ve třídě naučili pracovat žáci i pedagogové. Vše probíhalo za velmi úzké 

spolupráce s rodiči a výchovnou poradkyní. 

Kariérové poradenství 

Žáci třetích ročníků a septim měli možnost absolvovat již osvědčené konzultace profesní orientace, 

které jim mají umožnit odpovědný a informovaný výběr dalšího studia na vysokých školách. 

Individuální konzultace k výběru vysoké školy či při volbě seminářů probíhaly průběžně dle potřeb 

žáků. Kromě standardních konzultací u výchovné poradkyně, měli žáci nově možnost využít služeb 

kariérové poradkyně. Tato pozice vznikla na škole nově díky možnosti financování z tzv. šablon. 

Úkolem kariérové poradkyně je kromě pravidelných individuálních konzultací s žáky také 

shromažďování a zprostředkování informací o možnostech dalšího studia a dalším uplatnění. 

 

Pro studenty maturitních ročníků proběhla celá řada akcí, které jsou každoročně zařazovány do plánu a 

na které máme opakovaně kladné ohlasy. Jejich cílem je přiblížit zájemcům studium na určitých typech 

škol (různé letní školy, Gaudeamus, beseda o studiu architektury, speciální den otevřených dveří pro 

studenty partnerských škol na Masarykově univerzitě v Brně, možnosti studia v zahraničí, besedy 

s našimi absolventy studujícími na různých VŠ, …) nebo je obecně seznámit s průběhem přijímacího 

řízení (NSZ, OSP, TSP). 
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Přehled dalších vybraných akcí výchovného poradenství 

datum akce ve spolupráci 

4.9.- 6.9.2017 Adaptační kurzy   

15.9.2017 Speciální den otevřených dveří MUNI Brno 

26.9.2017 Jak na VŠ Sokrates 

6.10.2017 Absolventi na Wigymu - informace o VŠ   

11.10.2017 Informační schůzka SOČ a Talnet   

18.10.2017 Seminář NSZ pro maturitní ročníky SCIO 

1.11.2017 Gaudeamus Brno   

13.12.2017 Prezentace MUNI Brno MUNI Brno 

13.12.2017 Prezentace UPOL Olomouc UPOL Olomouc 

20.12.2017 Školní přehlídka studentských prací   

5.1.2018 Práce s klimatem třídy: Spolužák s SVP  Mgr.Holubová 

23.1.2018 Konzultační schůzka se žáky pracujícími na SOČ   

21.2.2018 Tvorba PLPP KVIC Ostrava 

22.2.2018 Dělej, co tě baví - prezentace OU Ostrava OU Ostrava 

27.2.2018 Konzultační schůzka se žáky pracujícími na SOČ   

7.3.2018 Konzultační schůzka se žáky pracujícími na SOČ   

20.3.2018 Školní kolo SOČ   

17.5.2018 Agresivní chování žáků s PAS SPC pro PAS 

 

Péče o mimořádně nadané žáky 

Viz samostatná kapitola v oddíle 

Výsledky vzdělávání. 

 

Součástí práce VP bylo také 

vyhledávání nadaných žáků a práce 

s nimi. V průběhu školního roku 

pracovala skupina zájemců o 

vědeckou práci SOČ, jejichž počet je 

dlouhodobě vysoký (viz kapitola 

úspěchy žáků). V rámci péče o 

nadané žáky jsme využívali vazeb na VŠB-TOU, Matematickofyzikální fakultu UK a Ostravskou 

univerzitu, jejímiž fakultní školnou jsme a se kterými dobře funguje spolupráce právě v oblasti 

výjimečně nadaných žáků. Díky skutečnosti, že byla zřízena role kariérového poradce, získala 

výchovná poradkyně oficiálně roli koordinátora nadání. 
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Inkluze 

Také na našem gymnáziu máme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to jak žáky výjimečně 

nadané (viz výše), tak žáky s postižením. Největší péči vyžadují žáci s poruchou autistického spektra, 

které jsme zařadily do běžné výuky v počtu 4. 

Péče o žáky s PAS spočívala zejména v pečlivé práci s pedagogy a jejich vzděláváním. Osvědčil se 

nám systém, kdy se před zahájením školního roku zúčastní pedagogické porady rodiče těchto žáků, 

případně jejich pedagogové ze ZŠ, kteří naše učitele detailně seznámí s potřebami žáků a specifiky 

práce s nimi. 

Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci prevence sociálně patologických jevů ve třídách připravila výchovná poradkyně ve spolupráci 

s metodičkou prevence celkem čtyři adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků a primy. Již druhým 

rokem jsme pokračovali v osvědčeném modelu, kdy adaptační kurz pro žáky prvních ročníku 

čtyřletého oboru probíhá jako vícedenní a výjezdní, zatímco adaptační kurz pro žáky prim probíhá 

v prostorách a okolí školy. Nejmenší žáci se tak nejen seznámí navzájem, ale formou hry se naučí 

orientovat ve škole a v jejím okolí a přivyknout prostředí. Tým, který adaptační kurzy organizuje, je 

velmi zkušený, není tedy třeba objednávat tuto službu u externí firmy.  

 

V prvním ročníku nižšího gymnázia proběhly přednášky o kyberšikaně, netolismu, národnostních 

menšinách a zneužívání návykových látek (3x – 1. a 2. ročníky, kvinta a sexta). 

Pro žáky sekundy a tercie byly uspořádány besedy s tématem vztahy ve třídě, kyberšikana a 

nebezpečí internetu (2x – sekundy a tercie). 

Žáci 8.A a 6.A se zúčastnili žákovského sympózia s názvem Nebuď oběť. 

Žákyně prim absolvovaly akci s názvem Škola osobního života: dospívání. 

Pro žáky tercie jsme nově zařadili přednášky Městské policie Ostrava na téma právní povědomí 

dospívajících. 

 

Vzdělávání a prevence pedagogů 

Všichni pedagogové absolvovali workshop a přednášku na téma Etická výchova zlepšuje klima ve 

škole. 
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Metodička prevence ukončila specializované studium u společnosti Prevalis. K tomu se dále 

vzdělávala a absolvovala následující školení: 

 Komunikace ve škole 

 Zásady krizové intervence 

 Etická výchova 

 Školní násilí. 

Rovněž se zúčastnila konference s názvem Dny prevence. 

Řešení výukových problémů, prevence školního neúspěchu, osobní problémy žáků 

Touto problematikou se VP zabývala průběžně. S žáky (a případně i jejich zákonnými zástupci) byla 

vzniklá situace analyzována a na jejím základě byla navrhnuta možná řešení, případně doporučena 

návštěva některého odborného pracoviště (PPP, SPC, Krizové centrum, psycholog atd.). 
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6.1 Zhodnocení EVVO za rok 2017/2018 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali ve vedení 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v 

návaznosti na předchozí léta a to tak, aby žáci 

respektovali požadavky na kvalitní životní prostředí, 

považovali za normální se chovat zodpovědně ke svému 

životnímu prostředí a chovali se v zájmu trvale 

udržitelného rozvoje společnosti. 

Tento cíl podporuje řada exkurzí, projektů, přednášek a 

soutěží a spolupráce s různými subjekty (sdružení 

Tereza Praha, OZO Ostrava, Moravskoslezský kraj, aj.) 

Tyto aktivity jsou vzájemně provázány, aby vznikl 

silnější výsledný efekt a zároveň se některé činnosti zbytečně neopakovaly. 

Projekt Ekoškola: 

Škola je držitelem prestižního mezinárodního titulu Ekoškola od června 2013, ve školním roce 

2015/2016 tento titul obhájila na následující dva roky a 18. 5. 2018 proběhla další úspěšná obhajoba. 

20. června 2018 se celý Ekotým vypravil na exkurzi do Prahy, z nichž 4 zástupci převzali v Senátu 

parlamentu ČR certifikát, který naši školu opravňuje titul Ekoškola používat další čtyři roky (do 

roku 2022). Ekologické sdružení Tereza poskytuje školám servis ohledně environmentální výchovy a 

ekologizace chodu školy (snížení dopadu chodu školy na životní prostředí). Hlavním realizátorem 

aktivit programu je tzv. Ekotým, který byl aktivní během celého školního roku. Na konci roku se 

skládal z 14 žáků různých ročníků a vybraných zaměstnanců školy (vrchní uklízečka, pan ředitel). 

Členský poplatek v projektu Ekoškola 900 Kč pro školní rok 2017/18 byl hrazen z výtěžku sběru 

starého papíru. 

Vybrané aktivity Ekotýmu: 

- šíření povědomí o tzv. ekokodexu (vybraná 

snadno zapamatovatelná hesla nabádající k 

ohleduplnému chování k životnímu prostředí) 
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- kampaň podporující separaci odpadů na škole (školení tříd, cedulky vybízející k neplýtvání 

tepla a elektřiny) 

- starost o zeleň ve školní budově 

- sběr papíru 

- vzdělávání spolužáků i sama sebe v oblasti environmentální výchovy 

- účast na Dni Země v Ostravě–Porubě 

- účast na Dni parku v Ostravě–Porubě 

Ekologická škola Moravskoslezského kraje 

Škola byla na podzim 2017 ohodnocena v této soutěži referenčním listem a poukázkou na nákup 

vzdělávacích prostředků od společnosti Vernier v hodnotě 11.000 Kč. 

Přihláška do dalšího ročníku soutěže byla vyplněna na konci školního roku 2017/18. 

Soutěž s panem Popelou 

Městská soutěž ve sběru papíru pořádaná společností ASA proběhla v listopadu 2017 a dubnu 2018. 

Díky 1600 kg nasbíraného starého papíru získalo sdružení OKNA spolupracující se školou asi 2300 

Kč. 

