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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. 

10. dodatek D10/ZL/023/2001 – Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1501 ze dne 

13. června 2019. 

 

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, Ph.D. 

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 2019/2020 mělo Wichterlovo gymnázium 21 tříd: 

délka vzdělávání název oboru kód oboru počet tříd 

osm let gymnázium  79-41-K/81 13 

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. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  

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

 

Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla jednou (7. 11. 2019). Zasedání se zúčastnil i ředitel 

školy. Další jednání plánované na jaro 2020 se v souvislosti s epidemií COVID-19 neuskutečnilo. 

 

Z důvodu uzavření škol byly rovněž volby pro následující období vyhlášeny až 20. 8. 2020 a 

uskutečnily se ve dnech 1. 9. – 4. 9. 

 

Pro období od 1. 9. 2020 byli za zřizovatele opakovaně jmenováni Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a Prof. 

Ing. Kamil Wichterle, DrSc. 

 

Tříleté období působnosti školské rady bylo uzavřeno velmi smutnou událostí. Po 

vážné nemoci nás 14. 6. 2020 navždy opustila její předsedkyně Jana Trojková. 
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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 3x, M 3x, D, ČJ, Z, Bi, F, ZSV, ateliér, multimediální 

učebna pro výuku humanitních předmětů, 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. 

Pro žáky jsou v odpoledních hodinách 

k dispozici 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. Všem žákům byly nově zřízeny e-

mailové účty v doméně @wigym.cz. Škola podporuje režim BYOD. 

 

Možnost stravování 

 

Vedení školy se díky přijatým opatřením i nadále podařilo udržet provoz školního bufetu. Ten dle 

platné legislativy slouží pouze žákům, kteří na škole neplní povinnou školní docházku. Provozovatel 

bufetu dlouhodobě dbá na to, aby prodávaný sortiment byl pokud možno v souladu s pravidly správné 

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

zaměstnance) byl ve školním roce 2018/2019 k dispozici automat na potraviny a nápoje, které tzv. 

pamlskovou vyhlášku splňují. Z důvodu téměř nulového zájmu však provozovatel automat odstranil. 
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1.4 Modernizace a změny ve školním roce 2019/2020 

Opravy budovy – Oprava WC 

Po neúspěšném pokusu vysoutěžit firmu na 

opravu WC ve 3., 2. a 1. NP, se to tentokrát 

podařilo. V tuto chvíli tak byla ukončena 

oprava VŠECH WC na hlavní budově 

s výjimkou toalet v bloku u tělocvičen. 

Opravu jsme hradili z vlastních 

(naspořených) prostředků. 

 

Celková cena: 1 515 134 Kč 

 

Opravy budovy – Oprava 

zabezpečovacího systému v obou budovách 

Archaický zabezpečovací systém byl opraven a modernizován s pomocí dotace zřizovatele. Škola je 

dále napojena na pult centralizované ochrany, nově je však systém zamykání a kódování plně 

elektronický a je možné jej ovládat z počítače i přes mobilní aplikaci, což značně usnadňuje organizaci 

i řešení mimořádných situací. 

 

Celková cena: 226 855 Kč 

 

Opravy budovy – Další drobnější opravy 

 

Čištění výtahové šachty         26 620 Kč 

Oprava žaluzií           31 315 Kč 

 

Laboratoř moderních technologií 

 

Škola v uplynulých letech postupně získala mnoho 

IT zařízení, která jsou využívána jak ve výuce, tak ve 

volnočasových kroužcích. Vznikla tak potřeba tato 

zařízení koncentrovat na jedno místo, kde by byla 

okamžitě a snadno použitelná. Specifika zařízení 

(např. robotů nebo 3D tiskáren) navíc vyžadovala 

nestandardní rozmístění žákovských pracovišť a 

nábytku. Vznikl proto projekt laboratoře moderních technologií, která NEBYLA financována 
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z prostředků EU, nýbrž výhradně z prostředků školy (sponzorské dary a prostředky na provoz). Návrh 

učebny vytvořilo výhradně vedení ve spolupráci s pedagogy. 

 

Výsledná laboratoř je unikátní koncentrací žáků 

do dvou „hnízd“, čímž v učebně vznikl 

požadovaný volný prostor pro práci s roboty. 

V učebně jsou dva dataprojektory zobrazující 

stejná data, aby žák na kterémkoli místě měl 

bezvadný přehled. Rozestavění otevírá nové 

možnosti i z didaktického hlediska. Mezi obě 

hnízda je například možné umístit paraván nebo 

přenosnou tabuli a obě skupiny žáků zcela 

oddělit. Rozvržení nábytku umožnilo umístění 

až 7 3D tiskáren po obvodu místnosti, takže jsou okamžitě dostupné. 

 

Rozpočet vybudování učebny: 

- Sestava atypických stolů   91 960 Kč 

- Skříňky     44 831 Kč 

- Oprava podlahy    73 860 Kč 

- Vymalování     4 935 Kč 

- Elektropráce     37 605 Kč 

 

Celková cena: 253 191 Kč  

 

Virtuální realita 

 

Zakoupili jsme zařízení pro VR typu HTC 

VIVE PRO, prozatím jen 1ks. Počítá se 

s využitím v širokém spektru předmětů. Např. 

výtvarné výchově (3D malování), matematice 

(rýsování přímo ve 3D prostředí), biologii, 

chemii fyzice (3D modely, simulace), atd. Pohled žáka s nasazenými brýlemi je přenášen na obrazovku 

a je tedy možné, aby ho spolužáci či učitel navigovali, komentovali, co dělá, atd., jedná se o další 

možnost zpestření a oživení výuky. 
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Současný stav vybavenosti PC učeben 

Škola má 2 učebny vybavené PC pro 30 žáků a 2 učebny pro 16 žáků. 

Ve všech učebnách IVT jsou počítače hardwarově splňující požadavky na moderní výuku. 

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

 

Současný stav vybavenosti běžných učeben 

V tuto chvíli jsou dataprojektorem, případně televizí připojenou na PC vybaveny VŠECHNY 

UČEBNY. Ve všech učebnách je k dispozici připojení k internetu kabelem i prostřednictví Wi-Fi. 

Rychlost připojení školy k internetu je 100Mbs/100Mbs. Připojení je poskytováno na základě 

barterové dohody výměnou za věcné břemeno a propagaci. 

 

Větší nákupy hmotného majetku 

Barevná kopírka KM (Lič)   37 728 Kč 

Školní a kancelářské židle   52 376 Kč 

Čalouněné židle do liter. učebny  24 757 Kč 

Žákovské židle + desky na lavice  60 411 Kč 

Skříně do učebny UIV   19 098 Kč 

 

Rozšíření Elektronického rozvrhu a plánu akcí 

Aktuální rozvrh hodin a plán akcí je od roku 2018/2019 

zobrazován na chodbách digitálně. V loňském roce jsme dle 

plánu doplnili počet obrazovek tak, aby se na každém patře 

nacházela nejméně jedna. Systém je přímo napojen na 

software Bakaláři, ze kterého čte automaticky data, takže jsou 

neustále aktuální. 

 

Modernizace učebních pomůcek 

Ve školním roce jsme se nejvíce zaměřili na nákup pomůcek, které slouží pro výuku předmětů 

v anglickém jazyce (v předmětu ASK, který je k tomu určen), fyzice a chemii.  

 

Již standardně jsme opakovaně doplnili sady čidel a pomůcek pro výuku počítačem řízených 

experimentů z řady Vernier (fyzika a chemie).  

Z projektu Šablony II byly zakoupeny dvě sady iPadů po 10 kusech určené primárně pro výuku chemie 

a matematiky. 
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Učební pomůcky a materiál pro výuku: 

- pro JA     70 290 Kč 

- pro Fy     72 758 Kč 

- pro Ch     15 367 Kč 

- pro TV     25 842 Kč 

- tablety, projektory, plátno, 

radiomagnetofony, virtuál. realita        191 050 Kč 

- držáky TV, reproduktory  35 023 Kč 

 

UP ze Šablon – Fy, Ch (Vernier)  96 654 Kč 

UP ze Šablon – 20 ks Apple iPad             183 300 Kč 

 

Celková investovaná částka do modernizace učebních pomůcek činila 690 284,- Kč! 

 

Stanoviště sdílených kol 

 

Původně provizorní stanoviště sdílených kol se 

podařilo zachovat a s radostí můžeme 

konstatovat, že kola jsou našimi žáky využívána 

velmi často. 
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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 31. 8. 2020: 237 žáků 

Počet tříd oboru: k 31. 8. 2020: 8 

 

79-41-K/81 Gymnázium 

Kapacita oboru:   480 žáků 

Počet žáků oboru k 31. 8. 2020: 378 žáků 

Počet tříd oboru k 31. 8. 2020: 13 

 

Počet žáků celkem:   615 

Počet tříd celkem:   21 

Počet žáků nižšího gymnázia: 236 

Počet žáků vyššího gymnázia: 379 

(Údaje jsou ke dni 31. 8. 2020) 

 

Komentář: 

Počet žáků gymnázia i celkový počet tříd se nyní každoročně navyšuje (o jednu třídu ročně). Už ve 

školním roce 2018/2019 jsme dosáhli maximálního počtu žáků, kteří na Wichterlově gymnáziu plní 

povinnou školní docházku, 8 tříd. Kromě DVPP, vzdělávacích aktivit a výzdoby školy zohledňuje 

vedení školy tuto skutečnost také při přijímání nových pedagogů (viz kapitola 3 - Přehled personálního 

zabezpečení činnosti školy). 

 

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

tříd čtyřletého oboru růst celkový počet tříd nadále 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 

doplňováním pedagogického sboru.  
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Statistika tříd  

Třída  TU  kód oboru název    hoši dívky celkem 

 

Osmiletý obor – nižší stupeň 

I. A  Trusinská 79-41-K/81  Gymnázium   8 22 30 

I. B  Breginová 79-41-K/81  Gymnázium   19 11 30 

 

II. A   Hradecká 79-41-K/81  Gymnázium   16 13 29 

II. B   Sucháncová 79-41-K/81  Gymnázium   22 7 29 

 

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

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

 

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

IV. B  Kňurová 79-41-K/81  Gymnázium   17 11 28 

 

Osmiletý obor – vyšší stupeň 

V. A  Bukovanská 79-41-K/81  Gymnázium   14 13 27 

V. B  Měrka  79-41-K/81  Gymnázium   17 13 30 

 

VI. A  Hudecová 79-41-K/81  Gymnázium   12 14 26 

 

VII. A  Průša  79-41-K/81  Gymnázium   20 7 27 

 

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

 

Čtyřleté obory 

1. C  Tichý  79-41-K/41 Gymnázium   13 17 30 

1. D   Štípalová 79-41-K/41 Gymnázium    12 18 30 

 

2. C  Klein  79-41-K/41 Gymnázium   8 22 30 

2. D  Kubečka 79-41-K/41 Gymnázium   8 21 29 

 

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

3. D  Krchňák 79-41-K/41 Gymnázium   14 17 31 

 

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

4. D   Valentíková-Sokolová79-41-K/41 Gymnázium    13 15 28 

 

 

Celkem         309 306 615 

 

 

 

 

Všechny údaje jsou k 31. 8. 2020 
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3 Přehled personálního zabezpečení činnosti školy 

K 30. červnu 2020 mělo Wichterlovo gymnázium celkem 64 zaměstnanců (z toho 1 žena byla na 

mateřské nebo rodičovské dovolené). Pedagogických zaměstnanců bylo 54, provozních 10. 

 

Celkový počet zaměstnanců:  64, z toho 44 žen a 20 mužů (včetně MD, RD a roční neplacené  

dovolené). 

Počet pedagogických zaměstnanců: 54, z toho 36 žen a 18 mužů (včetně MD a RD). 

Počet provozních zaměstnanců: 10, z toho 8 žen a 2 muži. 

 

Přepočtený počet zaměstnanců byl (bez MD a RD) 58,2, což představuje nárůst oproti předchozímu 

roku zhruba o 3 zaměstnance. Z toho připadalo 48,7, na pedagogické zaměstnance, 3,80 na 

technicko-hospodářské pracovníky a 5,7 na údržbu. 

 

Z výše uvedených čísel je patrné, že v počtu fyzických pedagogických pracovníků došlo k mírnému 

nárůstu o 1 pedagoga, zatímco počet přepočtených pedagogů narostl zásadně, a to o 4,7. Ten byl 

způsoben dalším navýšením počtu tříd o 1, ale také navýšením počtu vyučovaných hodin, které se 

promítly převážně do přespočetných hodin. Důvodem bylo skokové navýšení vyučovaných hodin 

v souvislosti se změnou financování regionálního školství. Využili jsme možnosti navýšit počet 

vyučovaných hodin častějším dělením tříd na menší skupiny. Trend zvyšování počtu pedagogů bude ve 

školním roce 2020/2021 pokračovat (viz níže). 

 

Zároveň došlo ke snížení počtu provozních zaměstnanců, a to o 1 pracovnici na pozici uklízečka. 

Také zde byla situace pro školní rok 2020/2021 stabilizována. S obsazováním pracovní pozice 

uklízečka však máme dlouhodobě problémy, které nejsou v regionu ojedinělé.  

 

Přijímání nových pedagogů s ohledem na počet tříd nižšího gymnázia 

 

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo výběrové řízení a pro následující školní rok byli přijati dva 

pedagogové s výraznými zkušenostmi s prací na ZŠ, kteří samozřejmě zároveň splňují všechna 

kritéria pro učitele na střední škole. Cílem je získat zkušené pedagogy, kteří budou schopni metodicky 

radit, nebo dokonce vést kolegy, kteří naopak mají mnohem více zkušeností s výukou starších žáků. 

Stejně jsme již v minulosti přijali dlouholetou odbornici na výuku matematiky (bývalá zástupkyně 

ředitele a cvičný učitel fakultní školy OU) a její přínos se postupně ukazuje jako ohromný. 
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V souvislosti s opětovným nárůstem počtu tříd a odchodem čtyř pedagogů (2x důchod, 2x 

neprodloužení smlouvy) bylo třeba přijmout větší počet učitelů. Situace byla samozřejmě ztížena 

skutečností, že od března byly uzavřeny školy a výběrové řízení i pohovory s uchazeči probíhaly 

online, telefonicky a e-mailem. Nakonec bylo přijato 6 pedagogů s následujícími aprobacemi: 

 

AJ/RJ 

AJ/NJ/TV 

ČJL/ZSV 

Bi/Ch 

TV/FJ 

F/M 

 

Zajištění pozice výchovného poradce 

 

Na konci školního roku 2019/2020 odešla do důchodu dlouholetá výchovná poradkyně, kterou bylo 

třeba nahradit. Počet žáků se SVP na naší škole postupně roste, prioritou bylo tedy najít zkušeného 

pedagoga s potřebným vzděláním a praxí. Podařilo se přijmout pracovnici se zhruba dvacetiletou praxí 

na pozici výchovné poradkyně, navíc s aprobací anglický a ruský jazyk a zkušenostmi ze ZŠ, tedy 

zcela dle stanovených kritérií. Pozice výchovného poradce tak je kontinuálně zajištěna. 

