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Jména žáků ve Výroční zprávě o činnosti školy byla uvedena na základě jejich 

předchozího souhlasu, u nezletilých žáků souhlasu jejich zákonných zástupců.
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1 Základní údaje o škole

1.1 Název školy: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace

1.2 Adresa školy: Hladnovská 35, Ostrava-Slezská Ostrava, 710 00

1.3 Kontaktní údaje:
Telefon: 596 241 073
Fax: 596 248 122
Email: gymnazium@hladnov.cz
Web: www.hladnov.cz
ID datové schránky: v2wyu8n

1.4 Forma hospodaření:  příspěvková organizace
 IČ: 00 842 753
 IZO: 600017494

1.5 Charakteristika školy

Škola prochází v posledních letech značnou materiální i personální proměnou a poskytuje 
žákům velmi dobré materiálně-technické podmínky pro studium i trávení volného času. 
Pro žáky má připravenu širokou nabídku mimoškolních aktivit.
Kmenové  třídy  jsou  prostorné  a  vybavené  novým  osvětlením.  V  osmi  učebnách  je 
nainstalována pro výuku interaktivní tabule, včetně internetu a v dalších sedmi učebnách 
je  k dispozici  dataprojektor,  včetně  internetu.  Žáci  mají  neomezený  přístup 
k vysokorychlostnímu  internetu.  Škola  má  pro  výuku  k  dispozici  celkem  29  učeben, 
z toho jsou 2 multimediální učebny,  1 učebna pro výuku IVT, 4 jazykové učebny a 3 
laboratoře, dále pak tělocvičnu a posilovnu. 
Ve škole je školní jídelna-výdejna; jídlo se dováží ze Střední průmyslové školy chemické 
akademika Heyrovského a gymnázia, Ostrava. Ve škole je zřízen ve vestibulu školy bufet 
a zároveň jsou ve vestibulu a v prvním patře  umístěny nápojové automaty na studené 
i teplé nápoje
Ubytovací  služby  škola  nenabízí,  lze  však  využít  ubytování  v domovech  mládeže 
prostřednictvím organizací:
Domova mládeže, Ostrava-Mariánské Hory, Fráni Šrámka 3, příspěvková organizace, 
Domova  mládeže  a  Školní  jídelny-výdejny,  Ostrava-Hrabůvka,  Krakovská  1095, 
příspěvková organizace.
Žáci studující čtyřleté studium jsou převážně ze základních škol z ostravského regionu 
a blízkých okolních měst.  Žáci  studující  bilingvní  studium dojíždějí  i  ze vzdálenějších 
míst (Opava, Frýdek-Místek, Havířov, apod.). Mají možnost využít nabízené ubytování 
v domovech mládeže v Ostravě. 
Na škole je ustanovena Žákovská rada, která se vyjadřuje k činnosti školy a předkládá své 
požadavky směrem k vedení školy.

1.5.1 Další stručná charakteristika:
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• Jediná bilingvní škola česko-španělská v Moravskoslezském kraji
• Pilotní škola RVP DG
• Pilotní ověřování Alternativního plánu ŠVP pro dějepis
• Škola již dvakrát oceněna jako Ekologická škola Moravskoslezského kraje
• Škola Informačním centrem Moravskoslezského kraje

1.5.2 Stručná charakteristika materiálně-technického vybavení školy

– multimediální učebny (každá 17 ks PC)
– 1 učebna se 17 ks PC
– 4 jazykové odborné učebny
– 3 laboratoře (fyzikální, chemická, biologická)
– 7 učeben s interaktivní tabulí, včetně internetu
– 6 učeben s diaprojektorem, včetně internetu
– 4 PC pro žáky na chodbách školy, v klubu

1.6 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 
702 18, Ostrava, 
IČ : 708 906 92

1.7 Vedení školy

Ředitel školy: Mgr. Daniel Kašička

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Dagmar Kocichová

Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Košťál

Ekonom, účetní, personalista: Bc. Irena Havlíková

1.8 Součásti školy a její cílová kapacita (dle rozhodnutí o zápisu do 
školského rejstříku)

Gymnázium - cílová kapacita:  540 žáků

Školní výdejna kapacita:  300 jídel

(Jídlo  se  dováží  ze  Střední  průmyslové  školy  chemické  akademika  Heyrovského 
a gymnázia,  Ostrava,  ve  škole  je  zřízen  ve  vestibulu  školy  bufet  a  zároveň  jsou  ve 
vestibulu a v prvním patře umístěny nápojové automaty na studené i teplé nápoje.)
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1.9 Školská rada