Projekt EKOLAMP 

Projekt zahrnuje sběr vysloužilých zářivek. Sběrná nádoba je umístěna na domečku, sběrné krabice na 

dlouhé zářivky jsou umístěny v dílně školníka. 

Grant Statutárního města Ostravy 

Finanční prostředky ve výši zhruba 5.000 Kč byly použity 

na nákup deštníků s logem školního Ekotýmu. Tyto jsou 

používány pro přechod mezi školními budovami při 

deštivém počasí. 

Projekt Recyklohraní 

Studenti shromažďují vyřazené elektrospotřebiče a použité baterie. Separací škola získává body, které 

se proměňují v zajímavé ceny, zpravidla hry a kancelářské potřeby. V tomto školním roce bylo 

odvezeno 16 kg vysloužilých baterií a 186 kg vysloužilých elektrospotřebičů. 
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Exkurze v OZO Ostrava 

V únoru 2018 se na exkurzi do OZO Ostrava vypravila třída tercie A. Beseda s názvem Odpady 

zbavené otazníků byla zaměřená na separaci a využití odpadu. 

Ekokonference na Gymnáziu Olgy Havlové 

Jednalo se o druhou účast našich žáků na této konferenci pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých 

gymnázií. Prezentujícími byli Václav David a Šimon Černý. Jejich téma o černých skládkách bylo 

ohodnoceno prvním místem. 

Soutěž Inovátor, kategorie Junior inovátor 

Tato soutěž pořádaná Moravskoslezským krajem je sice multioborová, ale některé příspěvky od našich 

žáků byly spojené s péčí o životní prostředí. Společný pro všechny soutěžní nápady je jejich inovativní 

potenciál.  

Účastníci byli ze třídy 5.A a 4.A, všichni byli odměněni za své dobrovolné úsilí v této soutěži.  

Další (jednorázové) akce: 

Zeměpisně-dějepisná exkurze kvarty s ekologickými vstupy, Přírodovědný Klokan, olympiády z 

biologie, chemie, fyziky, zeměpisu, soutěž mladých zoologů pořádaná ZOO Ostrava. 

Závěr: 

V tomto školním roce se v rámci EVVO dařily plnit nápady plynoucí z minulých let.  

Především se úspěšně plní kritéria vybraných témat Ekoškoly (odpady, prostředí školy, energie, voda). 

V rámci projektu Ekoškola se po různých osvětových akcích školního Ekotýmu našim studentům drží 

podíl separovaného odpadu na velké výši, díky úsporám se snížilo množství spotřebované elektrické 

energie a vody. 

Pokračovalo se v osvědčených akcích jako ekologická konference pro nižší gymnázium, návštěva 

OZO aj. 

Je škoda, že tento rok nebyla zorganizována ekologická konference pro střední školy (organizované 

společností Profil Mariánské Lázně s finanční podporou vybraných společností, a že jsme nebyli 

zařazeni do grantového programu Litter Less (z důvodu zařazení předešlá léta). 

EVVO ve školním roce 2018/19 předpokládá v pokračování osvědčených akcí, případně zapojení do 

přínosných nově nabídnutých projektů či akcí.
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7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Nejzásadnější změnu přinesl grant k projektu Škola je nám malá. Díky němu bylo možné zajistit 

vzdělávání pedagogů nejen v rámci akreditovaných školení, ale také přímo u odborníků z praxe. 

Často docházelo k tomu, že se v rámci jednoho workshopu nebo přednášky vzdělávali pedagogové 

společně s žáky. Tento přístup měl za výsledek ohromný nárůst počtu pedagogů, kteří absolvovali 

nějaké vzdělávání. To pro ně bylo často velmi motivující, protože jim umožnilo nahlédnout do světa 

mimo školství. Níže uvedené seznamy absolvovaných vzdělávacích aktivit tedy obsahují akreditovaná 

i neakreditovaná školení. 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme mohli pokračovat v aktivitách zaměřených na individuální profesní 

rozvoj jednotlivých pedagogů. Při přípravě projektu OP VVV (tzv. šablon) dostali všichni vyučující 

volnou ruku při výběru vzdělávací aktivity, kterou by chtěli absolvovat. Vedle toho mohli v drtivé 

většině případů ještě další vzdělávání hrazené z prostředků školy. Jejich výběr nejčastěji směřoval k 

prohlubování kvalifikace v oboru. Jeden pedagog se věnoval sebevzdělávání v rámci emoční 

sebeobrany. 

 

V případě nepedagogů (i pedagogů) bylo samozřejmě nezbytné, aby absolvovali vzdělávání v 

oblastech, kde se změnila legislativa. 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

Ve školním roce 2017-18 neprobíhalo, a to z toho důvodu, že všichni pedagogové byli plně 

kvalifikovaní.  

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Ve školním roce 2017-18 úspěšně ukončila studium preventistka sociálně patologických jevů. 

Gymnázium tak má plně kvalifikovanou preventistku i výchovnou poradkyni. 

Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

Učitelé se průběžně zúčastnili několika akci pro prohloubení svých pedagogických a odborných 

kompetencí. 
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Studium k maturitě 

Z požadavku CERMATu bylo třeba doplnit počet zadavatelů, což se také stalo. Ve školním roce 

2016/17 bylo takto nově proškoleno 6 pedagogů, kteří získali 7 osvědčení (včetně doplňku pro žáky s 

PUP). K 31. srpnu 2017 má Wicherlovo gymnázium více než dostatečný počet certifikovaných 

hodnotitelů, zadavatelů i školních maturitních komisařů pro všechny předměty s výjimkou španělského 

jazyka, v němž došlo k personální obměně. 

 

 

Prohlubování kvalifikace ředitele školy 

Ředitel gymnázia byl v daném školním roce třetím rokem a snažil se využívat dostupných možností, 

aby zlepšil své kompetence. Přednost dával akcím, na kterých měl možnost získat zkušenosti od 

zkušenějších kolegů. Prioritou v tomto školním roce byla péče o talentované žáky, neboť se jedná o 

jednu z vizí, kterou chce škola naplňovat. Ředitel školy se aktivně účastnil dvou konferencí a jednoho 

mezinárodního setkání zaměřených na tuto problematiku. 

 

Prohlubování odborných znalostí v jednotlivých předmětech 

Všichni pedagogové měli volnou ruku při výběru vzdělávacích aktivit. Největším přínosem bylo 

zejména školení učitelů přírodních věd v práci s měřícím systémem Vernier, který jsme kromě fyziky 

začali používat také v jiných předmětech (biologie, chemie). Velmi specializovaná školení absolvovali 

také učitelé přírodních věd (genetika). Matematici se již tradičně vzdělávali na celostátní konferenci 

učitelů matematiky. Nově bylo třeba co nejvíce prohloubit kvalifikaci asistenta pedagoga. Velký zájem 

byl o školení v oblasti využití ICT ve výuce. 

Specifickou oblast tvořil přednášky v rámci projektu Škola je nám malá. Ty vedli odborníci z praxe a 

byly určeny buď pouze pedagogům, nebo společně pedagogům i žákům. 

 

Rozšíření kvalifikace na další specifikou oblast 

S rostoucím počtem tříd a vytížeností učitelů tělesné výchovy vyvstala potřeba rozšířit počet pedagogů 

schopných vyjet na lyžařský výcvik jako instruktoři. Školení se zúčastnili tři pedagogové, kteří 

projevili zájem. 

Nově byla ve škole zřízena pozice kariérového poradce. Vybraný pedagog se ihned zapojil do dalšího 

vzdělávání, aby mohl poskytovat co nejkvalitnější služby. 

Potřeba prezentovat výsledky své práce stála za proškolením 25 pedagogů v oblasti tvorby příspěvků 

na web školy. Všichni vedoucí PK i další pedagogové tak na web přispívají sami, což znamená mimo 

jiné větší aktuálnost příspěvků. 
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Přehled podle obsahu: 

 

Vedení školy a personálně ekonomický úsek 

1) Pracovně právní předpisy ve školské praxi (2 účastníci) 

2) Etická výchova zlepšuje klima škol (2 účastníci) 

3) Vzdělávání 4.0 pro Moravskoslezský kraj (2 účastníci) 

4) Ochrana osobních údajů GDPR (1 účastník) 

5) Legislativa ve věcech násilí (2 účastníci) 

6) GDPR v systému Bakaláři (4 účastníci) 

7) Seminář k výzvám ITI (1 účastník) 

 

Pracovněprávní problematika 

1) Platové předpisy (1 účastník) 

2) Odborná příprava preventistů PO (1 účastník) 

3) Školení požárních hlídek (4 účastníci) 

4) Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance (1 účastník) 

5) Školení BOZP – všichni zaměstnanci 

 

Výchovné poradenství, prevence a asistent pedagoga 

1) Seminář pro asistenty pedagoga (1 účastník) 

2) Kariérové poradenství (1 účastník) 

3) Seminář DVPP (1 účastník) 

4) DofE – Cena vévody z Edinburghu, příprava na zřízení členství (2 účastníci) 

5) Školní šikanování a jeho řešení (1 účastník) 

6) Spolupráce pedagoga s rodiči (všichni pedagogové) 

7) Dny prevence (1 účastník) 

8) Kariérový koučink (1 účastník) 

9) Využití karet při práci s klienty aneb kreativní přístup ke kariérovému poradenství 

 

EVVO 

1) Sdružení TEREZA – „Seminář dobré praxe – EKOŠKOLA“ – 1 účastník (metodik EVVO); 

2) Středoškolská ekologická konference (1 účastník) 
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Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů 

1) Celostátní setkání učitelů matematiky (3 účastníci) 

2) Kurs genetiky (2 účastníci) 

3) Digitální technologie ve výuce (1 účastník) 

4) Kurz základů lyžování (3 účastníci) 

5) Počítač ve škole (2 účastníci) 

6) Tvoříme s iPadem (2 pedagogové) 