 

THP a údržba 

 

Dlouhodobá neuspokojivá personální situace na úseku úklidu a údržby se v loňském roce poněkud 

stabilizovala. Byl přijat pracovník údržby a vrátná, čímž jsme dosáhli optimálního stavu.  

3.1 Hospitační činnost 

Oficiální hospitace prováděné vedením byly prakticky výhradně zaměřené na práci začínajících 

učitelů. Hospitace zaměřené na celkové hodnocení kvality výuky v předmětu dějepis se neuskutečnilo, 

protože bylo v plánu v druhém pololetí a výuka přešla do distanční formy.  

 

Také v uplynulém školním roce však ve značné míře probíhala tandemová výuka a vzájemná 

spolupráce pedagogů dle tzv. šablon. Počet hodin, v nichž byl přítomen více než jeden pedagog 

znovu oproti předešlému roku narostl a vzhledem k tomu, že výstupy z těchto hodin pedagogové sdíleli 

s ostatními, můžeme tvrdit, že v oblasti vzájemné informovanosti o průběhu hodin a využívané 

metodice získalo ředitelství školy znovu velmi bohatá data. Znovu platilo, že při pozorování hodiny 
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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, 

který se již v minulosti osvědčil. Vedení školy se zaměřilo na výstupy z hodin, v nichž byla využita 

tandemová výuka, a jejich přínos zjišťovalo formou neformálních rozhovorů.  

 

Počet hospitací vedení: 20 

 

Počet hodin tandemové výuky: 80 

Počet hodin tandemové výuky s rodilým mluvčím: 192 

Počet hodin v rámci vzájemné spolupráce pedagogů (vzájemné hospitace): 70 

CELKEM: 362 hodin 

 

Celkový počet hospitovaných hodin je tedy ještě zhruba o 10 % vyšší než v loňském roce, 

navzdory skutečnosti, že výuka od března probíhala distančně. 

 

Díky projektu MSK Rodilí mluvčí do škol měli učitelé anglického jazyka možnost učit tandemově s 

rodilým mluvčím.  

 

Proběhly také hospitace vedoucích učitelů u studentů VŠ konajících na našem gymnáziu 

průběžnou praxi. Studentské praxe u nás probíhají každoročně a my v nich vidíme přínos nejen pro 

budoucí učitele, ale také pro hospitující pedagogy a žáky. Ti mají možnost posuzovat využité formy a 

metody výuky v kontextu známého prostředí. Z důvodu uzavření škol bohužel proběhla pouze 1. 

 

 Souvislé praxe - 1 v celkovém počtu 20 hodin (Ch) 

 

Kontrolní činnost v době distanční výuky 

 

Kontrolní činnost byla nezbytnou součástí distančního vzdělávání v období březen-červen. Vedení 

využívalo různých nástrojů k získávání zpětné vazby od učitelů, žáků i zákonných zástupců, nejčastěji 

těchto: 

1. Telefonický rozhovor (učitelé); 

2. Google dotazník (učitelé, žáci, zákonní zástupci); 

3. E-mailová konverzace (učitelé, žáci, zákonní zástupci); 

4. Průběžné sledování a vyhodnocování zadávaných úkolů v systému Bakaláři; 

5. Připojení do Google Classroom konkrétní třídy a předmětu v roli hosta. 
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Cílem zjišťování bylo získat informace, které vyhodnoceny sloužily k zavádění dalších změn, opatření 

a hlavně vylepšení systému distanční výuky. Jednalo se zejména o následující klíčové otázky: 

 

1. Jakou stanovili učitelé míru zátěže žáků? (příliš mnoho/příliš málo) 

2. Vyhovuje žákům/rodičům/učitelům systém zadávání úkolů a stanovená platforma? 

3. Jaká je frekvence kontaktu učitelů a žáků? 

4. V jakém čase pracují učitelé, v jakém žáci? 

5. Mají učitelé/žáci nezbytné vybavení pro distanční výuku? 

6. Mají učitelé/žáci znalosti (IT dovednosti) pro distanční výuku? 

7. Jaké formy výuky učitelé využívají, jaké jim vyhovují? Jaké vyhovují žákům? 

8. Jaký je psychický stav učitelů/žáků? 

 

Návratnost dotazníků zaslaných učitelům byla 100 %, což značně napomohlo vedení školy v zavádění 

dalších nástrojů distanční výuky. 
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4 Údaje o přijímacím řízení 

Pro školní rok 2020/2021 jsme již popáté 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. Zájem o osmileté 

obory v posledních třech letech mírně roste (meziročně cca 10 %) a umožňuje výběr žáků s lepšími 

studijními předpoklady, přičemž potěšující je, že srovnatelný je i zájem žáků o konkrétní třídy. Zájem 

o čtyřletý obor (79-41-K/41 Gymnázium), kde dlouhodobě přijímáme rovněž dvě třídy, zůstává 

přibližně stejný s meziročními výkyvy v rozsahu cca 10 %. Stejně jako v minulosti zatím vždy byla 

kapacita naplněna v prvním kole přijímacího řízení. 

 

Každoročně také zaznamenáváme žádosti o uzpůsobení podmínek. V uplynulém roce byly podmínky 

uzpůsobeny 7 žákům. Jeden žák měl v průběhu zkoušky k dispozici asistenta, šesti byl navýšen časový 

limit o 25 %. 

 

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

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. 

 

Zajímavý je počet uchazečů, kteří využívají možnosti podat obě přihlášky na naši školu, a to do 

obou tříd osmiletého oboru. V roce 2019/2020 jejich počet znovu vzrostl, a to na 41 (zhruba pětina 

všech přihlášených)! To je možné díky odlišenému ŠVP (Mluvíme anglicky a Matematika a příroda). 

Jedná se o žáky, kteří jsou 100 % rozhodnuti studovat na naší škole, což nás těší. 

 

COVID 

Průběh přijímacího řízení byl samozřejmě ovlivněn mimořádnými opatřeními. Původní dva termíny 

byly zredukovány na jeden. Přijímací zkouška proběhla za přísných hygienických opatření. 

Nejzásadnější komplikací bylo přesunutí termínu zkoušky a tedy i vyhlášení výsledků na 16. 6. 

respektive 17. 6. Navzdory zkrácení lhůty pro odevzdání zápisového lístku bylo poslední rozhodnutí o 

přijetí vydáno 8. 7. 2020. 
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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:   112 (v uplynulých 4 letech – 101, 109, 89 a 72) nárůst 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 9. 6. 2020 

výsledky zveřejněny:   17. 6. 2020 

 

3 uchazeči se k řádnému termínu nedostavili, 1 svou absenci omluvil. Následně byl hodnocen v 

náhradním termínu. 

 

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 27. ledna 2020. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, která byla odeslána 19. 5. 2020. 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 o přijetí byla vydána a zveřejněna 17. 6. 2020. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o 

nepřijetí z důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou. 

 

Počet přijatých uchazečů po řádném termínu v prvním kole přijímacího řízení: 30 

Zápisový lístek odevzdalo: 7 Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Počet žádostí o vydání nového rozhodnutí: 44 

Vyhověno: 27 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 23 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 
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Žádost o zastavení správního řízení: 12 

 

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

probíhajícímu správnímu řízení nebo své námitky. 

 

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:   116 (v předchozích 4 – 109, 122, 112 a 81) nárůst 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 9. 6. 2020 

výsledky zveřejněny:   17. 6. 2020 

náhradní termín:   23. 6. 2020 

 

3 uchazeči se k řádnému termínu nedostavili, 2 svou absenci omluvili. Následně byli hodnoceni 

v náhradním termínu. 

 

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 27. ledna 2020. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, která byla odeslána 19. 5. 2020. 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 o přijetí byla vydána a zveřejněna 17. 6. 2020. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o 

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

Zápisový lístek odevzdalo: 13 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Počet žádostí o vydání nového rozhodnutí: 57 

Vyhověno: 17 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 17 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Žádost o zastavení správního řízení: 11 

 

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:   142 (předchozí roky 159, 129) 

kolo:     první 

řádný termín jednotných testů: 8. 6. 2020 

výsledky zveřejněny:   16. 6. 2020 

náhradní termín:   23. 6. 2020 

 

3 uchazeči se k řádnému termínu nedostavili, omluvili a absolvovali náhradní termín. 

 

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. 

 

Uchazeči byli hodnoceni podle kritérií přijímacího řízení zveřejněných 27. ledna 2020. Tato kritéria 

byla přiložena ke každé Pozvánce k přijímacím zkouškám, která byla odeslána 19. 5. 2020. 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.  
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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 o přijetí byla vydána a zveřejněna 16. 6. 2020. Osobně nevyzvednutá rozhodnutí o 

nepřijetí z důvodu nedostatečné kapacity byla zaslána poštou. 

 

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

Zápisový lístek odevzdalo: 28 

Zápisový lístek si vzalo zpět: 0 

Počet žádostí o vydání nového rozhodnutí: 58 

Vyhověno: 32 

Z toho odevzdalo zápisový lístek: 32 

Z toho si zápisový lístek vzalo zpět: 0 

Požádalo o zastavení správního řízení: 8 

 

Žádný zákonný zástupce nepožádal 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 nadále 

využívá nástrojů, které společně vedou nejen k podpoře nadaných žáků, ale také k jejich vyhledávání. 

 

Databáze nadaných a motivovaných žáků: 

V rámci níže uvedeného projektu Škola je nám malá byla už v roce 2017 vytvořena databáze 

talentovaných, nadaných a motivovaných žáků rozdělených podle předmětů a oborů. Na vzniku této 

databáze se podílejí všichni vyučující a do seznamu průběžně zahrnují 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 neustále aktualizována a přístupná všem pedagogům. 

 

Informace z databáze mohou sloužit například k tomu, aby nadaný žák nebyl učiteli přetěžován. 

Někteří žáci vynikají ve více oborech a různí učitelé mohou mít tendenci zapojovat je do projektů a 

soutěží. Z databáze snadno vyčtou, že žák již působí v projektu v jiném předmětu. 

Stejně tak dokáže databáze upozornit na žáka, který může v jednom předmětu vynikat, zatímco v jiném 

dosahovat značně podprůměrných až nedostatečných výsledků. U takových žáků je možné 

individuálním přístupem podpořit nadání a zároveň podat pomocnou ruku v předmětech, které jsou pro 

žáka okrajové. 

 

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; 

- pedagogové a vybraní nadaní žáci se účastní mezinárodních workshopů v Číně (Belt and 

Road Camp and Teachers Workshop); 
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- organizujeme badatelské pobyty, které spojují aplikaci znalostí z fyziky, biologie, chemie 

a ekologie v zařízení Kaprálův mlýn; 

- pořádáme studentskou vědeckou konferenci Inspiro; 

- 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; 

- jsme partnery Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a 

talentmanagement při PřF OU. 

- systematicky podporujeme nadané žáky 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; 

- naši talentovaní žáci spolupořádají vzdělávací programy pro žáky ZŠ a zásadně se podílejí na 

organizaci a realizaci dnů otevřených dveří a exkurzí ZŠ do našich laboratoří;  

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

si techniku) 

 

Účast žáků v kurzech CTM (Centra pro 

talentovanou mládež) 

Dvě žákyně ve školním roce 2019/2020 

absolvovaly speciální kurzy pro talentované žáky ve vybraném oboru (Advanced Cretive Writing). 

Kurz byl veden v anglickém jazyce. Kurzy úspěšně ukončily s hodnocením 98 %. 

 

Projekt Škola je nám (stále) malá 

Wichterlovo gymnázium navázalo na tři roky čerpání dotačního programu Magistrátu města Ostravy 

v rámci tématu podpory Talentmanagement na území SMO a pokračovalo v nastartovaných aktivitách 

také čtvrtý rok. Původní projekt byl zahájen ve školním roce 2016/2017, ovšem vzhledem k tomu, že 

byl koncipován jako dlouhodobý, pokračoval s aktualizovaným názvem Škola je nám (stále) malá a byl 

opět podpořen Magistrátem města Ostravy.  

 

Cílem projektu je pokračovat v započaté systematické práci s talentovanými žáky tak, aby jednotlivé 

aktivity pokrývaly všechny věkové skupiny od žáků prvních ročníků víceletého gymnázia (12 let), až 

po nejstarší žáky, kteří se již věnují nebo mají předpoklady věnovat se konkrétním vědeckým 

výzkumům. 
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I nadále byla udržena pracovní pozice koordinátora nadání. Tuto roli vykonávala dosavadní 

výchovná poradkyně, která tak byla plně vytížena. PhDr. Hana Nováčková cíleně komunikovala 

s partnery z vysokých škol, samotnými žáky, jejich rodiči i pedagogy gymnázia a koordinovala 

společný postup, jak rozvíjet talent a specifické potřeby. Proběhla celá řada neformálních schůzek i 

oficiální akce. Díky projektu tzv. Šablon jsme však mohli udržet pracovní pozici kariérové 

poradkyně. Obě pedagožky vzájemně spolupracovaly a zajišťovaly žákům zejména velmi individuální 

péči. Po odchodu PhDr. Nováčkové byla další kontinuita zajištěna přijetím zkušené pracovnice na její 

pozici. 

 

Poslední fáze projektu končila v lednu 2020 a na podzim se uskutečnily jeho nejpodstatnější části: 

 

Moravskoslezský matematický 

šampionát 

Dne 24. 10. 2019 proběhl na 

Wichterlově gymnáziu již 17. 

ročník mezinárodní matematické 

soutěže Moravskoslezský 

matematický šampionát. Soutěž 

byla rozdělena na dvě základní 

kategorie – ZŠ 9 a SŠ 3. Kategorie  

 

ZŠ 9 je určena primárně pro žáky základních škol. V letošním roce v této kategorii již potřetí 

nesoutěžili jednotlivci, ale čtyřčlenná družstva. 

 

Počet soutěžících v kategorii ZŠ 9 byl v letošním roce 53 

družstev (tj. 212 dětí; v loňském roce soutěžilo 204 dětí a v 

roce 2017 t bylo „jen“ 156 dětí). Na rozdíl od většiny 

podobných soutěží, které se po tolika ročnících potýkají 

s poklesem zájmu, počet účastníků šampionátu stále roste. 