Školská rada byla zřízena usnesením rady kraje č. 18/895 ze dne 13. 7. 2005 a pracuje ve 

složení:

 za zřizovatele: Mgr. Lubomír Pospíšil

Radomír Randok

za pedagogy školy:

PaedDr. Ivana Freitagová

Mgr. Jaromír Tluštík

za rodiče:

Bc. Hynek Daňa – předseda

Hana Halásová

2. Přehled oborů vzdělávání

2.1 Gymnázium

Rozhodnutím MŠMT č. j. 23 045/2008-21ze dne 12. 01. 2009 s účinnosti od 1. 9. 2009 se 
změnilo zařazení školy do sítě škol.

Od 1. 9. 2009 má škola tyto studijní obory:

79-41-K/41 Gymnázium (dle ŠVP všeobecné a živé jazyky), denní forma 

vzdělávání, délka studia 4 roky

79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné, denní forma vzdělávání, délka studia 8 let,

dobíhající obor

79-41-K/610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce, 

    denní forma vzdělávání, vyšší stupeň, délka studia 6 let,  

vyučovací jazyk: český a španělský (bilingvní studium)
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Stav žáků k 1. 9. 2011 ve školním roce 2011/2012 byl  507 žáků v 17 třídách a třech oborech 
denního studia:

Kód Počet tříd Počet žáků
17 512

79–41–K/41

79–41–K/401

7

2

221

63

79–41–K/801 2 57

79–41–K/610 6 171

Učební plány

Od září  2009  probíhá  vzdělávání  v prvních  ročnících  čtyřletých  studijních  oborů  dle 
školního vzdělávacího plánu.

Vzdělávání na čtyřletém gymnáziu se řídí učebním plánem schváleným MŠMT ČR pod 
č.  j.  20595/99-22 ze dne 5.  května  1999 s  platností  od 1.  září  1999 počínaje  prvním 
ročníkem.

Výuka na čtyřletém gymnáziu – živé jazyky se řídí učebním plánem schváleným MŠMT 
ČR pod č. j. 1737/2006-23 ze dne 14. února 2006 s platností od 1. září 2006 počínaje 
prvním ročníkem

Výuka  na  osmiletém  gymnáziu  se  řídí  generalizovaným  učebním  plánem  gymnázia 
s osmiletým cyklem schváleným MŠMT ČR pod č. j. 20594/99-22 ze dne 5. května 1999 
s platností od 1. září 1999 počínaje prvním a pátým ročníkem.

Výuka na šestiletém bilingvním studiu se řídí učebním plánem schváleným MŠMT ČR ze 
dne 24. 11. 2003 č. j. 31 016/2003-23 s platností od 1. 9. 2004.

Od 1. 9. 2009 probíhá výuka od 1. ročníku dle pilotní verze RVP a školního vzdělávacího 
programu až do 31. 8. 2015.

2.2 Jazyková škola
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Jazyk Základní 
kurzy

Střední 
kurzy

Vyšší kurzy
Speciální 
kurzy – 

příprava na 
mezinárodní 

zkoušky
z toho

jednoleté    
 Počet 

kurzů
Počet 
žáků

Počet 
kurzů

Počet 
žáků

Počet 
kurzů

Počet 
žáků

Počet 
kurzů

Počet 
žáků

Počet 
kurzů

Počet 
žáků

Angličtina 5 53 2 31 3 31 0 0 3 24
Němčina 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0

Francouzština
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Italština 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Španělština

1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruština 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 6 64 3 43 3 31 0 0 3 24

Kromě běžných kurzů jsme vyučovali také  kurz pro Katastrální úřad Moravskoslezského 
kraje. 

.
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3. Přehled pracovníků školy

3.1 Gymnázium:

Údaje o pedagogických pracovnících

a) Kvalifikovanost a odbornost

b) Aprobovanost: 98,8 %

c) Učitelé, kteří nastoupili na školu nebo odešli 

Evidenční průměrný přepočtený počet celkem 49,382

z toho pedagogických zaměstnanců 40,598
z toho nepedagogických zaměstnanců   8.784

Stanovený limit počtu zaměstnanců ve výši 52,07 nebyl překročen.