7) Využití iPadu jako prezentačního nástroje ve výuce (15 účastníků) 

8) CLIL Essentials (1 účastník) 

9) Elixír do Škol - metodika fyziky (2 účastníci) 

10)  Práce s experimentálním systémem Vernier (7 účastníků) 

11) Počítačem podporované experimenty s využitím systému Vernier ve fyzice (4 účastnici) 

12)  Podpora výuky matematiky s využitím Geogebry I (7 účastníků) 

13) Využití Geogebry při řešení praktických úloh v matematice (2 účastníci) 

14)  Moderní energetické systémy (1 účastník) 

15) Kybernetika a její výuka na SŠ (2 účastníci) 

16) Nepoznaná biodiverzita (1 účastník) 

17) Vybrané instrumentální analytické metody používané v současné klinické biochemii (3 

účastnici) 

18)  Využití sekvenování DNA v praxi (1 účastník) 

19)  Tvorba a údržba moderních prezentací a webových stránek (25 účastníků) 

20)  Současné trendy při tvorbě webových stránek (3 účastníci) 

21)  Máme, nebo nemáme přijímat Euro? (1 účastník) 

22)  Konference učitelů matematiky (3 účastníci) 

23) Využití ICT při řízení a optimalizaci výroby viskózové buničiny v Biocelu Paskov (3 účastníci) 

24)  Školení síťových technologií (3 účastníci) 

25)  Školení telekomunikačních technologií (5 pedagogové) 

26)  Spolupráce pedagoga s rodiči (všichni pedagogové) 

27)  Počítač ve škole 2018 (1 účastník) 

 

Také provozní zaměstnanci se účastnili celé řady školení, která se týkala obecně platných předpisů 

(zákoník práce, odměňování zaměstnanců, účetnictví, veřejná správa, FKSP, odepisování majetku 

atd.). 
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8 Prezentace gymnázia na veřejnosti 

Wichterlovo gymnázium se na veřejnosti snažíme propagovat jako moderní a kvalitní školu se silným 

zázemím a tradicí. Školu od jiných odlišuje zejména otevřená orientace na přírodní vědy, jejich 

podpora a propagace. 

 

K propagaci využívá Wichterlovo gymnázium zejména moderní kanály, a to jak webové stránky a 

sociální sítě, tak místní média (TV Fabex, TV Polar, Moravskoslezský deník). 

Webové stránky 

Zásadní a nutnou změnou v prezentaci Wichterlova gymnázia byla ve školním roce 2016/2017 obnova 

webových stránek. Byl zachován takzvaný redakční systém, který umožňuje uživatelům (vedení i 

pedagogům) vkládat aktuální články a informovat tak veřejnost i žáky a jejich rodiče o dění ve škole 

s minimálním zpožděním. Jsme velice hrdí na skutečnost, že autorem nových stránek je náš absolvent 

pracující pro lokální společnost. 

Ve školním roce 2017/2018 byly stránky optimalizovány, pravidelně aktualizovány a hlavně upraveny 

tak, aby splňovaly přísná kritéria GDPR. Díky redakčnímu systému mohou články a příspěvky 

uveřejňovat všichni vedoucí předmětových komisí a na finální podobě stránek se tak přímo podílí více 

než desítka pedagogů. 
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LinkedIn 

Od září 2016 má Wichterlovo gymnázium oficiální profil na profesní síti LinkedIn. Cílem zřízení 

profilu bylo zejména umožnit absolventům, současným a bývalým zaměstnancům zařadit Wichterlovo 

gymnázium od svého profilu a pomocí nástrojů této sociální sítě s nimi udržovat kontakt a dále šířit 

značku Wichterlovo gymnázium. 

 

 
 

 

Facebook 

Naše stránka na síti Facebook měla ke konci srpna 2017 1805 aktivních sledujících a toto číslo stabilně 

roste (z původních 1569 1. 9. 2016). Organický (neplacený) dosah úspěšnějších příspěvků se na 

začátku roku dostal přes 4500 oslovených osob, běžně se pohybuje pod hranicí dvou 2000. V letošním 

školním roce jsme využili možnosti placené reklamy na této síti a konečný dosah zveřejněného videa o 

škole byl přes 28000 oslovených osob. 

https://www.linkedin.com/company/10913376/
https://www.linkedin.com/company/10913376/
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Prostřednictvím sítě Facebook se vedení gymnázia daří také komunikovat s žáky i veřejností a všemi, 

kdo upřednostňují tuto síť před standardní e-mailovou komunikací. 

 

Dalším pozitivem této sítě je provázanost například se stránkami ÚMOb Poruba, KÚ MSK a 

spřátelenými společnostmi, prostřednictvím kterých se gymnáziu daří zůstávat na očích obyvatelům 

města. 

 

Podle statistik je ve srovnání s facebookovými profily ostatních konkurenčních gymnázií profil 

Wichterlova gymnázia nejaktivnějším a nejvyužívanějším a plně tak splňuje očekávání moderního 

komunikačního nástroje.  

 

 

Celkový počet fanoušků stránky dosáhl téměř hranice dvou tisíc. 
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Počet sledujících neustále roste, jak ukazuje graf za školní rok 2017/2018. 

 

 

Dosah příspěvků se standardně pohybuje do dvou tisíc. V případě marketingově úspěšných akcí však dokáže vystoupat i 

nad čtyři tisíce. Placený dosah je výsledkem reklamní kampaně zařazené před přijímacím řízením, která přímo oslovila cca 

6000 lidí. 
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Místní média 

Také díky úspěšnému fungování školní televize (WigymTV) se nám dařilo udržovat velmi dobré 

vztahy s TV Fabex, která i v tomto školním roce využívala služeb našich žáků, případně jejich 

reportáží. Výborná je rovněž spolupráce s TV Polar, Reportáže o akcích Wichterlova gymnázia se 

objevily také v rozhlase. (např. Hitrádio Orion s živými vstupy z akce Škola na Hlavní třídě). 

 

Z tisku se články o Wichterlově gymnáziu objevují nejčastěji v Moravskoslezském deníku. Pro 

placenou inzerci využíváme měsíčník ÚMOb Poruba PRIO nebo například informační měsíčník 

PROGRAM. 

Akce pro veřejnost 

Wichterlovo gymnázium se postupně snaží stát komunitním centrem přinejmenším v rámci městského 

obvodu Poruba. Cílem je zapojovat veřejnost do akcí, které organizujeme a využívat potenciálu žáků a 

pedagogů. Ve školním roce 2017/2018 jsme právě v tomto duchu navázali na oslavy 60. výročí 

založení školy, které odstartovaly ještě užší spolupráci s MO Poruba. 

 

Škola na Hlavní třídě 

Smyslem již druhého 

ročníku populárně 

vzdělávací akce bylo 

přivítat žáky zejména 

základních škol a také 

širokou veřejnost 

v novém školním roce 

zábavným dopolednem 

plným hravých 

vzdělávacích aktivit 

přímo v centru Poruby.  

 

V pondělí 4. 9. od 9:30 

do 14:00 nabídlo 

Wichterlovo gymnázium všem bohatý program na Hlavní třídě v Ostravě–Porubě. V deseti stáncích 

mohli zájemci všech věkových kategorií vyzkoušet ochutnat něco z každého předmětu, například 
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zanechat karbonovou stopu, přeložit správně pozdravy v různých jazycích, vytisknout si něco památku 

na grafickém lisu či kreslit elektrickým proudem.  

 

Akce se zúčastnily stovky žáků okolních 

základních škol se svými rodiči a 

vyučujícími, kterým jsme akcí nabídli 

program na dopoledne prvního dne školy. 

Podstatný byl také výchovně vzdělávací 

dopad akce na naše žáky, kteří většinu 

aktivit vedli a stali se tak pro první školní den 

mentory a kolegy svých pedagogů. 

Významný byl také marketingový dopad 

akce. Reportáž z ní se objevila v TV Polar, 

TV Fabex, TV Relax, Moravskoslezském Deníku a dalších médiích. Akci mediálně podpořilo 

Hitrádio Orion. 

Den parku v Porubě 

Spolupráce s MO Poruba pokračovala i v průběhu roku. Že nám není osud našeho obvodu lhostejný, 

jsme prokázali na další akci, která měla za cíl přivést obyvatele Poruby do místního parku a pokusit se 

společně nalézt jeho možnou budoucí podobu. Za Wichterlovo gymnázium se akce zúčastnil Ekotým, 

který seznamoval občany s nebezpečím znečištění. 

Vernisáž Jana Zrzavého 

V prostorách Wichterlova gymnázia proběhly současně 

dvě významné kulturní akce u příležitosti 40. výročí 

úmrtí Jana Zrzavého (1890–1977), světově známého 

českého malíře, grafika, ilustrátora, scénografa a 

spisovatele. První byla vernisáž výstavy Z ilustrační 

tvorby Jana Zrzavého – Poselství slova vtěleného do 

obrazu. Následovala scénická koláž o Janu Zrzavém 

Kouzelník, který uměl namalovat duši. V hlavní roli 

vystoupil Stanislav Michek, čestný člen Společnosti Jana 

Zrzavého.   
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Spolupráce a partnerství s dalšími 

subjekty 

V prosinci roku 2015 se Wichterlovo 

gymnázium stalo fakultní školou 

Matematickofyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy. Ve školním roce 2017/2018 

jsme dále pokračovali v dlouhodobé spolupráci s vysokými školami (Ostravská univerzita, Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita, Masarykova univerzita v Brně), se kterými máme podepsáno 

několik smluv. 

 

Spolupráci se však snažíme rozvíjet také směrem k základním školám. Těm nabízíme k možnému 

využití naše odborné učebny, pořádáme pro ně speciální náslechy a dny otevřených dveří a soutěže. 