Přispělo k tomu zřejmě i oživení propagace akce spolu s novým 

logem a grafikou. Soutěžící přijeli z 29 škol z 

Moravskoslezského, Zlínského a Žilinského kraje. Z toho dvě 

byla gymnázia (družstva se zúčastnila mimo soutěž).  
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Základní škola Ostrava-Stará Bělá 

ZŠ a MŠ LUDGEŘOVICE 

ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, Bílovecká 10 

ZŠ Klimkovice 

ZŠ Valčíka 4411, Ostrava - Poruba 

ZŠ Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace 

ZŠ Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 

ZŠ, J. Šoupala, Ostrava-Poruba 

ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10 

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, přísp. org. 

Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci n. M. 

ZŠ Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, p.o. 

Základní škola a gymnázium Vítkov 

ZŠ a MŠ TGM Bílovec 

ZŠ Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace 

ZŠ g. Z. Škarvady 

ZŠ Otická, Opava 

ZŠ Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace 

ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, p. o. 

ZŠ Hello Ostrava 

ZŠ Hornická 7 Hlučín 

ZŠ Mládežnická 

ZŠ a MŠ Pustá Polom, přísp. org. 

ZŠ Ostrava - Poruba, Komenského 668 

ZŠ Porubská 832 

ZŠ A. Hrdličky 1638, Ostrava-Poruba 

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo, Slovensko 

 

Kategorie SŠ 3 je určena pro žáky třetích ročníků všech typů středních škol. Počet soutěžících v této 

kategorii byl 90 (loňském roce 94 a v roce 2017 to bylo 76 soutěžících), počet zastoupených škol z 

České republiky a Slovenska dosáhl čísla 21 (v loňském roce vyslalo reprezentanty 27 středních škol a 

v roce 2017 to bylo 21 škol). 

 

Čestnými hosty letošního ročníku byli Prof. RNDr. 

Jiří Bouchala, Ph.D. z Katedry aplikované matematiky 

Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy 

báňské - Technické univerzity v Ostravě, který měl 

pro soutěžící připravenou přednášku na téma Je 

Mensa plná hlupáků?, Mgr. Martin Tomášek, 

místostarosta Ostravy-Poruby, Ing. Sylva Sládečková, 

vedoucí Odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy a Ing. Izabela Riessová z Odboru kontroly 

a ekonomické agendy MMO. 
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Studentská konference Ispiro 2019 

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 jsme uspořádali 

třetí ročník školní přehlídky žákovských projektů 

Inspiro 2019. Mnozí naši studenti jsou aktivní v 

nejrůznějších oborech a měli tak možnost své 

spolužáky informovat nejen o obsahu svých prací, 

ale i o zákulisí těchto aktivit (viz tabulka). A třeba se jim podařilo své mladší kolegy inspirovat, aby 

našli odvahu a nebáli se zkusit zase něco nového. 

 

Lucie Peterková 

 Turnaj mladých fyziků 

 CERN – stáže 

 SOČ 

Matěj Rösner 

 Rada Evropy 

 Pražský studentský summit 

 Letní škola diplomacie 

Gabriela Kondrčíková 

 IT4Inovations – superpočítačové centrum 

v Ostravě 

 Kybersoutěž 

 AMOB – akademie mladých občanů 

Vojtěch David 

 Matematické soutěže 

 Chemická olympiáda 

Jan Lukovský 

 SOVA OU – vysokoškolákem na zkoušku 

 Fluorescenční noc 

Šárka Pavlisková  Taneční soutěže 

Kryštof Polášek  Otevřená věda 
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Den univerzit 

Druhou velkou přehlídkou, kterou organizovala koordinátorka nadání, byl Den univerzit. Zástupci 

VŠB-TU Ostrava, Ostravské univerzity, Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Palackého z 

Olomouce představili své univerzity a jejich fakulty studentům maturitních tříd ve středu 8. ledna 

2020.  

Akce se zúčastnili všichni studenti maturitních tříd (cca 90 žáků). 

 

Den vědy 

Ve středu 29. ledna 2020 jsme ve spolupráci s UTB Zlín uspořádali Den Vědy. Žáci třetích ročníků a 

septimy se zúčastnili mnoha zajímavých akcí, dle svého zájmu.  

 

∏ noc 

∏ noc je první ostravskou přednáškovou nocí, a proto můžeme být 

hrdí, že tato akce vznikla z iniciativy studentů, a díky nim se mohla 

v pátek 8. listopadu (až do soboty 9. listopadu) konat na Wichterlově 

gymnáziu. Samozřejmě by se tato akce nekonala bez pomoci 

pedagogů, kteří studentskou aktivitu plně podporovali a byli jim 
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nápomocní. Věříme, že ∏ noc se postupně stane ostravskou tradicí a každým rokem zde bude přijíždět 

stále velké množství návštěvníků. 

 

V letošním roce přijelo asi 280 (!) účastníků z České republiky i ze Slovenska.  

Druhé kolo ∏ noci bohužel překazila koronavirová 

epidemie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace Pí noci zahrnovala vytvoření nových webových stránek, přihlašovacího systému, 

grafiky a propagace, návrh a objednání reklamních předmětů včetně triček, zajištění 

financování od nadačního fondu, zajištění občerstvení včetně snídaně, zajištění spacích místností 

rozdělených podle času, kdy se účastníci rozhodli usnout, aby nebudili ostatní, atd. VŠECHNY 

uvedené záležitosti zorganizovali sami žáci (s přispěním několika učitelů a vedení školy). 
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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 

 

Nadaní žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia, rekrutující se nejvíce ze zmíněných tříd zaměřených 

na výuku matematiky a přírodních věd, měli možnost na 27 workshopech řešit problémové úlohy, 

které svou náročností nebo metodikou řešení zcela vybočují z učiva daného ročníku, a diskutovat o 

nich. Ze zkušeností víme, že motivace žáků je ještě umocněna, pokud úlohy s nimi řeší odborník 

z univerzity a ne „jen učitel“.  

Workshopy vedl RNDr. Radek Krpec, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 

Počet žáků se ustálil na 12-16 žácích z prim a 7-8 ze sekund. Jedno setkání proběhlo i v rámci našich 

Dnů otevřených dveří a tam byla prezentována veřejnosti. 

Podruhé se žáci nižšího stupně gymnázia mohli i setkávat na workshopech robotiky, které proběhly 

15krát. Pro jejich potřebu byly zakoupeny z prostředků projektu rozšiřující čidla na roboty a další 3D 

tiskárna, které doplnily naše IT vybavení. 

Pro potřeby výše uvedených cvičení jsme dále z prostředků projektu zakoupili 3D tiskárnu s náplněmi, 

čidla k robotům pracovní sešity a pro lektory odbornou literaturu. 

 

Třídenní stáž na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha  

2. až 4. října 2019 30 žáků + 2 vyučující 

 

Středa 2. 10.  

odpoledne: budova MFF UK V Holešovičkách 2 

• exkurze do Interaktivní fyzikální laboratoře (dr. Petr Kácovský, dr. Marie Snětinová) 

• experimenty s Vernierem (Mgr. Pavel Böhm, Mgr. Jakub Jermář) 

Čtvrtek 3. 10.  

dopoledne: budova MFF UK Ke Karlovu 5 

• Laserová spektroskopie (prof. Procházka, doc. Mojzeš) 

• Kovové materiály za extrémních podmínek (dr. J. Prchal) 

• Dar přítele Roentgena - jak vidět atomy bez mikroskopu (doc. Daniš)  

• Elektronová mikroskopie (dr. J. Veselý)  

odpoledne: budova MFF UK Malostranské náměstí 2/25 

• informatický seminář „Průlet světem herní umělé inteligence“ (Mgr. Jakub Gemrot) 
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• exkurze po budově, návštěva refektáře, podzemí, Svatováclavské rotundy (Mgr. Luboš 

Veverka)  

Pátek 4. 10.  

dopoledne: budova MFF UK V Holešovičkách 2 

• exkurze na Katedru fyziky atmosféry – Jak se předpovídá počasí (Mgr. Michal Žák) 

• exkurze na Katedru fyziky nízkých teplot (dr. David Schmoranzer, kryopavilon) 

• práce s oční kamerou (dr. Martina Kekule, Katedra didaktiky fyziky)  

• exkurze na Ústav částicové a jaderné fyziky (Mgr. Vojtěch Pleskot) 

 

Exkurze byla pro žáky i pedagogy velmi přínosná. Byla 

inspirující pro učitele i žáky. Jsme fakultní školou MFF 

UK a spolupráce se i díky exkurzi bude jistě rozvíjet. 

Počet žáků se oproti loňskému roku vzhledem 

k velkému zájmu zdvojnásobil. 
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Badatelský pobyt v Kaprálově mlýně 

 

Kaprálův mlýn –  ekodům a skautská základna v Ochozu u Brna se stala na týden (30. 9. – 4. 10. 2019) 

domovem pro skupinu našich patnácti žáků a dvou pedagogů. Centrum s pohnutou historií se dnes 

věnuje přírodovědným a ekologickým programům s cílem vést žáky k environmentálně odpovědnému 

jednání pomocí badatelsky orientovaných aktivit. 

Kaprálův mlýn očima našich studentů. 

Týdenní expedice za poznáním nových a ekologických 

technologií do Kaprálova Mlýna začala v pondělí 

30.9. o půl sedmé ráno srazem na svinovském 

nádraží. Během celého týdne jsme prováděli se 

spolužáky nejrůznější experimenty, prezentovali 

navzájem výsledky našich pozorování, projektovali 

ekodomy, určovali bezobratlé z místního potoka, 

poslouchali ultrazvuk netopýrů a také poutavé 

vyprávění o pohnuté historii Kaprálova Mlýna. 

Rovněž jsme poznávali okolí pomocí navigace v 

tamějších tabletech. A nejen to. Ve čtvrtek jsme se 

vydali na celodenní výlet za krásami Moravského krasu, například jsme navštívili jeskyni Balcarka. 

Velkým dobrodružstvím byl také noční průzkum jeskyně Netopýrka. V pátek už jsme museli zabalit 

zavazadla a vydali se na cestu domů. 

Bořek Vajda, 5. B 
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 V pondělí 30. 9. jsme se s vybranými žáky našeho gymnázia vydali na pětidenní terénní exkurzi do 

ekologického střediska Kaprálův Mlýn v Moravském krasu. Inovace, průzkumy a vzdělávání se v 

oblasti ekologie byly na denním pořádku. Teoretické přednášky byly doplňovány následným 

objevováním tamní přírody. Edukační program jsme završili noční, dobrodružnou výpravou do jeskyně 

Netopýrka, kde jsme prolézali a probádali její tajuplné skalní chodby. Každý den jsme usínali plní 

dojmů z nových zkušeností a díky přátelské atmosféře bychom si rádi pobyt v Kaprálově Mlýně 

zopakovali. 

Patricie Nocarová , 6.A 

 

3rd Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop, Nanking, Čína 

 

Už podruhé se 5 vybraných žáků Wichterlova 

gymnázia spolu se dvěma pedagogem zúčastnilo 

týdenního mezinárodního vědeckého kempu pro 

talenty ve věku 13-15 let, který se tentokrát konal 

v čínském Nanningu. Akci pořádala Čínská 

asociace pro vědu a techniku (CAST) za přímé 

podpory čínského ministerstva vědy a techniky 

pro země hlásící se k iniciativě Jeden pás, jedna 

stezka. Ta na mnoha úrovních spojuje země 

nacházející se na tradiční Hedvábné stezce. 

Ani letos se naši žáci neztratili. Kromě pěti 

týmových ocenění za nejlepší prezentaci, 

nejlepší výrobek a nejlepší spolupráci se 

zaskvěl Samuel Neděla. V konkurenci 250 

žáků z 33 zemí všech pěti kontinentů získal 

zvláštní ocenění Centra UNESCO Juniorské 

akademie věd Ukrajiny a pozvánku na plně 

hrazenou účast na mezinárodním kempu 

Junior Startup Camp 2020. 
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Také letos žáci pracovali společně s nadanými dětmi z často velmi exotických zemí na projektech, 

které si zvolili dle zájmu. Vyráběli například funkční model letadla, mýdlo, filmovou reportáž nebo 

programovali edukační hry. Výsledky projektů prezentovali na závěrečné konferenci. Vybraný 

pedagog Wichterlova gymnázia se zároveň účastnil vzdělávacích workshopů zaměřených na 

projektovou výuku v rámci metodiky STEM (ScienceTechnologyEngineeringMathematics). 

Wichterlovo gymnázium po loňském úspěchu znovu zastupovalo Český svaz vědeckotechnických 

společností, který má s asociací podepsanou rámcovou smlouvu. Ředitel gymnázia Jan Netolička je 

navíc delegátem Svazu v Mezinárodním koordinačním výboru pro akce zemí Jeden pás, jedna stezka 

(BRISECC) a díky fungující spolupráci se v loňském roce účastnily vědeckých workshopů a soutěží 

další dvě střední školy z Moravskoslezského kraje. „Ohromným přínosem pro žáky je nutnost řešit 

úkoly z oblasti techniky s vrstevníky ze zcela odlišných kultur a samozřejmě v anglickém jazyce. 

Aktivity tak simulují skutečnou vědeckou práci v mezinárodním týmu a žáci zároveň chápou, jak 

univerzálním jazykem může chemie, matematika či fyzika být,“ řekl Jan Netolička a dodal: „Důležitá 

je také aktivní podpora platformy pro učitele a popularizátory vědy, což plně odpovídá současné snaze 

zejména Moravskoslezského kraje i města Ostravy o popularizaci technického vzdělávání a 

talentovaných žáků.“ 

Čínská strana financovala veškeré náklady spojení s pobytem na území Číny, zbývající náklady byly 

pokryty díky podpoře Magistrátu města Ostravy a jeho Programu na podporu vzdělávání a 

talentmanagementu. 

 

 

Exkurze do CERNU, Technoramy a za dalšími technickými cíli ve Švýcarsku 

 

Kostnice (dům J. Husa, budova koncilu, katedrála Münster) – Winterthur (návštěva vědeckého centra 

Technorama) – Ženeva (katedrála, pomník reformátorů, rodný dům J.J. Rousseau, vodotrysk) –  CERN 

(prohlídka expozic Microcosmos a Globe) – Evian – sýrárna Gruyére, čokoládovna Cailler –  Bern 

(UNESCO, orloj, výběh medvědů, Palác federace, Pojídač dětí, Einsteinův dům) –  Luzern (Muzeum 

dopravy). To byl strohý program našich studentů ve Švýcarsku. A jak to bylo ve skutečnosti? 
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 „Slovy nelze popsat, jaké spektakulární věci jsme 

během posledního týdne prožili. Už jen ubytování 

samotné bylo něco neopakovatelně úžasného. 