3.2 Jazyková škola:

a) Kvalifikovanost a odbornost

b) Aprobovanost: 100 %

Pedagogičtí pracovníci školy 43
Nepedagogičtí pracovníci 11
THP 4
Provozní pracovníci 6
Celkem 54

Celkem pedagogických pracovníků 43
Splňující kvalifikaci 41
Nesplňující kvalifikaci 2

Nastoupili 3
Odešli 4

Pedagogičtí pracovníci školy 5
Nepedagogičtí pracovníci 1
THP 1
Provozní pracovníci 0
Celkem 6

Celkem pedagogických pracovníků 5
Splňující kvalifikaci 5
Nesplňující kvalifikaci 0
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4. Přijímací řízení 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2012/2013 probíhaly formou testů z jazyka českého a 
matematiky ve spolupráci s Krajským vzdělávacím a informačním centrem, Nový Jičín, 
příspěvková organizace.

1. kolo

Obor 7941K/610
šestileté studium
gymnázium vybrané předměty v cizím jazyce – jazyk český a španělský

Počet přihlášených uchazečů             46
Počet žáků konajících přijímací zkoušky 46
Počet přijatých žáků 30
Počet odevzdaných zápisových lístků              25
Počet vyzvednutých zápisových lístků   0
Počet míst na odvolání               5
Počet podaných odvolání  11
Počet zrušených odvolání – ukončení řízení   1
Počet přijatých žáků na odvolání – autoremedura   5
Počet přijatých zápisových lístků – autoremedura   5
Počet nepřijatých žáků             16
Počet volných míst pro 2. kolo   0

Ve školním roce 2012/2013 bude otevřena jedna třída s počtem 30 žáků.

1. kolo

Obor 7941K/41
čtyřleté studium
všeobecné gymnázium

Počet přihlášených uchazečů 137
Počet žáků konajících přijímací zkoušky 137
Počet přijatých žáků   60
Počet odevzdaných zápisových lístků               34
Počet vyzvednutých zápisových lístků                 3
Počet míst na odvolání               29
Počet podaných odvolání   39
Počet zrušených odvolání – ukončení řízení                 5
Počet přijatých žáků na odvolání – autoremedura   32
Počet vyzvednutých zápisových lístků – autoremedura  3
Počet nepřijatých žáků               45
Počet volných míst pro 2. kolo     0

Ve školním roce 2012/2013 budou otevřeny dvě třídy s počtem 60 žáků.
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1. kolo

Obor 7941K/41
čtyřleté studium
gymnázium – živé jazyky (JA)

Počet přihlášených uchazečů             80
Počet žáků konajících přijímací zkoušky 79
Počet přijatých žáků 30
Počet odevzdaných zápisových lístků             20
Počet míst na odvolání             10
Počet podaných odvolání 27
Počet zrušených odvolání – ukončení řízení   3
Počet přijatých žáků na odvolání – autoremedura 10
Počet nepřijatých žáků              39
Počet volných míst pro druhé kolo   0

Ve školním roce 2012/2013 bude otevřena jedna třída s počtem žáků 30.

5. Výsledky vzdělávání žáků 

5.1 Gymnázium

Přehled prospěchu za 1. pololetí

Celkový průměrný prospěch 1,993
Prospěl s vyznamenáním 95
Prospěl 395
Neprospěl 18
Nehodnocen 3

Zameškané hodiny

Zameškané hodiny Celkem                       na žáka
Celkem                  31 496                      61,636
Z toho neomluvených                       125                        0,245 

Ve srovnání  se sledovaným obdobím ve školním roce 2010/2011je celkový průměrný 
prospěch srovnatelný. Zameškaných hodin je o 4601 méně, než v předcházejícím roce, 
což znamená v průměru méně o 10 hodin na žáka.
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Přehled prospěchu za 2. pololetí (k 30. 6. 2011)

Celkový průměrný prospěch 1,963
Prospěl s vyznamenáním 90
Prospěl 407
Neprospěl  8
Nehodnocen  0

Zameškané hodiny
Zameškané hodiny Celkem                           na žáka
Celkem               35473                               70,244    
Z toho neomluvených                    95                                 0,188 

Ve srovnání  se sledovaným obdobím ve školním roce 2010/2011je celkový průměrný 
prospěch srovnatelný,  pouze neprospívajících žáků je o 13 méně, než v předcházejícm 
roce.   Zameškaných  hodin  je  o  3687 méně,  než  v předcházejícím  roce,  což  znamená 
v průměru méně o 8 hodin na žáka.