Tradiční je Moravskoslezský matematický šampionát, Šumná 

Ostrava, Dny první pomoci na Exilu nebo jazyková soutěž Globetrotter. 

 

I nadále je Wichterlovo gymnázium přidruženým členem Asociace 

společenské odpovědnosti. 

Reklamní předměty 

Snažíme se, aby se žáci i veřejnost mohli se školou co nejlépe identifikovat, proto se z dostupných 

prostředků snažíme nechávat vyrobit upomínkové předměty s logem školy, které mohou žáci získat 

například jako odměnu za své úspěchy či nadstandardní práci. V letošním roce jsme se snažili 

předměty oslovit zejména děti, mimo jiné jako součást akcí pro veřejnost typu Škola na Hlavní třídě 

nebo Den parku. 
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Další významné akce v rámci prezentace Wichterlova gymnázia 

 Reklamní kampaň (billboardy, inzerce v městské 

hromadné dopravě, tiskovinách) 

 Společenský ples Wichterlova gymnázia pro veřejnost 

 Vánoční koncert Wichterlova gymnázia (pro 

veřejnost) 

 Aktivní zapojení žáků do projektu ÚMOb Poruba Zelená 

Porubě a na Porubském desateru 

 Silvestrovský fotbalový turnaj pro absolventy a pedagogy 

 Ztracená paměť – instalace výstavy na téma nacistické nucené 

práce v ČR (přístupná veřejnosti) 

 Krabice od bot na Wigymu – sbírání vánočních dárků pro dětské domovy 

 Přípravné kurzy pro uchazeče o 

studium na středních školách 

 Plant for the Planet – sázení 

stromů a ekologická 

konference v DOV 
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 Účast na Dni země 

 Účast (a vítězství) na poháru Ostravské univerzity 

 Blahopřání paní Wicherlové ke 100. narozeninám 

 

Dále jsme uspořádali dva Dny otevřených dveří (listopad 2017 a leden 2018), který jsme spolu 

s přípravnými kurzy inzerovali například pomocí billboardů a v ostravském měsíčníku Program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Několik ukázek prezentace akcí gymnázia v médiích: 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

9.1 Česká školní inspekce 

ČŠI provedla na Wichterlově gymnázium tematické šetření v rámci zjišťování úrovně čtenářské 

gramotnosti, a to v únoru 2018. 

 

Závěry byly zveřejněny v celkové zprávě. 

9.2 Oblastní inspektorát práce 

Kontrola byla provedena ve dnech 20. 11., 22. 11. a 14. 11.  2017. Předmětem kontroly bylo 

dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na: 

- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce 

- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu 

technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o 

bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. 

 

Závěr: byly zjištěny 4 nedostatky, které byly ve stanovené lhůtě odstraněny. 
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10 Vyřizování stížností 
 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla řešena tři stížnosti. Dvě ředitel školy vyhodnotil jako důvodné a přijal 

potřebná opatření. Jedna se v průběhu řešení stala bezpředmětnou.  
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2017 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

Výroční zpráva byla vypracována podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Počet podaných žádostí o informaci: 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 

 

Opisy podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí 

povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný 

subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a 

to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 

nebyly poskytnuty  

 

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení zákona 106/1999: žádné řízení o sankcích 

 

Počet stížností podaných podle § 16a: 0 

Další informace vztahující se k naplnění zákona106/1999: „Žádné informace“  

 

Povinnost podávat informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly 

evidovány (§ 13). Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy, organizace školy, 

organizace přijímacího řízení, možnosti přestupu na naši školu a organizování mimoškolních aktivit. 

 

 

V Ostravě-Porubě dne 25. 1. 2018     Mgr. Jan Netolička 

         ředitel gymnázia 
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12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 
 

Příjmy 

1. celkové příjmy, z toho  32 995 574,74 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců 0 Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti             486 524,35 Kč 

4. ostatní příjmy      0 Kč 

Výdaje 

1. investiční výdaje celkem     0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem, z toho:        32 509 050,36 Kč 

náklady na platy pracovníků školy, vč. OPP a náhrad 

Za DPN    20 649 037,00 Kč 

zákonné sociální náklady  562 488,74 Kč 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 6 845 390,00 Kč   

výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 161 594,43 Kč 

stipendia      0 Kč 

ostatní provozní náklady 4 290 540,19 Kč 

3. výdaje z doplňkové činnosti              188 330,07 Kč 

 

Hospodářský výsledek za celou organizace byl zisk ve výši 298 194, 28 Kč. 

 

Rozdělení HV do fondů: 

Fond odměn                                     30 000,00 Kč 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření  268 194,28 Kč 

 

Stav fondů organizace k 31. 12. 2017: 

Fond investic       308 641,74 Kč 

Fond bude použitý na další opravu WC 3.NP dívky a 1. a 2. NP zaměstnanci. 

 

Rezervní fond ze zlepšení výskedku hospodaření  287 958,99 Kč 

Rezervní fond z ostatních titulů    727 806,13 Kč 

Fond odměn       191 628,18 Kč 
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Na opravu WC zatím zpracována PD za 59 290 Kč. 

 

 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2017, byly uvedeny ve 

Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou škola odevzdala zřizovateli dne 

15. 3. 2018. 

Větší náklady 

 

150 licencí ESET Secure Office     56 973 Kč 

Malování suterénu školy      63 283 Kč 

Multifunkční zařízení na vedlejší budovu    39 990 Kč 

Nemalou částku jsme vložili do reklamy a propagace školy 94 222 Kč 

Doplňková činnost 

 

Škola má živnostenské oprávnění a může provozovat doplňkovou činnost v těchto okruzích:  

101 – Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, vč. zprostředkování  

109 – Pronájem majetku  

129 – Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  

Přípravné kurzy 

V roce 2017 jsme uskutečnili jarní i podzimní přípravné kurzy pro budoucí žáky prvních ročníků jak 

čtyřletého, tak osmiletého studia. Přípravné kurzy proběhly ve dvou termínech, a to  

od 7. 2. do 4. 4. 2017 a od 10. 10. do 5. 12. 2017. Do kurzů se přihlásilo celkem 240 žáků, což bylo o 

33 žáků více jak v předchozím roce. Náplní přípravných kurzů byla metodologická a odborná pomoc 

žákům základních škol vytvořit si správné pracovní návyky, potřebnou orientaci v učivu a seznámit se 

s prostředím gymnázia. 

Přípravné kurzy dle ohlasů žáků i rodičů splnily svůj účel, proto budeme v jejich pořádání pokračovat 

také v příštím roce. 

Hlavním přínosem kurzů pro naši školu je propagace školy a tím také získávání potencionálních žáků. 

Z tržeb za kurzy jsme hradili náklady spojené s konáním kurzů, tj. dohody o provedení práce, energie, 

pronájem učeben a také inzerci s informacemi o konání přípravných kurzů a upomínkové předměty 

(propisky) pro účastníky těchto kurzů. Inzeráty byly uveřejněny v měsíčníku Program.  
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Pronájem majetku 

Co se týká pronájmů nemovitého majetku, jsou to pronájmy jednorázové i dlouhodobé.  

Mezi dlouhodobé patří pronájem místnosti pro výuku autoškoly, provozování bufetu služební byt a 

pronájem výměníkové stanice našemu poskytovateli tepla a TUV. 

V menší míře pronajímáme místnosti společnosti SCIO, pro konání členských schůzí bytového 

družstva Poruba apod. 

Do 30. 6. 2017 jsme pronajímali plochu na chodbě pro umístění kopírovacího stroje pro potřeby žáků. 

Smlouva byla pronajímatelem ukončena vzhledem k povinnostem daným zákonem 

č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb. 

Tržby z pronájmů se dělí na čisté pronájmy a služby s pronájmy spojenými. Tržby za služby jsou 

zejména energie, které jsou proúčtovány do hlavní činnosti a v té snižují náklady na spotřebu energií. 

Z čistých pronájmů hradíme např. náklady na revize a opravy související se školním bytem a poštovné. 

 

Mezi trvalé a každoročně se opakující patří pronájmy tělocvičen a venkovního sportovního areálu 

soukromým skupinám nebo zájmovým sdružením pro jejich sportovní aktivity. 

Smlouvy jsou uzavírány na dobu max. 1 roku a kratší. Podkladem pro stanovení ceny za pronájem a 

spotřebu energií je kalkulace. Cena za pronájem je srovnatelná s cenou v místě obvyklou. 

Doplňková činnost se řídí také vnitřní organizační směrnicí pro doplňkovou činnost. 

Zůstatek nevyužitých výnosů tvoří kladný hospodářský výsledek. 