Malebná horská chata, která ne vždy vyčnívala z 

husté mlhy rozprostírající se v nádherném 

prostředí špičatých vrcholků, nám v časech 

chladných nocí poskytovala teplo a úkryt. Vřelé 

přijetí bylo umocněno kulinářskými schopnostmi 

dvorního kuchaře Gustava, který nás přivítal 

boloňskými špagetami. Maestro šéfkuchař 

likvidoval zásoby s takovou ladností, že proti Gustovu rizotu nepovstal žádný dišputát. Multifunkční 

pokoje nabízely nejen útulné prostory pro až 14 lidí, ale také sportovní vyžití ve stylu městských 

workoutových hřišť a také umožňovaly nelítostné souboje v šachu. Během zájezdů jsme se autobusem 

přes švýcarské kopečky dokodrcali mimo jiné třeba do CERNu, kde s využitím prý unikátních přístrojů 

výrazně urychlili nejen naše chápání fyziky.  

Ti německy mluvící z nás měli das Pech, protože v 

námi navštívených městech jako Ženeva, Evian 

nebo Le Gruyère se mluví francouzsky a když už 

jsme navštívili třeba Bern, Winterthur, Kostnici 

nebo Lucern, připomínal zdejší jazyk němčinu 

zhruba stejně jako ukrajinština připomíná ruštinu.  

Nebyli jsme ale jen v CERNu, zavítali jsme i do 

obrovského science centra Technorama, které 

mimo spoustu dalších zajímavých věcí nabízelo i 

asi 10 různých vizualizací Lissajousových křivek. 

Ačkoliv nás kuchař Gusta neprovázel na žádné z 

našich cest, hladem jsme rozhodně nebyli. Ultimátně lahodné sýry ze sýrárny v Gruyère, kde nás naše 

audio guidka kravička Třešnička seznámila i s tím, o čem jsme nevěděli, že nevíme, nastavily chuťovou 

laťku hodně vysoko, ovšem tu s grácií překonala čokoládovna. Bylo až k nevíře, že na nás během skvělé 

prohlídky odnikud nevyskočil Willy Wonka spolu s armádou umpalumpů. Když jsme toto místo 

opouštěli, měli jsme nejen kapsy odlehčené na minimum, ale také jsme si odnesli pozoruhodný 

poznatek – slovní spojení „příliš moc čokolády“ opravdu popisuje skutečnou situaci, kterou lze zažít!  

Zatím to vypadá, že vše jen chválím, ale mělo to jednu chybu… Bylo to krátké. Poznámka pro příště: 

zažádat o větší dotace. Celou cestou nás provázely tři nenahraditelné osoby – sympatická průvodkyně 

Katka a pohodoví řidiči Pavel a Pavel. Ti se projíždějí novým autobusem za 8 mega, který má ale 

obrovskou nevýhodu – nedisponuje chráničem proti petlahvím. Jedna petláhev na špatném místě může 

způsobit škodu za 8 milionů. Je zajímavostí, že i přestože mají dokonale zmapovaný WiFi signál po 

celém Švýcarsku a jsou znalí fíglů, jak získat heslo na každou síť, jsou Pavlové jediní, kdo o zájezdu 

prohlásil, že by radši jeli k moři. Jinak si ale všichni vše užili a exkurzi lze bezpochyby nazvat 

vydařenou.“ 

Vojta David, 7. A 
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Roboti na Wigymu a 3D tisk 

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

využívaných robotických stavebnic Arduino a LEGO. Roboti byli v průběhu školního roku zařazeni i 

do běžných hodin IVT. Zároveň jsme navýšili počet 3D tiskáren (viz Laboratoř moderních technologií) 

 

Přednášky odborníků z praxe pro žáky 

Již tradičně jsme v průběhu školního roku zařazovali přednášky odborníků z praxe tak, abychom 

pokryli co největší množství přírodních věd. Cílem přednášek je ukázat žákům reálné využití vědních 

oborů a otevřít jim oči i dveře k jejich studiu. 

 

Zabezpečení prostředí s nebezpečím exploze v různých odvětvích průmyslu  14 žáků, Fyzika 

5. 11. 2019  Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava 

 

Využití dronů v Geoinformatice       10 žáků, Zeměpis 

14. 11. 2019  Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.  

 

Můžeme věřit intuici?         42 žáků,  Matematika 

20. 11. 2019  Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D., FEI VŠB-TU Ostrava   

 

Zajištění komunikace a datového přenosu pro potřeby masmedií   17 žáků, IVT 

22. 11.2019  Markéta Krutilová, Syndikát novinářů ČR 

 

Fyzikální vlastnosti ionizujícího záření pro medicínské použití, zejména v oblasti radiodiagnostiky,15 žáků, Fyzika 

26. 11. 2019  Fakultní nemocnice Ostrava, Ing. Petr Novobilský 

 

Okna statistiky dokořán        40 žáků, Matematika 

2. 12. 2019  Ing. Martina Litschmannová, Ph.D., FEI VŠB-TU Ostrava 

 

Poruchy příjmu potravy        47 žáků,  Biologie 

4. 12. 2019  Mgr. Tereza Krchňáková, Ambulance klinické psychologie 

 

Užití databází při programování webových aplikací     7 žáků, IVT 

5. 12. 2019  Moravio 

 

Jak se dělá město?        16 žáků, Zeměpis 

6. 12. 2019  Tomáš Čech       

 

Vývoj pivní kultury        20 žáků, Chemie 
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9. 12. 2019  Ing. David Bandy, Plzeňský pivovar Prazdroj 

Praktické ukázky chodu IT firmy       10 žáků, IVT 

13. 12. 2019  Tieto Czech 

 

Sílící ekologické trendy ve stavebnictví a jejich dopad na životní prostředí  12 žáků, Biologie 

16. 12. 2019  Bc. Dan Chvilíček 

 

Jaderná chemie - F prvky a energetika      28 žáků, Chemie 

17. 12. 2019  Ing. RNDr. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D., FJFI ČVUT 

 

 

DVPP pro pedagogy zaměřené na badatelsky orientovanou výuku 

Devět vyučujících absolvovalo 12. prosince 2019 celodenní Zážitkový workshop s metodickým 

vedením pro učitele a to v Pevnosti poznání v Olomouci.  

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

36 

 

 

5.2 Úspěchy žáků 

Ve školním roce 2019/2020 neprobíhala soutěž Excelence středních a základních škol a data ze 

systému MŠMT ohledně počtu a umístění žáků v soutěžích vyhlašovaných ministerstvem nejsou 

k dispozici. Mnoho soutěží bylo navíc zrušeno a srovnání výsledků s předchozími lety by nebylo 

objektivní. Uvádíme tedy jen ty nejpronikavější úspěchy. 

 

Vybrané úspěchy žáků 

Ústřední kolo biologické olympiády      4. místo 

Ústřední kolo matematické olympiády     6. místo 

Krajské kolo fyzikální olympiády kat. B     2. a 3. místo 

Krajské kolo fyzikální olympiády kat. D     3. místo 

Výtvarná soutěž 2020 (celostátní kolo, 2. nestarší soutěž v ČR)  2. místo 

Office Arena 2020 (celostátní kolo v aplikacích MS Office)  2. místo 

FYKOS (fyzikální soutěž UK)      4. a 6. místo 

Bobřík informatiky (krajské kolo)      4. místo 

Kybernetická olympiáda (soutěž týmů VŠB-TUO)    1., 2. a 3. místo 

Školní časopis roku (celostátní, 385 přihlášených)    6. místo 

Logická olympiáda (celostátní kolo, Mensa ČR)    9. a 18. místo 

 

 

Ocenění žáci      

I v letošním roce byli výjimečně nadaní 

žáci středních škol oceněni za své 

úspěchy a skvělé výsledky představiteli 

Moravskoslezského kraje. Toto 

poděkování obdrželo za reprezentaci kraje v 

soutěžích a na olympiádách a za další 

mimořádné aktivity 24 studentů a 6 týmů. 

Náměstek hejtmana kraje Stanislav 

Folwarczny a další krajští zastupitelé ocenili tyto naše nominované zástupce: 

 

Družstvo septimy za mimořádné úspěchy v matematických, fyzikálních a chemických soutěžích 

Vojta David i za úspěchy individuální. 
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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. 

 

3rd Belt and Road Teenager Maker Camp 

V polovině listopadu se 5 vybraných žáků Wichterlova gymnázia zúčastnilo týdenního mezinárodního 

vědeckého kempu pro talenty ve věku 13-15 let pořádaného v čínském Pekingu.  

 

Během necelého týdne pracovali společně s přibližně dvěma sty padesáti nadanými dětmi z třiatřiceti 

často velmi exotických zemí na projektech, které si zvolili dle zájmu. Letos vyráběli například funkční 

model letadla, mýdlo, filmovou reportáž nebo 

programovali edukační hry. Výsledky projektů 

pak prezentovali na závěrečné konferenci. 

 

Stejně jako v předchozím roce všech 5 žáků 

získalo ocenění, a to v kategoriích nejlepší 

výtvor, nejlepší týmový pracovník. Samuel 

Neděla navíc získal zvláštní ocenění Centra 

UNESCO Juniorské akademie věd Ukrajiny a 

pozvánku na plně hrazenou účast na 

mezinárodním kempu Junior Startup Camp 2020. 
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Novinkou tohoto ročníku byla účast našeho pedagoga 

na workshopech, jejich cílem bylo podnítit zavádění 

výuky STEM 

(ScienceTechnologyEngineeringMathematics), 

například výroby rakety na stlačený vzduch nebo pilířů 

z papíru s co největší nosností. 

 

 

Wichterlovo gymnázium po loňském úspěchu znovu zastupovalo Český svaz vědeckotechnických 

společností, který má s asociací podepsanou rámcovou smlouvu. Ředitel gymnázia Jan Netolička je 

navíc delegátem Svazu v Mezinárodním koordinačním výboru pro akce zemí Jeden pás, jedna stezka 

(BRISECC) a díky fungující spolupráci se v loňském roce účastnily vědeckých workshopů a soutěží 

další dvě střední školy z Moravskoslezského kraje.  
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5.3 Akce žáků a mimoškolní úspěchy 

Naši žáci se čím dál častěji zapojují také do 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: 

 

Miss ČR 2019 

Naše žákyně jsou nejen chytré, ale objektivně také krásné. Dokázat všem se to rozhodla Markéta 

Chytitová, která se probojovala do celostátního finále oficiální soutěže Miss Czech Republic. 
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Florbal a nejen u nás 

Florbal má u nás velkou tradici a mezi našimi žáky jsou nejen prvoligové florbalisté, ale také 

reprezentanti. Na MS nás tentokrát reprezentovala Tereza Hanzlíková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěchu ovšem každoročně dosahujeme i na středoškolském poli. Po celorepublikovém finále se nám 

v tomto školním roce podařilo postoupit do krajského finále. 
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Kings College – NMS Annual Prizegiving 2019 

Úspěchů dosahují také naši absolventi. Mimořádné ocenění získal Sebastian Golat, který se po maturitě 

přesunul na prestižní Kings College do Velké Británie, kde sbírá ocenění dál. 

 

 

Cena vévody z Edinburghu 

Wichterlovo gymnázium je od ledna roku 2018 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. 

Ve školním roce 2019/2020 se do projektu zapojilo 8 žáků Wichterlova gymnázia, které vedou tři 

proškolené mentorky. 
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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 2019/2020 

Ve školním roce 2019/2020 už centrální testování neproběhlo.  
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5.6 Maturitní zkoušky  

Kalendář jarního zkušebního období MZ 2019 

(po úpravě z důvodu mimořádného opatření) 

 

25. 5. - 29. 5. 2020 studijní volno maturitní ročníky 

 

1. 6. 2020  M – DT, FJ – DT, AJ – DT 

2. 6. 2020  ČJ – DT, RJ – DT, NJ – DT, ŠJ - DT  

3. 6. 2020   DT Matematika+ (na spádové škole – u nás) 

 

10. 6. 2020 - 19. 6. 2020   období pro konání ústní a profilové části MZ  

 

Novinky v konání maturitní zkoušky 2019 

 

Termíny konání MZ byly ovlivněny mimořádným opatřením a koronavirovou epidemií. Původně 

plánovaný květnový termín byl odložen na červen, písemná část v rámci společné části MZ 

neproběhla. Stejně tak nemohlo proběhnout ani každoroční slavností vyřazení maturantů. 

 

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.  

 

Výsledky maturitní zkoušky 2020 

 

Všichni žáci jarní termín úspěšně zvládli a prospěli. 

 

Celkový průměr ve čtyřletém oboru se už třetí rok po sobě zlepšil, tentokrát téměř o dvě desetiny 

na 1,67, v osmiletém oboru jsou výsledky dlouhodobě lepší a i zde došlo ke zlepšení celkového 

průměru – 1,43. 

 

Seznam maturitních předmětů je v Příloze č. 3.  
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Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2019/2020: 

 

 

Vysvětlivky použitých zkratek:  

DT didaktický test;  

PP písemná práce;  

ÚZ ústní zkouška 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2019/2020

Podzim

prospěl
prospěl 

s vyzn.
neprospěl

prům. 

prospěch
prospěl

prospěl 

s vyzn.
neprospěl

prům. 

prospěch

řádný 27 31 0 1,67 0 0 0 0,00

opravný 0 0 0 0 0 0 0 0,00

řádný 11 21 0 1,43 0 0 0 0,00

opravný 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Jarní termín

79-41-

K/41

79-41-

K/81

Obor Termín

 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo 

Prům. prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p
o
le

čn
á
 

ČJ 
79-41-K/41 58 58 58 58 58 1,75 

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

AJ 
79-41-K/41 33 33 33 33 33 1,46 

79-41-K/81 20 20 20 20 20 1,10 

M 
79-41-K/41 22 22 22 - - 1,73 

79-41-K/81 11 11 11 - - 1,73 

RJ 
79-41-K/41 2 2 2 2 2 1,50 

79-41-K/81 1 1 1 1 1 4,00 

NJ 
79-41-K/41 1 1 1 1 1 1,00 

79-41-K/81 0 0 0 0 0 0,00 

P
ro

fi
lo

v
á
 

AJ 79-41-K/41 53 53 - - 53 1,79 

  79-41-K/81 30 30 - - 30 1,17 

NJ 79-41-K/41 3 3 - - 3 1,00 

  79-41-K/81 2 2 - - 2 1,00 

ŠJ 79-41-K/41 1 1 - - 1 2,00 

  79-41-K/81 0 0 - - 0 0,00 

RJ 79-41-K/41 3 3 - - 3 1,00 

  79-41-K/81 4 4 - - 4 1,75 

ZSV 79-41-K/41 18 18 - - 18 2,17 

  79-41-K/81 8 8 - - 8 1,75 

D 79-41-K/41 20 20 - - 20 1,75 

  79-41-K/81 7 7 - - 7 1,86 

Z 79-41-K/41 9 9 - - 9 2,00 

  79-41-K/81 16 16 - - 16 1,81 

M 79-41-K/41 12 12 - - 12 1,58 

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

F 79-41-K/41 17 17 - - 17 1,35 

  79-41-K/81 5 5 - - 5 1,80 

Ch 79-41-K/41 18 18 - - 18 1,44 

  79-41-K/81 7 7 - - 7 1,14 

Bi 79-41-K/41 19 19 - - 19 2,00 

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

IVT 79-41-K/41 2 2 - - 2 1,50 

  79-41-K/81 2 2 - - 2 1,00 
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5.7 Umístění absolventů Wichterlova gymnázia na vysokých školách 

V roce 2020 absolvovalo na Wichterlově gymnáziu 90 žáků, z nich 89 následně nastoupilo na vysoké 

školy; jeden žák se rozhodl pro vyšší odbornou školu. Ještě více nás těší, že se naši absolventi mohli 

zapsat na kvalitní vysoké školy s vynikající reputací a jejich prestižní obory. Velmi potěšující je stále 

rostoucí počet žáků přijatých na Univerzitu Karlovu, které jsme fakultní školou (letos 15,5 % všech 

absolventů oproti 11 % v předchozím roce). 