Výsledky maturitních zkoušek 

Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/12
Část Předmět Obor Úroveň/

forma
Počet Úspěšně vykonalo Průměr

přihlášených maturujících DT PP ÚZ

Sp
ol

eč
n

á

ČJ G základní 94 89 89 88 89 2,22
vyšší 21 21 21 21 21 2,00

AJ G základní 46 43 43 43 43 1,5
vyšší 21 21 21 21 21 1,64

M G základní 32 32 32 -- -- 2,13
----------- -- -- -- -- -- ---

JŠp G základní -- -- -- -- -- 2
vyšší 15 15 14 15 15 1,5

Bi -- 1 1 1 x x 3
-- -- -- -- -- -- --

P
ro

fi
lo

vá

JŠ a lit G ústní zk. 27 26 -- -- 26 1,58
D (šp) G ústní zk. 7 7 -- -- 7 1,14
Z (šp) G ústní zk. 8 7 -- -- 7 1,86
M (šp) G ústní zk. 12 12 -- -- 12 1,25
Ch (šp) G ústní zk. 1 1 -- -- 1 2,00
F (šp) G ústní zk. 3 3 -- -- 3 1,00
JA G ústní zk. 5 5 -- -- 5 1,40
Zsv G ústní zk. 37 36 -- -- 36 2,31
D G ústní zk. 22 21 -- -- 21 1,81
Z G ústní zk. 45 44 -- -- 44 1,60
M G ústní zk. 33 33 -- -- 33 1,70
F G ústní zk. 18 17 -- -- 17 1,73
Ch G ústní zk. 7 5 -- -- 5 1,16
Bi G ústní zk. 10 10 -- -- 10 1,60
JN G ústní zk. 4 4 -- -- 4 1,75
JFr G ústní zk. 2 2 -- -- 2 1,00
JŠp G ústní zk. 6 5 -- -- 5 1,40
IVT G ústní zk. 2 2 -- -- 2 2,00
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Přehled výsledků MZ ve školním roce 2011/12 jarní a podzimní termín

5.2 Jazyková škola 

Státní jazykové zkoušky – 2011/2012

Státní  jazykovou  zkoušku  ve  školním roce  2010/2011  zahájilo  celkem 10  kandidátů. 
Jednalo se pouze o jazykovou zkoušku základní. 

Přehled přihlášených kandidátů k vykonání státních jazykových zkoušek 

Školní rok Přihlášeno 
celkem:

Z  toho  k  vykonání 
státní všeob. jaz. zk.

Z  toho  k  vykonání 
státní zákl. jaz. zk.

2009/2010 37 0 37
2010/2011 54 0 54
2011/2012 10 0 10

Z těchto kandidátů bylo všech 10 přihlášených ke státní zkoušce z angličtiny.  Ze všech 
přihlášených kandidátů pouze 2 neprospěli u státní zkoušky z angličtiny. 

Obor
Počet 
maturujících 
v termínu   

Jarní termín Podzimní termín
prospěl prospěl 

s vyzn.
neprospěl prům. 

prospěch
prospěl prospěl 

s vyzn.
neprospěl prům. 

prospěch
G řádném 75 35 2 1,71 1 -- -- 2,50

opravném x x x x 1 1 -- 2,12
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5.3 Přehled umístění absolventů gymnázia

Typ VŠ 4.A 4.C 6.S Oktáva Celkem
      
Technické 1 7 2 5 15
Humanitní 6 9 10 9 34
Ekonomické 4 4 4 8 20
Lékařské 5 1 1 1 8
Zdravotně-
sociální 1 0 0 0 1

Veterinární 0 0 0 0 0
Umělecké 0 0 0 0 0
Přírodovědné 7 2 3 1 13
Pedagogické 3 3 2 0 8
Nestudující VŠ 4 4 3 3 14
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Z výše  uvedených  informací  vyplývá,  že  největší  zájem  mají  absolventi  o  studijní  obory 
humanitní  a  ekonomické.  V menší  míře  pak  o  obory  technické,  přírodovědné,  lékařské  a 
pedagogické. 10 % žáků se nehlásilo, nedostalo nebo neposkytlo informaci o dalším studiu.
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6. Zpráva o činnosti Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