Daňová povinnost se vztahuje k celé doplňkové činnosti. 
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Přehled výnosů a nákladů z doplňkové činnosti v číslech dle okruhů: (v Kč) 

101  Přípravné kurzy       

Výnosy z prodeje služeb         270 133 

Náklady celkem         107 880 

v tom: 

spotřeba energie (proúčtováno ve prospěch hl.činnosti)      12 129 

nájemné (vnitřní zúčtování)          10 165  

inzerce, propagace, upomínkové předměty          7 786 

mzdové náklady (dohody o provedení práce s lektory)                 77 800 

 

Hospodářský výsledek – zisk        162 253 

 

 

109 Pronájmy místností, bytu, bufetu, výměníku 

 

Výnosy celkem        137 723 

v tom:  

výnosy z prodeje služeb (energie, paušál Scio)      39 626 

čisté pronájmy                     98 097  

 

Náklady celkem          39 474 

v tom: 

energie            39 026 

služby (poštovné)               448 

 

Hospodářský výsledek – zisk        98 249 

 

 

 129 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

 

Výnosy celkem          78 668 

v tom: 

energie z pronájmů          30 368 

čisté pronájmy          48 300 

 

Náklady celkem          40 976 

v tom: 

energie            30 368 

ostatní služby – poštovné              608   

odpis DHM           10 000 

 

Hospodářský výsledek – zisk         37 692 

 

 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti celkem    298 194 
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13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

Zapojení školy do rozvojových projektů uskutečňujeme primárně prostřednictvím spolupráce 

s vysokými školami. Ve školním roce 2017/2018 jsme pokračovali ve dvou velkých projektech 

zahájených v předchozím školním roce. Jedním byl projekt v rámci programu Erasmus+ s VŠB TUO, 

druhým pak projekt tzv. šablon, tedy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

13.1 Erasmus+ - Math4U 

Koordinátor: VŠB TUO  

Partner: Wichterlovo gymnázium 

Název: Math Exercises for You (Math4U) 

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023932 

Začátek projektu: 1. 9. 2016 

Délka trvání: 36 měsíců 

Konec projektu: 31. 8. 2019 

Financováno z prostředků Evropské Unie, celkový příspěvek pro WG: 45 840 EUR 

 

 

Projekt má dva cíle. Tím prvním je zlepšit matematickou gramotnost žáků vyšších ročníků středních 

škol zavedení nových interaktivních cvičení do výuky matematiky. Druhým cílem je zlepšení 

kompetencí v oblasti anglického jazyka, a to jak u žáků, tak u učitelů matematiky prostřednictvím výše 

uvedeních cvičení. Ta vytvoříme paralelně v anglickém jazyce a v jazyce každého z partnerů projektu 

(českém, polském a slovenském). Učitel matematiky tak bude mít k dispozici sadu příkladů, které bude 

moct dát žákům v angličtině, zatímco sám bude pracovat s českou verzí. 

 

V rámci projektu vzniknou následující výstupy: 

a) Online generátor úloh pro žáky – žák si zvolí téma, podtéma a úroveň obtížnosti a generátor mu 

vytvoří test, který bude spustitelný na všech běžných platformách (počítač, tablet, mobilní 

telefon). 

b) Webová aplikace pro personalizované sady testů – v tomto nástroji si budou učitelé moci sami 

vytvořit testy, které se díky aplikaci budou samy vyhodnocovat a opravovat. 

c) 150 interaktivních her na procvičování učiva 
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13.2 Učíme (se) učit 

Koordinátor: Wichterlovo gymnázium  

Název: Učíme (se) učit 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008038  

Začátek projektu: 1. 2. 2018 

Délka trvání: 24 měsíců 

Konec projektu: 31. 8. 2019 

Výše poskytnuté dotace: 1 337 469,00 

 

Projekt jsme postavili tak, aby z něj bylo možné podpořit vzdělávání a další rozvoj pedagogických 

pracovníků v oblastech, které si sami zvolili. Prioritou se stalo vzdělávání v oblasti ICT, inkluze, ale 

také vzájemná spolupráce pedagogů. Tu považujeme nejen za velmi efektivní z hlediska osobního a 

profesního rozvoje, ale také z hlediska vytváření pozitivního klimatu ve škole a vztahů mezi kolegy. 

 

III/1.6  Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ 

III/2.1  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

III/2.2  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 

III/2.3  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin 

III/2.4  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin 

III/2.5  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin 

III/2.6  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin 

III/2.7  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ) 

III/2.8  Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) 

III/2.9  Tandemová výuka na SŠ 

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ 

III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 

III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ 

III/3.1  Zapojení ICT technika do výuky na SŠ 

III/4.1  Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

☐ Rekvalifikace 

☐ Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

☐ Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

☐ Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

☒ Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

☐ Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

☐ Vzdělávání seniorů 

☐ Občanské vzdělávání 

☐ Čeština pro cizince 

☐ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

☐ Jiné – vypište:……………………………. 

 

Wichterlovo gymnázium dlouhodobě pořádá kurzy pro zájemce o studium na střední škole, a to jak pro 

žáky pátých tříd ZŠ, tak pro žáky posledního ročníku. Zájem je takový, že naše kapacity jsou plně 

vytíženy a kurzy se konají dvakrát ročně (podzimní a jarní termín). 

 

Škola má akreditované kurzy DVPP v oblasti ICT, ve školním roce 2017/2018 však žádné neotevřela, 

zejména z důvodu nedostatečného personálního pokrytí.
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15 Projekty realizované z cizích zdrojů 

Wichterlovo gymnázium každoročně pořádá spoustu doprovodných akcí, které navazují na jeho hlavní 

poslání a umožňují dětem rozvíjet své specifické potřeby a nadání. Financování takových projektů 

bývá náročné a omezené rozpočtové prostředky školy by neumožňovaly takový rozsah, jaký chceme 

odborné veřejnosti nabídnout. Hledáme proto další mimorozpočtové formy. 

15.1 Škola na Hlavní třídě  

Popis akce zde. 

 

Získat prostředky na oslavy bylo možné zejména proto, že jsme zvolili formu veřejné zábavně 

vzdělávací akce. Projekt byl natolik úspěšný, že se akce s názvem Škola na Hlavní třídě uskutečnila po 

dohodě s ÚMOb Poruba i v následujícím školním roce. 

 

ÚMOb Poruba:    zdarma pronájem prostor, stánků a zábor prostranství  

 

 

15.2 Škola je nám malá 

Koordinátor: Wichterlovo gymnázium  

Název: Škola je nám (stále) malá 

Číslo projektu: 0665/2018/ŠaS 

Začátek projektu: 1. 4. 2017 

Konec projektu: 31. 3. 2018 

Výše poskytnuté dotace: 484 000 Kč 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava 

15.3 Škola je nám (stále) malá 

Koordinátor: Wichterlovo gymnázium  

Název: Škola je nám (stále) malá 

Číslo projektu: 0665/2018/ŠaS 

Začátek projektu: 1. 4. 2018 

Konec projektu: 31. 3. 2019 

Výše poskytnuté dotace: 450 000 Kč 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava 

 

Projekty na podporu talentovaných žáků, který navazuje na obdobný projekt z předchozího období. 

Více informací v kapitole Práce s talentovanými žáky. 
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15.4 Moravskoslezský matematický šampionát 

Koordinátor: Wichterlovo gymnázium  

Název: Moravskoslezský matematický šampionát 

Číslo projektu: 0666/2018/ŠaS 

Začátek projektu: 1. 4. 2018 

Délka trvání: 12 měsíců 

Konec projektu: 15. 11. 2019 

Výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava 

Výše poskytnuté dotace: 4 000 Kč 

Poskytovatel dotace: Jednota českých matematiků a fyziků 

 

 

Projekt na podporu talentovaných žáků. Jednalo se již o 15. ročník mezinárodní matematické soutěže, 

která se koná v kategorii pro ZŠ a SŠ a která je jedinečná tím, že soutěžící po absolvování zkušebních 

příkladů získají jejich řešení a výsledky se vyhlašují ještě týž den. Součástí soutěže jsou zároveň 

přednášky oborníků na téma využití matematiky v praxi. 
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16 Spolupráce s odborovými a zaměstnaneckými partnery 

Na Wichterlově gymnáziu pracuje Základní organizace ČMOS, Odborový svaz pracovníků školství. 

Komunikace je z pohledu vedení bezproblémová. Platná kolektivní smlouva byla 31. ledna 2014 

uzavřena na období tří let. 

Ředitel gymnázia je členem Asociace ředitelů gymnázií a odborné sekce Rady kvality ČR. 

Zástupce ředitele je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

I další zaměstnanci jsou členy profesních organizací, například Jednoty českých matematiků a fyziků. 

Firmy spolupracující při zajišťování praktického vyučování žáků – škola nezajišťuje 

 

Počet firem 
 

 

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu  
                                                    stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 

 

0 

Škola nezajišťuje praktické vyučování 

 
 

  

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve  vzdělávání 

 
Spolupracující partner 

 

Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace    

JČMF Jednota českých matematiků a fyziků - pořádání 
seminářů, vzdělávání a dalších akcí (Matematický 

klokan, okresní kolo MO)  

dva zaměstnanci ve 
výboru JČMF 

JŠI Jednota školních informatiků - pořádání seminářů, 
vzdělávání; 

 

   

Firmy 
(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

Veolia, s.r.o. Sponzoring, partnerství v projektu Tajný život města, 

školení pedagogů/žáků, exkurze 

 

TV Fabex Naši žáci pracují jako externí reportéři, navrhují a 

připravují reportáže 

 

Moravio, s.r.o. IT společnost, semináře a stáže žáků a pedagogů, 

spolupráce při tvorbě webových stránek, mnoho 
zaměstnanců jsou našimi absolventy 

 

Tieto Czech s.r.o. IT společnost, semináře a stáže žáků a pedagogů, 

společná příprava projektu Nerďáci 
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Další partneři  (např. 
úřad práce, obec ...) 

  

Matematicko fyzikální 

fakulta Univerzity Karlovy 

Jsme fakultní školou, práce s nadanými žáky, exkurze, 

přednášky, DVPP, metodická pomoc vyučujícím 

 

Svaz průmyslu a dopravy 

ČR 

Aktivní spolupráce na úrovni soutěží a aktivit, byli jsme 

oficiálně podpořeni v rámci akce Rok průmyslu a 
technického vzdělávání 

 

VŠB-TUO projektové partnerství společný projekt Erasmus+, 
práce s nadanými žáky, exkurze, přednášky  

 

Svět techniky exkurze a přednášky pro žáky, organizace akcí (Plant for 
the Planet, závěrečná konference v rámci projektu 

Erasmus+), naši absolventi jsou zaměstnanci 

 

Masarykova univerzita 
Brno 

práce s nadanými žáky, exkurze, přednášky  

Ostravská univerzita Jsme fakultní školou, projektové partnerství, práce 
s nadanými žáky, exkurze, přednášky, zabezpečení 

pedagogických praxí, vzájemná účast na konferencích 

 

Vědecká knihovna, 
Městská knihovna 

exkurze a přednášky pro žáky  

Magistrát města Ostravy dotace na pořádání soutěží Moravskoslezský 
matematický šampionát a Šumná Ostrava, dotace na 

práci s talentovanými žáky (projekt Škola je nám malá) 

 

ÚMOb Poruba Spolupořádání akcí pro veřejnost (Škola na Hlavní třídě), 
podílíme se na formování městského obvodu (Zelená 

Porubě, Porubské desatero), marketingová provázanost 
(zápůjčky prostor, prolinkování na sociálních sítích) 

 

Krajský soud, Úřad práce  exkurze a přednášky pro žáky  

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 

 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

 

 
0 
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Přílohy: 

 

1) Učební plány  

2) Nabídka seminářů 

3) Maturitní předměty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Ostravě-Porubě dne 15. 10. 2018   Mgr. Jan Netolička, v.r. 