Oproti předchozím letům klesl počet uchazečů o zahraniční univerzity, zde je však důvodem situace 

ovlivněná koronavirovou epidemií a Brexitem. V tomto roce se do zahraničí nakonec vydal studovat 

jediný žák (Velká Británie). Wichterlovo gymnázium se i nadále 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 trvalý zájem absolventů o vysoké školy v regionu. V Ostravě zůstala 

studovat třetina všech absolventů. Plody nese spolupráce s VŠB-TUO, kam naši absolventi 

odcházejí studovat nejen ekonomické obory, ale také vyloženě technické, jako jsou například 

strojírenství, elektroenergetika nebo informatika. Ostravskou univerzitu volí nejčastěji zájemci o 

medicínské a humanitní obory. 

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

obory. Letos to byli dva žáci! Absolventi 2019/2020 však vybírali hodně zajímavé obory a nalezneme 

mezi nimi téměř všechny obory a směry.  

Naplno se začíná projevovat ohromná nabídka oborů a také informovanost žáků, takže se jen 

výjimečně stalo, že dva nebo více žáků odešli studovat stejný obor. Oproti stavu z předchozího roku se 

prakticky nezměnil poměrný počet žáků hlásících se humanitní obory. Z celkového počtu je 35 % 

studentů na humanitních fakultách. Nadpoloviční většina opět volila přírodovědné, ekonomické a 

technické obory (dohromady 63 %). Zajímavým číslem je 10 % žáků, kteří si zvolili studium IT. Zde 

se zřejmě začíná pozitivně projevovat naše dlouholetá práce v tomto oboru a také výrazně vyšší počet 

hodin oproti školám stejného typu. 
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Umístění absolventů 2019/2020 

 

Umístění absolventů 2018/2019 

 

Umístění absolventů 2017/2018 
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Pozn. 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. 

Z výše uvedených grafů je patrné, že struktura umístění absolventů zůstává prakticky neměnná, 

což je zjištění, které umožňuje dále zpřesnit nabídku například volitelných předmětů či aktivit. Pro 

větší přehlednost jsme v grafu vyčlenili oblast IT a ekonomické předměty. 

Umístění absolventů 2019/20 Wichterlova gymnázia na vysokých 

školách 

Škola Fakulta Obor 8.A 4.C 4.D. Součet 

UK Lékařská fakulta Všeobecné lékařství 4 2 1 7 

  Filozofická fakulta Ruský jazyk a historie   1   1 

  Právnická fakulta Právo a právní věda 1   2 3 

  Právnická fakulta Politologie a veřejná politika     *   

  Fakulta sociálních věd politologie a mezinárodní vztahy *  *       

  Pedagogická fakulta Hra na klavír 1     1 

  Lékařská fakulta v Hradci Králové Všeobecné lékařství 1     1 

  Přírodovědecká fakulta Biologie 1     1 

ČVUT Fakulta jaderné fyziky Jaderné inženýrství     1 1 

  Fakulta elektrotechnická Elektronika a komunikace     2 2 

  Fakulta informačních technologií Informatika 1     1 

  Fakulta elektrotechnická Robotika a kybernetika 1     1 

VŠCHT Fakulta potravinářské a bioch. Tech. Technologie potravin   1   1 

              

              

VŠE Fakulta mezinárodních vztahů Mezinárodní studia a diplomacie 1     1 

Hud. Konz.   Hra na klavír *       

MUNI Fakulta informatiky Informatika   1   1 

  Právnická fakulta Právo a právní věda 4 2 1 7 

  Přírodovědecká fakulta Modelování a výpočty   1   1 

  Lékařská fakulta Všeobecné lékařství   4 1 5 

  Filozofická fakulta  Filozofie   1   1 

  Fakulta sociálních studií Psychologie a sociologie     1 1 

  Fakulta sociálních studií Mediální st. a žurnalistika     1 1 

  Fakulta sociálních studií Sociální antropologie     *   

  Fakulta sociálních studií Psychologie     1 1 

  Fakulta informatiky Informatika     1 1 

  Ekonomicko-správní fakulta Podniková ekonomika a managment 1     1 

  Fakulta sociálních studií Mezinárodní vztahy 1     1 
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  Fakulta sociálních studií Medialni studia a žurnalistika *       

  Filozofická fakulta  Tlumočnictví znakové řeči 1     1 

  Fakulta sociálních studií Mezinárodní vztahy *       

  Fakulta sociálních studií Sociologie 1     1 

VUT Fakulta strojního inženýrství Základy strojního inženýrství   1   1 

  Fakulta elektrotechniky a kom. Tech. Telekomunikace   1   1 

  Elektrotechnická fakulta Elektonika a komunikace         

  Fakulta chemická Potravinářská chemie 1     1 

VFU Veterinární hygieny a ekologie Veterinární hygiena a ekologie   1   1 

  Veterinární hygieny a ekologie Ochrana zvířat a Welfare     1 1 

U. obrany F.vojenského leadershipu Řízení a použití ozbrojených sil 1     1 

UPOL Přírodovědecka fakulta Molekulární a buněčná biologie   1   1 

  Ekonomická fakulta Ekonomicko manažerská studia   1   1 

  Přírodovědecká fakulta Obecná fyzika a matematická fyzika   1   1 

  Filozofická fakulta Historické vědy     1 1 

  Filozofická fakulta Historické vědy - anglická filologie 1     1 

  Filozofická fakulta Historické vědy a dějiny a teorie výtvarného umění     1 1 

VŠB-TU Ekonomická fakulta Ekonomika a management   2   2 

  Fakulta materiálově - technologická Chemické a environmentalní inženýrství   1   1 

  Fakulta strojní Mechatronika   1   1 

  Fakulta strojní Strojírenství   1   1 

  Ekonomická fakulta Finance     1 1 

  Ekonomická fakulta Účetnictví a daně     1 1 

  Ekonomická fakulta Ekonomie a právo v podnikání     1 1 

  Fakulta elektrotechniky a informatiky  Elektroenergetika     1 1 

  Hornicko-geologická Geoinformatika 1     1 

  Fakulta elektrotechniky a informatiky  Informatika 2     2 

  Ekonomická fakulta Marketingová komunikace 2     2 

OU Filozofická fakulta Psychologie   2   2 

  Přírodovědecká fakulta Experimentální biologie   1   1 

  Přírodovědecká fakulta Chemie biologie   1   1 

  Filozofická fakulta Latina a kultura   1   1 

  Lékařská fakulta Porodní asistence     1 1 

  Lékařská fakulta Ochrana a podpora zdraví     1 1 

  Filozofická fakulta Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci 1     1 

  Přírodovědecka fakulta Aplikovaná informatika 1     1 

  Pedagogická fakulta Sport a tělesná výchova     1 1 

  Pedagogická fakulta Tělesná výchova zeměpis 1     1 

  Filozofická fakulta Sociologie 1     1 

  Pedagogická fakulta HV- anglická filologie 1     1 

VOS  Prigo   Předškolní a mimoškolní pedagogika     1 1 
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Slezská u. Fakulta veřejných politik Dentální hygiena     1 1 

  Fyzikální ústav Astronomie a popularizace     1 1 

Univerzita HK Přírodovědecká fakulta Toxikologie a škodlivost látek     2 2 

Newcastle Un.   Civil and Structual Engineering   1   1 

              

              

Studentů celkem     32 30 27 89 

Pokračují na VŠ     32 30 26 88 

Pokračují na VOŠ         1   

Pokračují na VŠ v %     100% 100% 96% 99% 
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Umístění absolventů podle studijních oborů 2019/20 

 
HUMANITNÍ 31 PŘÍRODOVĚDNÍ 32 

Právo a právní věda 10 Všeobecné lékařství 13 

Historické vědy 1 Biologie 1 

Mezinárodní vztahy  2 Technologie potravin 1 

Politologie 1 Modelování a výpočty 1 
Ruský jazyk a historie se zaměřením na 
vzdělávání 1 Potravinářská chemie 1 

Filozofie 1 Veterinární hygiena a ekologie 1 

Psychologie a sociologie 1 Ochrana zvířat a Welfare 1 
Mediální studia a žurnalistika sociální 
antropologie 1 Molekulární a buněčná biologie 1 

Sociální antropologie 1 Obecná fyzika a matematická fyzika 1 

Psychologie 3 
Chemickéa environmentální 
inženýrství 1 

Tlumočnictví znakové řeči 1 Porodní asistence 1 

Sociologie 2 Geoinformatika 1 

Historické vědy - anglická filologie 1 Experimentální biologie 1 
Historické vědy a dějiny a teorie výtvarného 
umění 1 Chemie biologie 1 

Latina a kultura 1 Ochrana a podpora zdraví 1 

Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci 1 Aplikovaná informatika 1 

Sport a tělesná výchova 1 Dentální hygiena 1 

Tělesná výchova - zeměpis 1 Astronomie a popularizace 1 

HV- anglická filologie 1 Toxikologie a škodlivost látek 2 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 
  

 

TECHNICKÉ 6 EKONOMICKÉ  9 

Jaderné inženýrství 1 Podniková ekonomika a management 1 

Základy strojního inženýrství 1 Ekonomicko manažerská studia 1 

Mechatronika 1 Ekonomika a management 2 

Strojírenství 1 Finance 1 

Elektroenergetika 1 Účetnictví a daně 1 

Civil and Structual Engineering 1 Ekonomie a právo v podnikání 1 

  

Marketingová komunikace 2 

 
OBRANA 1 

Řízení a použití ozbrojených sil 1 
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6 Výchovné poradenství a prevence soc. patologických jevů 
 

Ve školním roce 2019/20 se činnost výchovného a kariérového poradenství zaměřila především na 

následující úkoly: 

 

Studenti s individuálními vzdělávacími potřebami 

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

nadané (viz níže), tak žáky s postižením. K 30. 9. 2019 jsme evidovali 21 žáků s doporučením SPC, 

mezi nimiž byli žáci s těžkým sluchovým postižením, zrakovým postižením, středně těžkou vadou řeči 

nebo poruchami chování. Nejčastější znevýhodnění se týkalo poruch učení. 

Největší péči vyžadují žáci s poruchou autistického spektra, které jsme zařadily do běžné výuky 

v počtu 5. 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. 

Na základě dohody s rodiči a doporučení SPC se vzdělávání v roce 2019/2020 uskutečnilo bez 

asistenta pedagoga. 

 

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 a 

zatím se ji daří udržet. Úkolem kariérové poradkyně je kromě pravidelných individuálních konzultací 

s žáky také shromažďování a zprostředkování informací o možnostech dalšího studia a dalšímu 

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 vybraných akcí kariérového poradenství v roce 2019/2020 

- 20x individuální setkání s žáky (VG 18x, NG2x), prezenčně i online (Hangouts, Meet) 

- skupinové poradenství (2., 3. ročník VG): CV, motivační dopis, portfolio studenta, pracovní 

pohovor, trh práce 

- skupinové poradenství (4. roč. VG): výběr oboru VŠ v ČR i zahraničí, PZ, UCAS 

- spolupráce s odborníky z praxe (právo, obchod, PR, sociální služby) 

- testování žáků: obecný test osobnosti, test osobnosti RIASEC, řízený rozhovor, test profesní 

orientace, test verbálních schopností, test numerických dovedností, test vrozené logiky, 

talentest (v ČJ/AJ) 

- zprostředkování informací: VŠ DOD, GAUDEAMUS, Alfa Agency, Bakala Foundation, CTM, 

DofE 

- MSPAKT - projekt Volba kariéry 

 

Přehled dalších vybraných akcí výchovného poradenství v roce 2019/2020 

 

datum   akce        ve spolupráci 

2. 09. - 4. 09. 2019 Adaptační kurzy  

13. 09. 2019  Speciální den otevřených dveří - OPEN DAY  MUNI Brno 

25. 09. 2019  Jak na VŠ       Sokrates 

30. 09. 2019  Studium v zahraničí      Alfa Agency Brno 

15. 10. 2019  Národní srovnávací zkoušky – přednáška   Scio 

18. 10. 2019  Science slam tour - pro nadané    MUNI Brno 

24. 10. 2019  Gaudeamus Brno  

06. 11. 2019  Informativní schůzka SOČ - pro zájemce  

26. 11. 2019  Seminář SOČ pro nadané     SVČ Korunka 

28. 11. 2019  Road show FEI      VŠB-TUO 

28. 11. 2019  INSPIRO - pro zájemce  

08. 01. 2020  Den univerzit MUNI, UPOL, OU, VŠB-TUO 

29. 01. 2020  Den vědy       UTB Zlín 

20. 02. 2020  Konzultační schůzka se žáky pracujícími na SOČ  

26. 03. 2020  Školní kolo SOČ on – line 

 

Další plánované akce se neuskutečnily z důvodu pandemie Covid 19. 
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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. 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, zde byla zřízena role kariérového poradce, pokračovala 

výchovná poradkyně oficiálně v roli koordinátora nadání. 

 

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 pátým 

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.  

 

Pro žáky byly dále zprostředkovány tyto akce a školení: 

 Besedy primární prevence – rizika elektronické komunikace, nebezpečí šikany (v průběhu roku 

2 krát) - PPPP Ostrava pan Velička - 1. ročník a kvinty. 