 č. j.: WG/1870/2018     zástupce statutárního orgánu 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla schválena školskou radou na zasedání 

dne 24. 10. 2018.  

 

 

         Mgr. Jana Trojková, Ph.D 

      předsedkyně Školské rady WG 
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Příloha č. 1 

 

 
 

Vzdělávací oblasti (obory) Ročník 
   

 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková komunikace     

Český jazyk a literatura 5 4  4 3 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Další cizí jazyk (*1) 2 2 2 2  

Matematika a její aplikace     

Matematika 5  5 4  4 

Živá matematika - - 1  1  

Informační a komunikační technologie     

Informatika a výpočetní technika 2  1 1 1 

Člověk a společnost     

Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 2 

Člověk a příroda     

Chemie - - 2  2+1  

Fyzika 2  2 2+1 2+1 

Biologie 2+1 2 2 2  

Zeměpis -  2 2 2  

Přírdovědná cvičení - 1  1  - 

Umění a kultura     

Estetická výchova – hudební 1 1 1 1 

Estetická výchova – výtvarná 2 2 1 1 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Celkem hodin týdně 29 ½  30 31 ½  31 
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Vzdělávací oblasti (obory) Ročník 
   

 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková komunikace     

Český jazyk a literatura 5 4 4 3 

Anglický jazyk 4 3 3 3 

Konverzace v anglickém jazyce - 1 1 2 

Další cizí jazyk (*1) 2 2 2 2 

Matematika a její aplikace     

Matematika 4  5 4 4 

Informační a komunikační technologie     

Informatika a výpočetní technika 2 1 1 1 

Člověk a společnost     

Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 2 

Člověk a příroda     

Chemie - - 2 2+1 

Fyzika 2 2 2+1 2+1 

Biologie 2+1 2 2 2 

Zeměpis 0 2 2 2 

Umění a kultura     

Estetická výchova – hudební 1 1 1 1 

Estetická výchova – výtvarná 2 2 1 1 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Celkem hodin týdně 29 ½  30 30 ½  32 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblasti (obory) a předměty 
Ročník 

1. / kvinta 2. / sexta 3. / septima 8. / oktáva 

Jazyk a jazyková komunikace     

Český jazyk a literatura 3 4 3 4 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Konverzace v anglickém jazyce - - 2 2 

Další cizí jazyk (*1) 3 3 3 3 

Matematika a její aplikace     

Matematika 5 5 3 3 

Informační a komunikační technologie     

Informatika a výpočetní technika 2 2 2 - 

Člověk a společnost     

Dějepis 2 2 2 1 

Základy společenských věd 2 2 2 1 

Člověk a příroda     

Fyzika 2+1 2+1 2+1 2 

Chemie 2+2 2+1 2 2 

Biologie 2+1 2 2+1 2 

Zeměpis 2 2 - - 

Umění a kultura (*2)     

Estetická výchova – hudební 2 2 - - 

Estetická výchova – výtvarná 2 2 - - 

Člověk a zdraví     

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Volitelné předměty (*3)   4 6 

Celkem hodin týdně 34 34 33 31 

 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba 

příspěvková organizace 

Učební plán pro školní rok 2015/16 
obor 79-41-K/41, Gymnázium (čtyřleté studium) 

obor 79-41-K/81, Gymnázium (osmileté studium, vyšší 

gymnázium) 
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Příloha č. 2 

 

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

Seznam maturitních předmětů pro profilovou (tzv. „školní“) část maturitní zkoušky ve školním 

roce 2017/2018 (jarní i podzimní zkušební období) pro obory: 

79-41-K/81 Gymnázium (třídy 8. A) a  

79-41-K/41 Gymnázium (třídy 4. C a 4. D) 

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 242/2008 Sb.; a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (maturitní 

vyhláška), stanovuji následující nabídku zkušebních předmětů pro povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní 

zkoušky a stanovuji formy:  

 

A Povinné zkoušky 

 

1. zkouška  Cizí jazyk, ústní zkouška 

pozn.: žák si volí z nabídky anglického, francouzského, německého, ruského a 

španělského jazyka; 

 

2. a 3. zkouška  žák si zvolí dvě zkoušky z nabídky: 

Anglický jazyk*, ústní zkouška, 

Francouzský jazyk*, ústní zkouška, 

Německý jazyk*, ústní zkouška, 

Ruský jazyk*, ústní zkouška, 

Španělský jazyk, ústní zkouška, 

Biologie, ústní zkouška, 

Dějepis, ústní zkouška, 

Fyzika, ústní zkouška, 

Chemie, ústní zkouška, 

Informatika a výpočetní technika, kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní 

práce, 

Matematika, ústní zkouška, 

Základy společenských věd, ústní zkouška, 

Zeměpis, ústní zkouška. 

* žák si může zvolit ten cizí jazyk, který si nevybral pro zkoušku z cizího jazyka (viz 1. zkouška).  
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B Nepovinné zkoušky 

 

Žák si může dobrovolně zvolit až dvě nepovinné zkoušky, které si vybírá ze stejného seznamu jako 2. a 3. 

povinnou zkoušku (pokud si zkoušku nezvolil jako povinnou) a dále si může zvolit: 

Deskriptivní geometrii, ústní zkouška, 

Hudební výchovu, ústní zkouška, 

Pedagogiku a psychologii***, ústní zkouška, 

Výtvarnou výchovu, kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce. 

*** zkouška z Pedagogiky a psychologie odpovídá obsahu předmětů učebního plánu 

Seminář z pedagogiky a Seminář z psychologie. 

 

Matematika+, písemná zkouška (organizuje celostátně CZVV z pověření MŠMT) – organizaci zkoušky a 

podmínky přihlášení k ní upřesní v průběhu školního roku MŠMT. 

 

 

Další informace: 

 

Profilová zkouška se skládá ze tří povinných zkoušek a maximálně dvou zkoušek nepovinných. 

 

V nabídce jsou předměty, které byly v učebním plánu daného oboru zastoupeny minimálně 144 hodinami (např. 

2 roky 2 hodiny/týden).  

 

Témata jsou zveřejněna na webu školy a k nahlédnutí jsou dále k dispozici na sekretariátu školy.  

 

V jarním zkušebním období budou ústní profilové zkoušky zahájeny 16. května 2018 a budou probíhat nejdéle 

do 10. června 2018. 

 

 

 

 

 

 

     

V Ostravě-Porubě dne 29. září 2017 

         Mgr. Jan Netolička 

         ředitel gymnázia 
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Příloha č. 3 

Nabídka seminářů pro školní rok 2018/2019 * 

3. ročník  

* Otevření seminářů je podmíněno dostatečným zájmem studentů a organizačními možnostmi školy. 

 

Žáci si vybírají dva semináře z nabídky: 

ČJ Jazykovědný seminář CJS 

o Jazykověda a její disciplíny. 

o Zvuková stránka jazyka × psaný jazyk. 

o Lexikologie a disciplíny příbuzné: sémantika, etymologie, frazeologie, lexikografie, onomastika. 

o Jazyk a řeč; jazyk a jeho vývoj, jazyková norma, rozšiřování slovní zásoby, přebírání slov z cizích jazyků, 

vývojové tendence.  

o Čeština a její postavení mezi evropskými jazyky; vývoj češtiny a její útvary.  

o Dialektologie – srovnání Moravy (Slezska) a Čech. 

o Syntax; struktura věty a vyšších textů. 

o Součástí bude seminární práce. 
 

NJ Základy němčiny I – dvouletý seminář! NJZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  
 

NJ Konverzace v němčině I NK1 

o Seminář je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti reálií německy mluvících zemí, seznámit 

se s jednotlivými etapami vývoje německé literatury, jejich představiteli a díly v originále, rozšířit si slovní zásobu 

a tematicky konverzovat o nejrůznějších oblastech života. 
 

FJ Základy francouzštiny I – dvouletý seminář! FJZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  
 

FJ Konverzace ve francouzštině I FK1  

o Seminář se zaměřuje na rozšiřování základních komunikačních znalostí v jazyce. Žáci jsou vedeni k samostatnému 

vyjadřování a orientují se v hlavních životních situacích, jejich znalosti odpovídají úrovni A2, B1 Evropského 

referenčního rámce. 
 