 Besedy primární prevence - vztahy ve třídě, kyberšikana, nebezpečí internetu - PPPP Ostrava 

pan Velička – sekundy  

 Škola osobního života, téma:  Dospívání - žáci a žákyně prim 

 Přednášky Městské Policie Ostrava – duben - Právní povědomí – tercie   

 Žákovské symposium  - Nebezpečí virtuální sítě – KÚ MSK  - vybraní žáci  

https://wigym.cz/aktuality/p/zakovske-sympozium-clanek-matej-rosner/ 

 Střepiny světa – program EDULARP – kvarty 

http://proximaostrava.cz/strepiny-sveta/ 

 

Vzdělávání a prevence pedagogů 

Metodička prevence absolvovala Workshop pro školní metodiky prevence 

 

Dále viz kapitola DVPP 

https://wigym.cz/aktuality/p/zakovske-sympozium-clanek-matej-rosner/
http://proximaostrava.cz/strepiny-sveta/
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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 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali ve vedení 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(EVVO) v návaznosti na předchozí léta a to tak, aby žáci 

respektovali požadavky na kvalitní životní prostředí, 

považovali za normální přistupovat zodpovědně ke 

svému životnímu prostředí a chovali se v zájmu trvale 

udržitelného rozvoje společnosti.  

Průběh vedení EVVO byl standardní do doby, než bylo 

zavedeno dálkové vzdělávání žáků v souvislosti s 

šířením koronaviru. Během pobytu žáků a učitelů v 

domácím prostředí došlo k zastavení fyzických aktivit 

EVVO. Probíhala však elektronická komunikace a plánování s členy Ekotýmu a se subjekty spojenými 

s praktikováním EVVO (Středisko volného času Korunka, sdružení Tereza, aj.) 

 

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, a 

to na následující 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 většiny 

školního roku. Neaktivní byl v době distančního vzdělávání žáků (březen až červen 2020). Jeho 

aktivity ve zredukované podobě převzali techničtí pracovníci a vedení školy (zalévání kytek, odvoz 

elektroodpadu, aj.) V půlce školního 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 2019/20 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 

- starost o prvky biodiverzity kolem školní budovy (bylinná zahrádka, ptačí budka) 

- sběr papíru 

- vzdělávání spolužáků i sama sebe v oblasti environmentální výchovy 

- zapojení do kampaně Ukliďme Česko a Den Země 

 

Soutěž s panem Popelou 

Sběr papíru pořádaný společností FCC Environment proběhl v listopadu 2019. Díky 1.400 kg 

nasbíraného starého papíru získalo sdružení OKNA při Wichterlově gymnáziu 2.200 Kč. Cena 

vytříděného papíru určeného k recyklaci poklesla na počátku kalendářního roku 2020 z 1,50 Kč na 

1,00 Kč. Byla by to cena pro jarní sběr, ten se však neuskutečnil. 

 

Projekt EKOLAMP 

Projekt zahrnuje sběr vysloužilých zářivek od osob se školou spjatých i veřejnosti. Spolupráce s firmou 

Ekolamp (smlouva na zřízení stanoviště pro zpětný odběr zářivek) byla na jaře 2020 ukončena z 

důvodu malého počtu sesbíraných zářivek. Do té doby sesbírané zářivky (asi 3 kg za několik let) byly 

odvezeny do sběrného dvoru Poruba. Sběr zářivek pokračuje, avšak není již koordinován společností 

Ekolamp. Jejich sběrná nádoba byla vrácena Ekolampu.. 

 

Grant Statutárního města Ostravy 

Z grantu města Ostravy na podporu zájmové činnosti žáků byla uskutečněna exkurze do střediska 

ekologické výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou u Olomouce 22. 11. 2019. 13 členům Ekotýmu se 

dostalo detailního vzdělání v tématu „biomasa“, a při odpolední návštěvě Pevnosti poznání v Olomouci 

v tématu „život ve vodě“.   

Příjemce grantu byla OKNA – spolek při Wichterlově gymnáziu. 

 

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 

separováno několik desítek kg elektrozařízení. Během koronavirové doby (jaro 2020), která citelně 

zasáhla i hospodaření soukromých firem, došlo ke zrušení bodového ohodnocení za odvoz 

elektrozařízení a baterií. Předešlé body však byly vyčerpány (kancelářské potřeby pro EVVO). 
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Naplánované akce, které byly na jaře 2020 zrušeny: 

Ukliďme svět – Ukliďme Česko 

Jarní sběr papíru 

Den Země v Ostravě-Porubě. 

 

Další proběhlé (jednorázové) akce: 

Přírodovědný Klokan, Exkurze do Kaprálova mlýna, olympiády z biologie, chemie, fyziky, zeměpisu. 

 

Závěr: 

Ve školním roce 2019/20 se v rámci EVVO dařily plnit nápady plynoucí z minulých let, a to v době do 

zahájení distanční výuky. Během ní došlo k zastavení fyzických aktivit školního Ekotýmu a omezení 

aktivit metodika EVVO. 

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 žákům drží 

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

energie a vody a zušlechťuje se prostředí ve škole a kolem školní budovy. 

Finanční prostředky pro výše zmíněné projekty a aktivity školní Ekotým čerpá ze zdrojů mimo školní 

rozpočet (prodej papírového sběru, úspěšné žádosti o grant města Ostravy). 

EVVO ve školním roce 2020/21 předpokládá v pokračování osvědčených akcí, případně zapojení do 

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

Také ve školním roce 2019/2020 pokračoval projekt Škola je nám malá, díky němuž 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 udržení vysokého 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 2019/2020 jsme mohli pokračovat v aktivitách zaměřených na individuální profesní 

rozvoj jednotlivých pedagogů. Při předchozí 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 zvolit ještě další vzdělávání hrazené z prostředků školy. Jejich výběr nejčastěji 

směřoval k prohlubování kvalifikace v oboru. Vedle individuálního vzdělávání absolvovali 

pedagogové také školení určená pro velkou část sborovny. Jednalo se o školení, která umožnila 

pedagogům snazší přechod na distanční výuku, tedy primárně rozšíření kompetencí v rámci 

programu Google Suite, výuku s iPadem a nových funkcí v prostředí Bakaláři. 12 učitelů AJ 

absolvovalo v přípravném týdnu školení rovněž zaměřené na distanční výuku cizích jazyků, které 

bylo zároveň teambuildingem. 

 

V průběhu roku proběhlo 77 školení pedagogických zaměstnanců, a to navzdory vyhlášenému 

nouzovému stavu.  

 

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 2019/20 neprobíhalo, a to z toho důvodu, že všichni pedagogové byli plně 

kvalifikovaní.  

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Ve školním roce 2019/20 školení neprobíhalo. Gymnázium mělo plně kvalifikovanou preventistku 

sociálně patologických jevů i výchovnou poradkyni. 
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Studium pro prohlubování odborné kvalifikace 

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

kompetencí. 

 

Studium k maturitě 

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

2019/20 byli takto nově proškoleni 4 pedagogové. Školení ušité „na míru“ KÚ MSK také absolvovali 

předsedové maturitních komisí. K 31. srpnu 2020 má Wichterlovo gymnázium více než dostatečný 

počet certifikovaných hodnotitelů, zadavatelů i školních maturitních komisařů pro všechny předměty. 

 

Prohlubování odborných znalostí v jednotlivých předmětech 

Všichni pedagogové měli volnou ruku při výběru vzdělávacích aktivit. Z hlediska rozvoje předmětů 

byla významná školení učitelů chemie zaměřená na výuku s tablety, učitelů anglického jazyka (on-

line výuka, didaktické hry a reálie jinak) a informatiky (3D tisk). Matematici se již tradičně 

vzdělávali na celostátní konferenci učitelů matematiky. Specifickou oblast tvořily přednášky v rámci 

projektu Škola je nám malá. Ty vedli odborníci z praxe a byly určeny buď pouze pedagogům, nebo 

společně pedagogům i žákům (viz o projektu výše). 

 

Přehled podle obsahu: 

 

Vedení školy a personálně ekonomický úsek 

1) PKSP 

2) Účetnictví PO 

3) Platy 

4) Právní předpisy ve školství 

5) Pracovní doba 

6) Ekonomická agenda PO 

7) Spisová služba 

8) 3E v číslech 

9) Zadávání veřejných zakázek 

10) Účetní a daňové aktuality 

11) Daňové přiznání pro ÚSC a PO 

12) Peněžní fondy 
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Výchovné poradenství, prevence a asistent pedagoga 

1) Fórum prevence 

2) Kurz efektivního učení 

3) Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků 

4) Rozvíjíme emoční inteligenci 

5) Stres a techniky zvládání zátěže 

6) Práce s diferencovanou třídou v matematice 

7) 1. seznámení se světem kariérového poradenství 

8) Osobnostně sociální rozvoj ped. prac. Na SŠ 

9) Seminář k inkluzi 

10) Kariérové poradenství 

11) Komunikace s agresivním žákem a rodičem 

 

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů 

1) Celostátní setkání učitelů matematiky 

2) Aplikace Google 

3) MS Excel pro pokročilé 

4) Systém Bakaláři 

5) Reálie netradičně 

6) Výuka chemie s iPady 

7) Syndrom vyhoření 

8) Tvorba WWW stránek 

9) Čtenářská gramotnost 

10)  Refreshner for English Teachers 

11)  3D tiskneme 

12)  Letní škola moderních učitelů 

13)  Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci 

14)  Kariérové poradenství 

15)  Vyzkoušet, vyčíslit, vyhrát (JA) 

16)  Zážitkový workshop s metodickým vedením pro učitele a to v Pevnosti poznání v Olomouci.  

 

Celková částka za školení nepedagogických pracovníků v roce 2019/2020 byla 21 697 Kč. 

Celková částka za školení pedagogických pracovníků v roce 2019/2020 byla 209 099 Kč. 
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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 2019/2020 byly stránky znovu optimalizovány a pravidelně aktualizovány. 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. Zásadní roli sehrály stránky 

při informování veřejnosti o distanční výuce a s ní souvisejících záležitostech (byla zřízena samostatná 

podstránka). 
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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 do 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 2019 2202 aktivních sledujících a toto číslo stabilně 

roste zhruba rychlostí 150/rok (z původních 1569 1. 9. 2016). Organický (neplacený) dosah 

úspěšnějších příspěvků se běžně pohybuje pod hranicí dvou 2000. Také v letošním školním roce jsme 

využili možnosti placené reklamy na této síti a konečný dosah placených příspěvků se zejména 

v období přijímacích zkoušek vyšvihl nad 25 000. 

 

https://www.linkedin.com/company/10913376/
https://www.linkedin.com/company/10913376/
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Tato křivka je již standardem. K největšímu nárůstu dochází vždy v první čtvrtině roku (nově přijatí + zájemci o studium), 

křivka však roste neustále. 

 

Prostřednictvím sítě Facebook se vedení gymnázia daří také komunikovat s žáky i veřejností a všemi, 

kdo upřednostňují tuto síť před standardní e-mailovou komunikací. 

 

Zajímavým údajem je věkové složení fanoušků naší stránky a 

také jejich rozmístění po světě. K tomu přispívají naši 

absolventi, kteří odjíždějí studovat či pracovat do zahraničí a 

zároveň nám zůstávají věrní. 

 

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. 
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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 už loni přesáhl hranici dvou tisíc a stále roste. 
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Nejúspěšnější článek byla reportáž o úspěchu našich žáků v Číně, který však zároveň sloužil jako placená reklama. 

 

 

 

 

Velmi úspěšnými články z pohledu dosahu byly inzeráty na volná místa pedagoga. Je vidět, že zájem o práci na naší škole 

je velký. Také díky tomuto nástroji jsme nakonec přijali vynikající zaměstnance. 
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Dosah příspěvků se standardně pohybuje do dvou tisíc. V případě marketingově úspěšných akcí však dokáže vystoupat i 

nad dvacet tisíc. Placený dosah je výsledkem reklamní kampaně zařazené před Dnem otevřených dveří. 

 

FB využíváme rovněž k propagaci velkých událostí, které škola organizuje (Pínoc, Matematický 

šampionát, Dny otevřených dveří, studentská vědecká konference). Ze statistiky je zřejmé, že dosah 

takové reklamy je velmi vysoký. 
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Místní média 

I nadále se nám dařilo udržovat velmi dobré vztahy s TV Fabex, která i v tomto školním roce 

zpracovala několik reportáží o dění u nás. Výborná je rovněž spolupráce s TV Polar a díky KÚ MSK 

prezentace v pořadu Studuj u nás. Odkazy na některé reportáže: 

https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000017282/studuj-u-nas-akci-wichterlova-gymnazia-zhatil-

dest 

 

https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/talentovani-zaci-z-wichterlova-gymnazia-uspeli-v-

konkurenci-33-zemi-20191012.html 

 

https://moravskoslezsky.denik.cz/tipy-na-kulturu/prednaskova-noc-na-wichterlove-gymnaziu-

20191106.html 

 

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. 

 

Škola na Hlavní třídě 

Stejně jako výborně 

připravenou akci na 

začátku šk. roku 

2019/2020 zhatila 

nepřízeň počasí, 

neuskutečnila se akce ani 

další rok, a to z důvodu 

koronavirové pandemie. 

(Obrázek z předchozího 

ročníku) 

 

 

 

 

https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000017282/studuj-u-nas-akci-wichterlova-gymnazia-zhatil-dest
https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000017282/studuj-u-nas-akci-wichterlova-gymnazia-zhatil-dest
https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/talentovani-zaci-z-wichterlova-gymnazia-uspeli-v-konkurenci-33-zemi-20191012.html
https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/talentovani-zaci-z-wichterlova-gymnazia-uspeli-v-konkurenci-33-zemi-20191012.html
https://moravskoslezsky.denik.cz/tipy-na-kulturu/prednaskova-noc-na-wichterlove-gymnaziu-20191106.html
https://moravskoslezsky.denik.cz/tipy-na-kulturu/prednaskova-noc-na-wichterlove-gymnaziu-20191106.html
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Spolupráce a partnerství s dalšími 

subjekty 

V prosinci roku 2015 se Wichterlovo 

gymnázium stalo fakultní školou 

Matematickofyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy a ve školním roce 2019/2020 nám byl status na základě splněných kritérií prodloužen. Dále 

jsme 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, Dny první pomoci na Exilu 

nebo jazyková soutěž Globetrotter. 

 

I nadále je Wichterlovo gymnázium přidruženým členem Asociace 

společenské odpovědnosti. 

 

Moment 

Wichterlovo gymnázium se stalo od 1. 9. 2018 

Sběrným místem organizace Moment. Učit děti 

pomáhat pro nás vždy bylo jednou z velkých priorit a 

ohromný zájem o akce typu Krabice od bot nebo 

Potravinová sbírka nás utvrzuje v tom, že hodných lidí 

je u nás víc než dost.  

Organizace Moment ČR funguje na bázi věcných darů, 

které dostává od lidí, ať už prostřednictvím sbírky, či individuálním dárcovstvím přímo v obchodě. 

Moment provozuje osm obchodů, šest z nich je v Ostravě, jeden v Karviné a v Praze a svou činností 

nyní podporuje mobilní hospic Ondrášek, denní stacionář Žebřík, Kola pro Afriku, Save Elephants a 

CCBC. 
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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 nabídku rozšířili o předměty ke konkrétní akci 

(Pínoc). 

 

Další významné akce v rámci prezentace Wichterlova gymnázia 

 Společenský ples Wichterlova gymnázia 

pro veřejnost 

 Vánoční koncert Wichterlova gymnázia 

(pro veřejnost) 

 Sbírání vánočních dárků pro dětské 

domovy 

 Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na 

středních školách 

 Účast na Dni země 

 Účast na poháru Ostravské univerzity 

 Účast na veletrhu Učeň, středoškolák, 

vysokoškolák 

 Účast na krajské potravinové sbírce 

 

 

Dále jsme uspořádali dva Dny otevřených dveří 

(listopad 2019 a leden 2020), který jsme spolu 

s přípravnými kurzy inzerovali zejména přes 

sociální sítě, v ostravském měsíčníku Program a 

zvláštní přílohu deníku DNES. 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

9.1 Česká školní inspekce 

Ve školním roce 2019/2020 neprováděla ČŠI na Wichterlově gymnázium žádnou kontrolní činnost. 

9.2 Krajská hygienická stanice 

Byla provedena kontrola ubytovacího a stravovacího zařízení, kde probíhal lyžařský kurz. Jednalo se o 

kontrolu zlepšení podmínek v porovnání s předchozím rokem, kdy velké množství žáků postihly 

střevní potíže. 

Kontrolu provedla: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

Kontrola zahájena dne: 7. 1. 2020 

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických 

požadavcích na zotavovací akce pro děti; §8 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a 

zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

Protokol ze dne 8. 1. 2020 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky 

9.3 Magistrát města Ostravy 

Veřejnosprávní kontrola u poskytnutých dotací ev. č. 0995/2019/ŠaS a 0996/2019/ŠaS. 

 

Kontrolu provedla: Magistrát města Ostravy, odbor školství a sportu 

Kontrola provedena dne: 21. 11. 2019. 

Předmět kontroly: Průběžná veřejnosprávní kontrola čerpání účelových dotací rozpočtu SMO 

1) Dle smlouvy č. 0995/2019/ŠaS na období od 1. 4. 2019 do 15. 11. 2019 na projekt 

„Moravskoslezský matematický šampionát“ 

2) Dle smlouvy č. 0996/2019/ŠaS od 1. 4. 2019 do 31. 1. 2020 na projekt „Škola je nám (stále) 

malá.“ 

 

Protokol ze dne 21. 11. 2019 

Závěr: Nebyly zjištěny nedostatky 
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10 Vyřizování stížností 
 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla podána 1 stížnosti podle § 16a: 

Stěžovatel: zaměstnanec WG 

Obsah stížnosti: šikana zaměstnance vedením WG 

Závěr: na základě šetření byla stížnost posouzena jako nedůvodná 
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11 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2019 

 

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 (uvedeno bez přijímacího řízení) 

 

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. 2020     Mgr. Jan Netolička 

         ředitel gymnázia 



Výroční zpráva o činnosti školy 

Wichterlovo gymnázium 

74 

 

 

12 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 
 
Příjmy 

1. celkové příjmy, z toho  45 574 503 Kč 

2. poplatky od zletilých žáků a zákonných zástupců 0 Kč 

3. příjmy z doplňkové činnosti             431 857 Kč 

4. ostatní příjmy      0 Kč 

 

Výdaje 

1. investiční výdaje celkem     0 Kč 

2. neinvestiční výdaje celkem, z toho:        45 344 444 Kč 

náklady na platy pracovníků školy, vč. OPP a náhrad 

Za DPN    27 834 529 Kč 

zákonné sociální náklady  979 178 Kč 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 9 284 756 Kč   

výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 1 051 891 Kč 

stipendia      0 Kč 

ostatní provozní náklady 6 194 090 Kč 

3. výdaje z doplňkové činnosti              201 799 Kč 

 

Hospodářský výsledek za celou organizace byl zisk ve výši 230 058 Kč vytvořený v doplňkové 

činnosti. 

 

Rozdělení HV do fondů: 

Fond odměn                                     30 000 Kč 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření   200 058 Kč 

Stav fondů organizace k 31. 12. 2019: 

Fond investic        128 257 Kč 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření       4 259 Kč 

Rezervní fond z ostatních titulů     962 959 Kč 

Fond odměn        251 628 Kč 

Podrobné údaje o hospodaření organizace, vč. rozborů hospodaření za rok 2019, byly uvedeny ve 

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

13. 3. 2020. 
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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 2019 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 12. 2. do 2. 4. 2019 a od 8. 10. do 3. 12. 2019. Do kurzů se přihlásilo celkem 228 žáků, bylo 

otevřeno 15 skupin. 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. 

  

Pronájem majetku 

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

Mezi dlouhodobé patří pronájem místnosti pro výuku autoškoly, cizích jazyků, provozování bufetu a 

pronájem výměníkové stanice našemu poskytovateli tepla a TUV. V menší míře pronajímáme 

místnosti pro konání SCIO testů, voleb, konání členských schůzí bytového družstva Poruba apod. 

 

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. 

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. 

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         268 350 

Náklady celkem         137 575 

v tom: 

spotřeba materiálu             5 483  

spotřeba energie (proúčtováno ve prospěch hl.činnosti)      15 024 

nájemné (vnitřní zúčtování)            9 000 

inzerce, propagace, upomínkové předměty        12 868 

mzdové náklady (dohody o provedení práce s lektory)                 95 200 

 

Hospodářský výsledek – zisk        130 775 

 

109 Pronájmy místností, bytu, bufetu, výměníku 

 

Výnosy celkem           67 839 

v tom:  

výnosy z prodeje služeb (energie, paušál Scio)       16 039 

čisté pronájmy                      51 800  

 

Náklady celkem           15 968 

v tom: 

energie             15 439 

služby (poštovné)                529 

  

 

Hospodářský výsledek – zisk         51 871 

 

 

129 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

 

Výnosy celkem          95 668 

v tom: 

energie z pronájmů          37 418 

čisté pronájmy          58 250 

 

Náklady celkem          48 256 

v tom: 

energie            37 418 

ostatní služby – poštovné              838   

odpis DHM           10 000 

 

Hospodářský výsledek – zisk         47 412 

 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti celkem    230 058 
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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 2019/2020 jsme se pustili do dvou velkých projektů, které 

navázaly na úspěšné předchůdce. Jedním byl projekt v rámci programu Erasmus+ s VŠB-TUO, 

druhým pak tzv. Šablony II, tedy projekt 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 (1 242 515 Kč) 

 

Tento projekt sice skončil již v předchozím školním roce, ale ve školním roce 2019/2020 získal 

neuvěřitelné ocenění – Evropskou jazykovou cenu Label 2020 a stal se nejlepším projektem 

hodnoceným v roce 2020. Řešitelem projektu sice byla VŠB-TUO, ale Wichterlovo gymnázium se 

na něm podílelo jako velmi důležitý partner, neboť na tvorbě příkladů se podílelo 7 jeho 

pedagogů! 

 

Projekt měl dva cíle. Tím prvním bylo 

zlepšit matematickou gramotnost žáků 

vyšších ročníků středních škol zavedením 

nových interaktivních cvičení do výuky 

matematiky. Druhým cílem bylo zlepšení 

kompetencí v oblasti anglického jazyka, a 

to jak u žáků, tak u učitelů matematiky 

prostřednictvím výše uvedeních cvičení. 

Tato vytvoříme paralelně v anglickém 

jazyce a v jazyce každého z partnerů 

projektu (českém, polském a slovenském). 

Učitel matematiky bude mít k dispozici 

sadu příkladů, které bude moct dát žákům 

v angličtině, zatímco sám bude pracovat 

s českou verzí. 
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V rámci projektu vznikly 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 

 

 

 

 

13.2 Erasmus+ - Math4U2 

Koordinátor: VŠB TUO  

Partner: Wichterlovo gymnázium 

Název: Math Exercises for You 2 (Math4U2) 

Číslo projektu: 2019 -1-CZ01- KA201-061222 

Začátek projektu: 1. 9. 2019 

Délka trvání: 36 měsíců 

Konec projektu: 31. 8. 2022 

Financováno z prostředků Evropské Unie, celkový příspěvek pro WG: 976 096,50 Kč 

 

Projekt navazuje na předchozí a 

jeho cílem je doplnit existující 

sady příkladů o: 

1. Příklady do autobusu – 

jednoduché příklady, které 

žáci zvládnou řešit zpaměti 

například cestou do školy 

v autobuse (na mobilním 

telefonu); 

2. Možnost generovat otázky 

pro dvě paralelní skupiny 

(stejné příklady s nepatrně 

odlišným zadáním např. pro dvě různé skupiny při testu ve třídě); 

3. Interaktivní matematická třída 
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13.3 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. 1. 2020 

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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13.4 Učíme (se) učit II 

Koordinátor: Wichterlovo gymnázium  

Název: Učíme (se) učit 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016629 

Začátek projektu: 1. 2. 2020 

Délka trvání: 24 měsíců 

Konec projektu: 31. 1. 2022 

Výše poskytnuté dotace: 2 064 824,00 

 

Po zkušenostech z prvních šablon jsme projekt 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. 

Významným přínosem bylo rovněž zapojení do šablony odporující výuku s pomocí ICT, díky níž byly 

zakoupeny další dvě sady iPadů určené primárně pro výuku chemie a matematiky. 

 

 

 

 

13.5 Robotika… a robot ti tyká… 

Koordinátor: Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo (SR) 

Název: Robotika… a robot ti tyká… 

Číslo projektu: NFP30401OU542 

Začátek projektu: 1. 7. 2019 

Délka trvání: 12 měsíců 

Výše poskytnuté dotace: 32 239,77 EUR (838 000 Kč) 

 

Cílem projektu je společné vzdělávání žáků a učitelů v oblasti robotiky a algoritmizace. Na 

vzájemných setkáních se učitelé a žáci pěti českých a slovenských škol budou společně učit 

programovat humanoidní roboty zakoupené z prostředků projektu, aby nakonec svedly „boj“ v mini 

robotické lize. Ohromným přínosem projektu je rovněž propojení informatiky a cizích jazyků, protože 

jeden z robotů je určen ke komunikaci. Dokáže rozpoznávat hlas i tváře a komunikovat ve 40 jazycích, 

což se účastníci projektu budou snažit využít. 

 

Zahájení projektu bylo po odkladech způsobených koronavirovou epidemií odloženo na 1. 9. 2020, 

tedy na další školní rok.  
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14 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 
 

 

 

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). 

 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše škola 
pořádá)  

Ne Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace) 

Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání) 

Ano Zájmové vzdělávání pro veřejnost – přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

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

Ne Vzdělávání seniorů 

Ne Občanské vzdělávání 

Ne Čeština pro cizince 

Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:……………………………. 
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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 je nám (stále) malá 2019 

Koordinátor: Wichterlovo gymnázium  

Název: Škola je nám (stále) malá 

Číslo projektu: 0996/2019/ŠaS 

Začátek projektu: 1. 4. 2019 

Konec projektu: 31. 3. 2020 

Výše poskytnuté dotace: 700 000 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. 

 

 

15.2 Moravskoslezský matematický šampionát 2019 

Koordinátor: Wichterlovo gymnázium  

Název: Moravskoslezský matematický šampionát 

Číslo projektu: 0995/2019/ŠaS 

Začátek projektu: 1. 4. 2019 

Konec projektu: 15. 11. 2019 

Výše poskytnuté dotace: 120 000 Kč 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava 

Výše poskytnuté dotace: 4 000 Kč 

Poskytovatel dotace: Jednota českých matematiků a fyziků 
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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 2017 

uzavřena na období tří let. 

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

pedagogické rady VŠB-TUO. Dále je členem Mezinárodního koordinačního výboru technického 

vzdělávání BRISECC, kde zastupuje Český svaz vědeckotechnických společností. Pravidelně je 

jmenován členem komisí pro akreditaci vysokoškolských studijních programů jako odborník 

z praxe. 

Zástupce ředitele je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

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)  

  

TV Fabex Naši žáci nárazově 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 
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Tieto Czech s.r.o. IT společnost, semináře a stáže žáků a pedagogů, 

společná příprava projektů 

 

Jazyková škola Fishnet Spolupráce při zajišťování výuky rodilými mluvčími, 

stáže pedagogů a vedení zaměřené na moderní metody 
v jazykovém vzdělávání 

 

 
  

Další partneři  (např. 
úřad práce, obec ...) 

  

Matematicko fyzikální 
fakulta Univerzity Karlovy 

Jsme fakultní školou, práce s nadanými žáky, exkurze, 
přednášky, DVPP, metodická pomoc vyučujícím 

 

Český svaz 
vědeckotechnických 

společností 

Žáci a pedagogové jsou Svazem vysíláni na mezinárodní 
kempy pořádané čínskou agenturou ČÁST, ředitel 

zastupuje Svaz v mezinárodním organizačním výboru. 

 

Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 

Aktivní spolupráce na úrovni soutěží a aktivit (naši žáci 
např. moderují akce pořádané Svazem) 

 

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

 

Svět techniky exkurze a přednášky pro žáky, organizace akcí, 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 

 

Centrum pro výzkum 
vzdělávání v 

přírodovědných oborech a 
talentmanagement 

Organizace aktivit pro nadané žáky (např. účast na 
exkurzi do CERN, účast na konferencích) 

 

Gymnázium Antona 

Bernoláka Námestovo (SR) 

Společně podávané a řešené projekty, intenzivní 

spolupráce v oblasti výměny zkušeností pedagogů, 
vzájemné náslechy, tandemová výuka, atd. 

 

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) 

 

Moment Síť dobročinných second handů. Jsme sběrným místem.  

Krajský soud, Úřad práce  exkurze a přednášky pro žáky  

 

Stipendia žáků 

 
Počet udělených 

stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

 
 0       ------------- 
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Přílohy: 

 

1) Učební plány  

2) Nabídka seminářů 

3) Maturitní předměty 

4) COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Ostravě-Porubě dne 15. 10. 2020   Mgr. Jan Netolička, v.r. 