RJ Základy ruštiny I – dvouletý seminář!  RJZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  
 

RJ Konverzace v ruštině I RK1 

o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku konverzačních témat. Výuka 

zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní témata, situace z běžného 

života, reálie. Důraz je kladen na procvičování intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních 

obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

 

ŠJ Základy španělštiny I – dvouletý seminář! SPZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  
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ŠJ Konverzace ve španělštině I SK1 

o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku konverzačních témat. Výuka 

zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní témata, situace z běžného 

života, reálie. Důraz je kladen na procvičování intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních 

obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

 

La Latina – dvouletý seminář! LAT 

o Žáci si během dvouletého studia osvojují základy latinské gramatiky, respektive morfologie, konfrontují je 

s jazyky živými včetně mateřského, systematizují poznatky a snáze pak přijímají nové. Latina přispívá k rozšíření 

slovní zásoby latinské i české. Žák si uvědomuje, že se s „mrtvým“ jazykem běžně setkává, např. v médiích či 

v terminologii různých vědních oborů. Mnohem lépe pak  pojmům cizího původu (latinského i řeckého) rozumí a 

umí je správně používat. Při překladu latinských textů žák aplikuje získané znalosti gramatické i lexikální a 

kultivuje svůj verbální  projev. Nedílnou součástí výuky jsou prezentace antických i středověkých reálií, které 

rozšiřují kulturněhistorické povědomí žáka a umožňují propojení s jinými vyučovacími předměty (D, JČ, ZSV, 

VV…).  
 

D Obecné dějiny  OD 

o Oblast politických, kulturních a hospodářských dějin od starověku do 19. a 20. století. 

 

Z  Obecný zeměpis OZ 

o postavení Země ve vesmíru; 
o kartografie; 

o fyzický zeměpis – fyzickogeografická sféra;  

o hospodářský zeměpis; 

o prohloubení učiva základních hodin se zaměřením na využití vědomostí v praktických činnostech a dovednostech. 

 

Z Politická geografie ZPG 

o aktuální situace v české a mezinárodní politice 
o mezinárodní organizace; globalizace, globální problémy 
o ohniska napětí a hlavní aktéři politického dění ve světě – např. USA, Izrael, EU, Čína, Irán, Kuba 

o seminář je založen na porozumění aktuálního dění a rozborech ohnisek napětí v souvislostech 
 

M Seminář z vyšší matematiky  SVM 

o Hlavním cílem semináře z vyšší matematiky je poskytnout jeho účastníkům vědomosti a praktické dovednosti, 

které by jim ulehčily počátky studia v širokém spektru oborů vysokých škol. Matice a determinanty, diferenciální 

a integrální počet jsou aktuálně potřebné a užívané nejen na vysokých školách technických a ekonomických, při 

univerzitním studiu informatiky, matematiky, fyziky, chemie, ale v neposlední řadě též biologie a lékařských věd. 

o Maticový počet, řešení soustav lineárních rovnic, determinanty.  

o Diferenciální počet, limita funkce, derivace funkce, průběh funkce. Integrální počet, primitivní funkce, určitý a 

neurčitý integrál, aplikace určitého integrálu, aplikační úlohy z praxe.  
 

Dg Deskriptivní geometrie – dvouletý seminář! DG1 

o Dvouletý seminář z deskriptivní geometrie je určen žákům posledních dvou ročníků gymnázia. V prvním roce se 

žáci seznámí se základy kótovaného promítání a Mongeovou projekcí. Naučí se zobrazovat rovinné obrazce a 

hranatá tělesa. V druhém roce přibydou konstrukce oblých těles a konstrukce kuželoseček. A právě zde dochází 

k prolínání učiva s běžnými hodinami matematiky, neboť seminář z deskriptivní geometrie má úzký předmětový 

vztah k matematice, informatice, ale také k estetické výchově. V hodině matematiky v analytické geometrii žák 

popíše rovnicí danou kuželosečku a zároveň v semináři z deskriptivní geometrie kuželosečku vyrýsuje. Tímto dané 

téma kuželoseček utuží a uvidí jej z více stran úhlů pohledu a to je tak pro žáka velmi názorné. Seminář 

z deskriptivní geometrie připraví žáky na vysokoškolské studium takových oborů, kde budou potřebovat 

prostorovou představivost. Budoucí studenti vysokých škol pak ocení nabyté dovednosti při studiu stavitelství, 

architektury, průmyslového designu nebo dokonce v lékařské anatomii.  

 

 

Fy Aplikovaná fyzika AF 
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Aplikovaná fyzika je volitelný předmět pro žáky třetích ročníků a septim. Obsahově navazuje na předmět Fyzika, 

který rozšiřuje a doplňuje především v následujících oblastech:  

o enviromentální fyzika (energie Slunce, Země, moře, …); 

o astrofyzika a meteorologie; 

o kmity, vlny a akustika; 

o nanotechnologie; 

o moderní fyzika (např. GPS, GSM, plasma, LCD atd.).  

 Jednotlivé kapitoly jsou doplňovány praktickým měřením, exkurzemi a setkáními s odborníky. 
 

 

Ch Analytická chemie ACh 

o rozšíření anorganického názvosloví; 
o kvalitativní analytická chemie (důkazové reakce kationtů a aniontů); 

o kvantitativní analytická chemie (titrace, vážkové stanovení) a výpočty s ní spojené; 

o exkurze. 
 

 

Bi Seminář z biologie SB1 

Cílem semináře je rozšíření poznatků středoškolské ekologie a etologie (dle požadavků VŠ). Do výuky budou 

zařazena praktická cvičení – BOV (badatelsky orientované vzdělávání), exkurze s výukou v Zoo Ostrava, poznávání 

přírodnin (běžné druhy rostlin a živočichů) 

o Ekologie jako věda, její význam, osobnosti,metody výzkumu 

o Vztah organismu a prostředí, ekosystém, člověk a biosféra, globální problémy životního prostředí 

o Základní legislativa a instituce zajišťující ochranu ŽP 

o Etologie jako věda, historie etologie, základy obecné etologie 

o Chování vrozené, získané, biokomunikace, sociální etologie, evoluce chování 

o Etika chovu zvířat, aspekty ochrany zvířat 

o Autochtonní abiogeneze, evoluce organismů, klasifikace živých soustav 

 

IVT Algoritmizace a programování I AP1 

Obsahem semináře bude zabývat programování webových stránek, vytvoření jejich vzhledu pomocí kaskádových stylů 

a využití webového rozhraní pro přístup k databázi. Součástí semináře bude i osvojování strukturovaného 

programování ve vyšším programovacím jazyce a vizuální programování. 

o jazyk html, kaskádové styly 

o php skript 

o databáze MySQL 

o pokročilé algoritmy  

o datové typy, struktury, procedury, funkce 

o programování řízené událostmi. 

 

ZSV Seminář z psychologie SPS 
 

o Obecná psychologie; biologická determinace lidské psychiky, pozornost, paměť, vnímání, počitky, myšlení, řeč, 

představy, fantazie, obrazotvornost, emoce, city, základní druhy lidské činnosti, volní jednání a chování, 

temperament. 

o Psychologie osobnosti; vlastnosti aktivačně-motivační, vztahově-postojové, výkonové, seberegulační 

a dynamické. Teorie osobnosti. 

o Ontogeneze; prenatální období – dospělost, somatický a motorický vývoj, poznávací procesy, sociální vztahy, 

intelekt. 

o Sociální psychologie; socializace, komunikace, metakomunikační faktory, struktura vztahů ve skupině. 

o Psychologické směry. 

o Poradenská psychologie a její specifické přístupy. 
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Nabídka seminářů pro školní rok 2018/2019 * 
4. ročník a oktáva 

* Otevření seminářů je podmíněno dostatečným zájmem studentů a organizačními možnostmi školy. 

 

1. Žáci, kteří pokračují ve studiu dvouletého semináře (Latiny, Deskriptivní geometrie nebo 

základu dalšího jazyka) uvedou tento seminář! 

 

2. Další semináře si studenti volí z nabídky (celkem má každý žák 3 semináře): 
 

ČJ  Seminář literatury 20. století SLT 

o Literatura 1. poloviny 20. století: avantgarda a Devětsil, J. Seifert, nositel Nobelovy ceny, tzv. spirituální proud – 

analýza vybraného díla. 

o Próza 1. poloviny 20. století: Karel Čapek, psychologická próza, zajímavé osobnosti tohoto období. 

o Literatura poválečná: autoři 60. let: Kundera, Hrabal, Havel, Vaculík, Škvorecký. 

o Nejnovější literatura: autoři regionu (Balabán, Motýl, Hruška), ženy – spisovatelky, autoři nastupující generace. 

o Součástí bude seminární práce, v níž žáci rozeberou dílo daného období, popř. srovnají je s dílem s obdobnou 

tematikou, postavou, zápletkou apod. 

 

NJ Konverzace v němčině II  NK2 

o Seminář je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti reálií německy mluvících zemí, seznámit 

se s jednotlivými etapami vývoje německé literatury, jejich představiteli a díly v originále, rozšířit si slovní zásobu 

a tematicky konverzovat o nejrůznějších oblastech života. 

 

FJ Konverzace ve francouzštině II FK2 

o Seminář si klade za cíl aktivní zvládnutí francouzštiny. Zaměřuje se na širší praktické používání jazyka a na 

prohlubování vědomostí o francouzské kultuře. Zájemci jsou v rámci semináře připravováni na mezinárodní 

zkoušku DELF (úroveň B1, B2) – Diplom základních znalostí francouzštiny, který je platný ve všech zemích 

Asociace frankofonie a usnadňuje jeho držitelům vstup na univerzity v těchto zemích. 

 

RJ Konverzace v ruštině II RK2 

o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku konverzačních témat. Výuka 

zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní témata, situace z běžného 

života, reálie. Důraz je kladen na procvičování intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních 

obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

 

ŠJ Konverzace ve španělštině II SK2 

o Seminář je zaměřen na rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím nácviku konverzačních témat. Výuka 

zahrnuje rozšiřování a prohlubování stávající slovní zásoby, která odráží každodenní témata, situace z běžného 

života, reálie. Důraz je kladen na procvičování intonačních konstrukcí, výslovnost, používání konverzačních 

obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní komunikace. 

 

 

 

 

 

RJ Základy ruštiny II – dvouletý seminář - pokračování!  RJZ1 

o Seminář je určen studentům, kteří se chtějí naučit základy dalšího cizího jazyka, který dosud nestudovali.  