        ředitel školy 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla předložena školské radě elektronicky 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu. 
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Příloha č. 1 

 

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba 

příspěvková organizace 

Učební plán pro školní rok 2019/20 
 

obor 79-41-K/81, Gymnázium (osmileté studium, nižší gymnázium) 
 

 

Vzdělávací oblasti (obory) 
Ročník 

 1. 2. 3. 4. 

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  

Přírodovědná 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) a předměty 
Ročník 

1. / kvinta 2. / sexta 3. / septima 4. / 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 2019/20 
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 2019/2020 (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 2020 a budou probíhat nejdéle 

do 10. června 2020. 

 

 

 

 

 

 

   

V Ostravě-Porubě dne 29. září 2019 

         Mgr. Jan Netolička 

         ředitel gymnázia 
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Příloha č. 3 

Nabídka seminářů pro školní rok 2020/2021 * 
3. ročník  

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

 

Žáci si vybírají dva semináře z nabídky: 

 

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 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 a reálie daných zemí. 

o Důraz je kladen na používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní 

komunikace a prohlubování a zdokonalování všech jazykových kompetencí. 

 

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 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 a reálie daných zemí. 

o Důraz je kladen na používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní 

komunikace a prohlubování a zdokonalování všech jazykových kompetencí. 

 

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 a reálie daných zemí. 

o Důraz je kladen na používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní 

komunikace a prohlubování a zdokonalování všech jazykových kompetencí. 

 

ŠJ Základy španělštiny I – dvouletý seminář! SPZ1 

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

nestudovali.  

 

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 a reálie daných zemí. 
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o Důraz je kladen na používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní 

komunikace a prohlubování a zdokonalování všech jazykových kompetencí. 

 

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 Prohloubení a aktualizace učiva. 

o Využití učiva v praktických činnostech, aplikace vědomostí v různých regionech. 

o Orientace učiva ve vztahu k maturitním okruhům. 

 

Z         Politická geografie    ZPG 

 

o rozbor aktuální situace v české a mezinárodní politice 

o studium mezinárodních organizací, globalizace a globálních problémů 
o rozbor ohnisek napětí a konání politických aktérů v souvislostech (př. arabsko-izraelský 

konflikt, následky arabského jara, chudoba v Africe, multipolární svět)  

o součástí semináře je rozvoj schopností diskutovat a rozumět zprávám z médií 

o seminář rozšiřuje učivo v této oblasti geografie 
 

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 
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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 

o 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.).  

o Jednotlivé kapitoly jsou doplňovány praktickým měřením, exkurzemi a setkáními s odborníky. 
 

Ch Analytická chemie Ach 

 

o Cílem semináře je rozšířit poznatky žáků v oblasti analytické chemie, především klasických 

analytických metod. Podstatná část výuky je realizována v laboratoři chemie. Seminář neslouží 

k přípravě na maturitní zkoušku z chemie. Podle časových dispozic mohou být zařazeny 

exkurze.  

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; 
 

Bi Seminář z biologie SB1 

o 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 

 
o 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 
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o Psychologické směry. 

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 Poradenská psychologie a její specifické přístupy. 

o Cílem semináře je prohloubení poznatků v oblasti psychologie. 

 

PM Projektový management a základy řízení 

 

o Modul Projektový management dle společnosti Microsoft 

o Manažerské dovednosti 

o Facilitace, Koučink, Řízení změn, Inovační management, Myšlenkové mapy 

o Metody a nástroje k tvořivému řešení problému: 

o Analýza SWOT, Analýza silových polí, Brainstorming, Analogie a asociace 

 

 

ŽMV Žurnalistická a mediální výchova 
 

o Tištěná versus onlinová média, jazyk zpravodajství, práce s titulky 

o Formální náležitosti zpravodajských textů (titulek, domicil, perex, lead, background, značka) 

o Vyhledávání, shromažďování, kritická analýza a interpretace dat a informací. 

o Teoretická příprava (četba), praktická cvičení, skupinové diskuse, analýza a kritická reflexe 

textů, 

o Práce s redakčním systémem Wordpress, tvorba a publikace textů, editace a publikace 

obrazových reportáží  

o Spolupráce s regionálními médii – dle aktuálních možností (rozhlas, televize), exkurze – rovněž 

dle aktuálních možností 
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Nabídka seminářů pro školní rok 2020/2021 * 
4. ročník a oktáva 

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

 

1. Žáci, kteří pokračují ve studiu dvouletého semináře (Latiny) uvedou tento seminář! 

 

2. Další semináře si studenti volí z nabídky (celkem má každý žák 3 semináře): 

 

 

NJ Konverzace v němčině II  NK2 

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 a reálie daných zemí. 

o Důraz je kladen na používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní 

komunikace a prohlubování a zdokonalování všech jazykových kompetencí. 

 

FJ Konverzace ve francouzštině II FK2 

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 a reálie daných zemí. 

o Důraz je kladen na používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní 

komunikace a prohlubování a zdokonalování všech jazykových kompetencí. 

 

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 a reálie daných zemí. 

o Důraz je kladen na používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní 

komunikace a prohlubování a zdokonalování všech jazykových kompetencí. 

 

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 a reálie daných zemí. 

o Důraz je kladen na používání konverzačních obratů a frází, pohotovost a schopnost efektivní 

komunikace a prohlubování a zdokonalování všech jazykových kompetencí. 

 

D Seminář nejnovějších dějin  SND 

o Nejnovější světové a obecné dějiny 20. a 21. století. 

 

Z Regionální geografie světadílů RGS 

o prohloubení a aktualizace učiva 

o aktuální geopolitický vývoj a ohniska konfliktů v daném regionu 

o ekonomická a politická charakteristika regionů 

o orientace učiva ve vztahu k maturitním okruhům 
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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. 

o Cílem semináře je doplnění a prohloubení poznatků z filozofie a také díky práci s textem 

schopnosti kriticky myslet. 

 

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. 

o Cílem semináře je doplnění a prohloubení poznatků z oblasti ekonomie a podnikání. 

 

ZSV    Seminář z pedagogiky          SPD 

  

o Seminář volně navazuje na seminář z psychologie, uvádí do problematiky současné 

pedagogiky. 

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 Cílem semináře Dějiny moderního umění je získat prohloubené znalosti z dějin umění. 

Seznámení s trendy, styly a směry a s jejich výraznými osobnostmi, lépe se orientovat ve 

výtvarném umění ve všech oborech – architektura, malba, sochařství, moderní média. 

o Je zaměřen na porozumění stěžejním tendencím v umění a to formou přednášek, diskusí, 

referátu a samostatné praktické výtvarné činnosti. Součástí semináře jsou návštěvy galerií, 

účast na výstavách a na edukačních programech o současném umění v galerii Plato nebo v 

GVU v Ostravě. 

o Seminář je určen zájemcům o studium architektury, uměleckých oborů, kunsthistorie a 

památkové péče a také pro studenty humanitních oborů 

o Moderna – výtvarné směry pol. 19. stol. – 1. sv. válka (Manet, impresionismus, pointilismus, 

postimpresionismus, secese, symbolismus, expresionismus, fauvismus, kubismus, futurismus). 
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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.  

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 Cílem semináře je systematizovat poznatky nabyté během studia fyziky, jednotlivé 

problematiky a fyzikální jevy uvádět do souvislostí, formulovat správné závěry a klást důraz na 

jejich pochopení. Při práci v semináři se zaměřit na samostatnost studentů při vyhledávání 

informací a práci s textem. Nedílnou součástí semináře je řešení fyzikálních úloh, které rozvíjí 

nejen fyzikální ale i matematické myšlení. Obsah semináře je volen tak, aby rozšířil spektrum 

vědomostí potřebných k maturitě, přijímacím zkouškám a studiu na vysokých školách nejen 

technického směru.    

o Kinematika hmotného bodu, dopravní kinematika a grafy. 

o Dynamika hmotného bodu, různé typy interakcí, jednoduché stroje. 

o Centrální ráz těles. 

o Složené pohyby, energetické hledisko vrhů. 
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o Dynamika tuhého tělesa, setrvačníky. 

o Mechanika kapalin a plynů. 

o Termodynamika, struktura a vlastnosti látek. 

o Pohybové rovnice oscilátorů, oscilátory v neinerciálních vztažných soustavách. 

o Skládání kmitů a vlnění. 

o Interakce v gravitačním, elektrickém a magnetickém poli. 

o Energetické hledisko pohybů a jevů. 

o Zákony zachování a jejich užití. 

 

Ch Obecná chemie a chemické výpočty OCh 

 

o Cílem semináře je rozšířit dovednosti žáků na poli chemických výpočtů a chemického 

názvosloví. Absolventi semináře budou lépe připraveni na přijímací řízení na VŠ i na studium 

na VŠ. Seminář neslouží k přípravě na maturitní zkoušku z chemie. 

o Chemické výpočty. 

o Anorganické názvosloví. 

o Vyčíslování redoxních rovnic. 

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 

 
o 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. 

 

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…).  
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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 

 

 

PM Projektový management a základy řízení 
 

o Modul Projektový management dle společnosti Microsoft 

o Manažerské dovednosti 

o Facilitace, Koučink, Řízení změn, Inovační management, Myšlenkové mapy 

o Metody a nástroje k tvořivému řešení problému: 

o Analýza SWOT, Analýza silových polí, Brainstorming, Analogie a asociace 

 

 

CJ Seminář literatury 20. a 21. století  SLT 

 

o Cílem semináře je práce s texty, určení znaků literárního žánru, dále práce s básnickými a 

jazykovými prostředky, rozpoznání poetiky autora 

o Debaty na semináři budou směřovat také k pochopení současné české literatury, tematického 

zaměření autorů 

o Výstupem z předmětu bude vytvoření seminární práce reflektující literární text prozaického, či 

poetického charakteru 

o Reflexe komunistického režimu v literatuře, poetika prostoru města v současné literatuře, 

fantaskní a postmoderní česká literatura, magický realismus v současné literatuře, žánr dopisu v 

literatuře (Zahradníček, Havel, Šavrda, Balabán, Rudiš, Hakl, Topol, Ajvaz, Stančík, 

Andronikova) 

o Rodina jako opora příběhu, Ostrava a region v literatuře (Mornštajnová, Balabán, Hruška, 

Motýl, Chrobák) 

o Analýza a kritická četba zvolených textů, práce se sekundární literaturou, tvorba vlastního 

odborného textu 

  

 

 

 

V Ostravě 26. 2. 2020   

 

Mgr. Jan Netolička  

ředitel gymnázia 
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Příloha č. 4 

COVID-19 

Školní rok 2019/2020 byl v březnu narušen mimořádným opatřením, které odeslalo žáky domů a 

přinutilo přejít všechny na distanční formu výuky. Popis všech následných opatření školy, učitelů, 

absolvovaných on-line školení, zavedených nástrojů a dalších věcí by vydal na dlouhý seznam. 

Spousta dat je navíc již v tomto textu obsažena. Rád bych tedy celou výroční zprávu i kapitolu 

COVID-19 uzavřel poděkováním. Kromě poděkování rodičů připojuji poděkování své, které jsem na 

konci školního roku zasílal pedagogům, rodičům i žákům. 

 

e-maily rodičů 

 

Vážený pane řediteli, 

mám syna v tercii na Vašem gymnáziu a chtěla bych Vám (Vám osobně i pedagogickému sboru) 

vyjádřit poděkování a obdiv nad tím, jak současnou situaci zvládáte. Mám mladšího syna na ZŠ, plus 

něco málo informací od známých z jiných škol v Ostravě. Tedy jakési srovnání mám. Oceňuji snahu o 

nalezení koncepčního řešení, rychlost, s jakou na tom pracujete, a skvělou komunikaci s rodiči. 

Opravdu takový přístup není standardem..  

Jsem velmi ráda, že syn má tu možnost studovat na Vašem gymnáziu. 

Přeji Vám všem mnoho zdraví, energie a šikovné studenty :-) 

S přáním pěkného dne, 

 

 

Dobrý večer, 

Moc děkuji, jak se k tomu všichni postavili. Jde vidět, že to opravdu fungujeme a moje dcera šlape, 

máte skvělé kantory! 

Moc děkujeme za všechny informace i pro rodiče a samozřejmě i Vám, že máte povzbudivé slovo 

studentům! 

Prosím vyřiďte sboru, že si nesmírně vážíme práce učitelů na škole. Kačenka je nadšena za komentáře 

a zpětnou vazbu od učitelů a moc děkuji i za ni, je mi jasné, že všem studentům něco napsat v tom 

množství je těžké, ale opravdu to stojí za to. Když jí učitel pochválí, tak se vrhá do dalších úkolů a 

studia. Moc děkuji! 

Doufám, že se syn dostane na Vaši školu. 

Díky!!! 
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Poděkování ředitele gymnázia 

Vážení kolegové, milí žáci, 

 

Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem; sive: corporum duorum actiones in 

se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi. 

 

KAŽDÁ DVĚ TĚLESA NA SEBE VZÁJEMNĚ PŮSOBÍ  STEJNĚ VELKÝMI  SILAMI  OPAČNÉHO 

SMĚRU (JEDNÉ SÍLE SE  ŘÍKÁ AKCE,  DRUHÉ RE AKCE) .  AKCE A REAKCE SOUČASNĚ 

VZNIKAJÍ  A  SOUČASNĚ ZANIKAJÍ .  

 

Každá akce vyvolá reakci. 
 

Vy jste modifikovali třetí Newtonův zákon. Učitelé a žáci na sebe působili silami, ale nikoli opačného 

směru. Naopak všechny jejich síly se skládaly tak, že jedny druhé posouvaly vpřed. Žáky posouvala 

vpřed neúnavná snaha učitelů a jejich odvaha pouštět se do nových věcí, zkoušet nové nástroje a 

postupy i ohromné nasazení, se kterým žákům poskytovali zpětnou vazbu, rady, pomoc a posílali 

spoustu pochvalných a povzbudivých slov. Učitele naopak posouvala vpřed síla pocházející od žáků. 

Každý splněný úkol, každé přihlášení do videokonference, každý vyplněný test. Vím, že i informace o 

tom, jak při psaní testu spolupracovala celá třída s využitím všech dostupných prostředků a poradců, 

dokázala vyloudit úsměv na rtu učitele a dodat mu energii do další práce. 

Podle Newtonova třetího zákona Akce a reakce jsou síly, které současně vznikají a zanikají. Moc si 

přeji a moc vám přeji, aby i zde došlo ke změně a aby ve vašem případě tyto síly nezanikly. 

Děkuji vám za to a gratuluji vám k tomu. 

Užijte si zasloužené prázdniny 

 

Jan Netolička 

 