 

D Seminář nejnovějších dějin  SND 

o Nejnovější světové a obecné dějiny 20. a 21. století. 

 

Z Regionální geografie světadílů RGS 

o Ekonomicko-polická charakteristika regionů. 
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o Perspektivy rozvoje a zapojení do mezinárodních integrací. 

o Ohniska napětí, možnosti využití v cestovním ruchu. 

 

ZSV Filozofický seminář  Fil 

o Od animismu k polyteismu, mytologie; 

o Religionistika: judaismus, islám, křesťanství;  

o Východní myšlení: hinduismus, džinismus, buddhismus, konfucianismus, taoismus; 

o Novověká filosofie: racionalismus, empirismus, senzualismus;  

o Filosofie osvícenství: Kant, Voltaire, Rousseau; 

o Voluntarismus, iracionalismus: Schopenhauer, Nietzsche; 

o Pozitivismus, novopozitivismus;  

o Pragmatismus, existencialismus;  

o Strukturalismus, postmodernismus. 

 

ZSV Ekonomický seminář EKn 

o Základní ekonomické pojmy – /předmět a metody ekonomie; základní ekonomické subjekty, ekonomické sektory, 

ekonomické systémy; potřeby, statky, výrobní zdroje, absolutní a komparativní výhoda, funkce ceny, trh, vztah 

poptávky a nabídky, náklady a výnosy, zisk, tržní struktury, selhání trhu, externality, antimonopolní opatření/. 

o Dějiny ekonomických teorií – /starověk, středověk, merkantilisté, kameralisté fyziokraté, klasická politická 

ekonomie, utopičtí socialisté a K. Marx, keynesiánství, monetaristé. 

o Podnikání a podnik – živnost, obchodní korporace, státní podnik. 

o Marketing a jeho nástroje. 

o Peníze a bankovní soustava, pojištění. 

o Makroekonomie – hospodářská politika, HDP, nezaměstnanost, inflace, obchodní bilance. 

o Daňová soustava. 

o Sociální funkce státu. 

 

ZSV Seminář z pedagogiky SPD 
 

o Seminář volně navazuje na seminář s psychologie. 

o Sociální a vývojová psychologie. 

o Pedagogika; předmět a metody, soustava pedagogických věd, složky a principy výchovy. 

o Speciální pedagogika; psychopedie, etopedie, logopedie, surdopedie, tyflopedie, somatopedie, vývojové poruchy, 

LMD, ADHD, anamnéza, rehabilitace, psychoterapie. 

 

VV Dějiny moderního umění DMU 

o Moderna – výtvarné směry pol. 19. stol. – 1. sv. válka (Manet, impresionismus, pointilismus, postimpresionismus, 

secese, symbolismus, expresionismus, fauvismus, kubismus, futurismus). 

o Avantgarda – výtvarné směry meziválečného období (dadaismus, poetismus, surrealismus, arteficialismus, 

neoklasicismus, abstrakce). 

o Výtvarné směry – poválečného období 50. léta – 70. léta 20. stol. (purismus, funkcionalismus – mezinárodní styl, 

socialistický realismus, Abstrakce – expresivní a geometrické tendence, Op art, Kinetické umění, Minimal 

art, Neodada, Pop art, Nová figurace, Akční umění, Body art, Land art, Koncept art). 

o Postmoderna – 80. léta a 90. léta (Video art, počítačové umění, Hyperralismus, neoexpresionismus, Noví divocí, 

Instalace, Transavantgarda, Bad painting, Graffiti art, High tech, dekonstruktivní a postmoderní architektura). 

o Jak ovlivňovala doba, civilizace, filosofie, politika vývoj výtvarného umění 20. stol. Výtvarné umění v kontextu s 

dalšími uměleckými obory jako je hudba, divadlo, film.  

o Orientace v českém poválečném umění – neoficiální proudy (50. léta, 60. léta v období uvolnění, 70. let – 

normalizace, 80. až 90. léta) a specifika oficiální – komunistické kultury.  

 

 

M Seminář z vyšší matematiky II. SVM2 

o Hlavním cílem semináře z vyšší matematiky je poskytnout jeho účastníkům vědomosti a praktické dovednosti, 

které by jim ulehčily počátky studia v širokém spektru oborů vysokých škol. Matice a determinanty, diferenciální 

a integrální počet jsou aktuálně potřebné a užívané nejen na vysokých školách technických a ekonomických, při 

univerzitním studiu informatiky, matematiky, fyziky, chemie, ale v neposlední řadě též biologie a lékařských věd. 

V rámci kapitoly množiny bodů dané vlastnosti se systematizují poznatky z planimetrie a analytické geometrie, 

student rozšíří své dovednosti v oblasti rovnic s parametrem.    

o Maticový počet, výpočet determinantu, spektrum matice, matice transformace.  
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o Diferenciální počet, diferenciál funkce, derivace implicitní funkce. Integrální počet, primitivní funkce, určitý a 

neurčitý integrál, vybrané integrační metody, aplikační úlohy z praxe.  

o Množiny bodů dané vlastnosti 

o Rovnice s parametrem a jejich soustavy. 

 

M Seminář matematického základu MZMA 

o Předmět Seminář matematického základu navazuje na látku předmětu matematika vyučovanou v prvních třech 

ročnících vyššího gymnázia. Systemizuje základní poznatky ze všech partií matematiky, které jsou uvedeny v 

platném Katalogu požadavků k maturitní zkoušce. Rozvíjí schopnost žáka nalézt a použít matematické nástroje 

vhodné k řešení předložených úloh. Rozvíjí jeho početní dovednosti, logický úsudek, zdokonaluje jeho schopnosti 

deduktivního řešení úloh a problémů. Důraz je kladen na pěstování schopnosti sebekontroly žáka při 

vyhodnocování správnosti řešení. 

 

Fy Seminář z fyziky SFy 

o Kinematika hmotného bodu, dopravní kinematika a grafy. 
o Dynamika hmotného bodu, různé typy interakcí, soustavy spojené vláknem, jednoduché stroje. 

o Centrální ráz těles. 

o Složené pohyby, energetické hledisko vrhů. 

o Dynamika tuhého tělesa, setrvačníky. 

o Pohybové rovnice oscilátorů, oscilátory v neinerciálních vztažných soustavách. 

o Skládání kmitů a vlnění. 

o Dopplerův jev v akustice. 

o Interakce v gravitačním, elektrickém a magnetickém poli. 

o Energetické hledisko pohybů a jevů. 

o Složené zobrazovací soustavy – doplnění geometrické a vlnové optiky. 

o Fotometrie. 

o Zákony zachování a jejich užití. 

 

Ch Obecná chemie a chemické výpočty OCh 

o Cchemické výpočty. 

o Anorganické názvosloví. 

o Vyčíslování redoxních rovnic. 

o Termochemie. 

o Rozšíření učiva obecné chemie. 

 

Bi Obecná a molekulární biologie   OBi 

Cílem semináře je rozšíření poznatků středoškolské biologie (dle požadavků VŠ). 

o Fylogeneze orgánů, orgánových soustav živočichů a člověka. 

o Struktura živých soustav, biochemické základy metabolismu. 

o Srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky. 

o Virologie, bakteriologie, protistologie. 

o Metageneze nižších a vyšších rostlin. 

o Systematizace poznatků z mykologie. 

o Obecná a molekulární biologie – základní strukturální typy živých soustav, tři domény života na Zemi. 

 

IVT Algoritmizace a programování II AP2 

Seminář se bude zabývat analýzou a programováním nejdůležitějších programátorských postupů. Zařazeny budou i 

postupy programování webových stránek s využitím skriptování.  

o Vizuální programování. 

o Dynamické webové stránky. 

o Časová složitost algoritmů. 

o Dynamické datové struktury. 

o Kryptografické algoritmy. 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

 

 

La Latina II – dvouletý seminář! Jen jako pokračování z minulého roku! LAT2 

o Žáci si během dvouletého studia osvojují základy latinské gramatiky, respektive morfologie, konfrontují je 

s jazyky živými včetně mateřského, systematizují poznatky a snáze pak přijímají nové. Latina přispívá k rozšíření 

slovní zásoby latinské i české. Žák si uvědomuje, že se s „mrtvým“ jazykem běžně setkává, např. v médiích či 

v terminologii různých vědních oborů. Mnohem lépe pak  pojmům cizího původu (latinského i řeckého) rozumí a 

umí je správně používat. Při překladu latinských textů žák aplikuje získané znalosti gramatické i lexikální a 

kultivuje svůj verbální  projev. Nedílnou součástí výuky jsou prezentace antických i středověkých reálií, které 

rozšiřují kulturněhistorické povědomí žáka a umožňují propojení s jinými vyučovacími předměty (D, JČ, ZSV, 

VV…).  
 

Dg Deskriptivní geometrie – jednoletý seminář DG4 

o Jednoletý seminář z deskriptivní geometrie je určen žákům z oktávy a čtvrtých ročníků gymnázia. Náplní semináře 

je seznámení se s Mongeovým promítáním. Žáci se naučí zobrazovat rovinné obrazce a hranatá tělesa. Poté 

následuje téma „pravoúhlý průmět kružnice“, aby žáci mohli bez problémů kromě hranatých těles zobrazit také 

tělesa oblá, jako je rotační válec a rotační kužel.  

o Seminář z deskriptivní geometrie připraví žáky na vysokoškolské studium takových oborů, kde budou potřebovat 

prostorovou představivost. Budoucí studenti vysokých škol pak ocení nabyté dovednosti při studiu stavitelství, 

architektury, průmyslového designu nebo dokonce v lékařské anatomii.  

 

V Ostravě 5. 4. 2018   

 

Mgr. Jan Netolička  

ředitel gymnázia 

 