ŠPP  pracovalo  v součinnosti  výchovná  poradkyně,  školní  metodik  prevence  a  školní 
psycholog, z nichž každý měl vypracován plán své činnosti. Pracoviště řešilo výchovně-
vzdělávací  problematiku  koordinovaně  a  komplexně  a  poskytovalo  pomoc  žákům, 
rodičům  a  zákonným  zástupcům  na  různých  stupních,  a  to  v oblasti  výchovné 
problematiky,  osobních  problémů,  studijní  oblasti,  volbě  budoucího  povolání.  Žáci 
i rodiče využívali naše ŠPP intenzivně, což svědčí o jeho kvalitním fungování.

Zároveň všichni pracovníci ŠPP spolupracovali aktivně s poradenskými centry a účastnili 
se pravidelně seminářů a vzdělávacích akcí, které se týkaly činnosti tohoto pracoviště. VP 
a MP se účastnili  převážně seminářů  na PPP v Ostravě-Porubě,  školní  psycholog pak 
specializovaných  seminářů  pořádaných  KÚ  pro  školní  psychology.  Výstupy  byly 
vzájemně konzultovány v rámci ŠPP a převáděny dle potřeby do praxe. 

6.1 Činnost školního metodika prevence a sociálně-patologických jevů

(ŠMP)

Činnost školního metodika prevence, výchovného poradce a ostatních vyučujících se řídí 
„Minimálním  preventivním  programem  na  šk.  rok  2011/2012“,  „Školní  preventivní 
strategií  na  období  2009–2014“,  plánem  činnosti  výchovného  poradce  a  dalšími 
dokumenty (např. plány práce).

Uskutečněné akce pro žáky

• Adaptační kurz žáků 1. ročníků 
• Preventivní program „Buď OK“  (Renarkon Ostrava) pro žáky 1. ročníků
• Beseda o AIDS a prevenci pohlavně přenosných chorob.
• Beseda pro dívky „S tebou o tobě“, 
• Přednáška „Islám – střet civilizací“, 
• Interaktivní program na téma romský holocaust,
• Osvětová akce „Labestra“ (láska beze strachu), Společnost pro plánování rodiny,
• Akce spojené s prodejem přání k sv. Valentýnu, přednáška o antikoncepci pro žáky 

1. ročníků
• Beseda “Řekni drogám NE“
• Multikulturní výchova na školách

Gymnázium Hladnov se účastní projektů zabývajících se soužitím majoritní společnosti 
a minoritních skupin a věnuje se problematice rasismu a xenofobie v české společnosti 
a na školách. Ve školním roce 2011/2012 se připojuje k projektu Multikulturní výchova 
- 400x na českých školách (dále MKV).
Důvodem  pro  zapojení  školy  do  tohoto  projektu  je  vzrůstající  etnická  diverzita  ve 
společnosti a s ní související vzestup netolerance a rasismu. Cílem projektu je vychovávat 
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žáky  k multikulturnímu  soužití  a  rozšířit  povědomí  o  problematice  negativních 
společenských jevů souvisejících s tímto fenoménem.
Na škole již několik let probíhají menší projekty – besedy – vztahující se k rasismu vůči 
romskému obyvatelstvu. V červnu 2011 proběhla na škole aktivita projektu Slovo 21 pod 
vedením pí. L. Vishwanathanové o romské kultuře a multikulturním soužití s obyvateli 
odlišné etnicity.
Součástí projektu MKV je také školení pedagogů v rámci multikulturní výchovy, které 
učitelům  poskytne  náhled  do  problematiky  interkulturního  vzdělávání  a  metodické 
školení potřebné pro pedagogickou činnost.

6.2 Hodnocení činnosti výchovným poradcem

Koncepce  VP  byla  na  začátku  školního  roku  inovována  výchovnou  poradkyní  a 
metodikem  prevence  a  uzpůsobena  cílům  školního  roku  2011/2012  v  dokumentu: 
Strategie  výchovné  prevence,  ve  které  je  přesně  a  jasně  formulována  koncepce 
výchovného  poradenství  a  její  specifika  pro  naše  gymnázium.  Dále  VP  inovovala 
dokument  Školní  poradenské  pracoviště,  ve  kterém jsou rozpracovány struktura,  cíle, 
koordinace i legislativní předpisy ŠPP.
VP se zaměřuje hlavně na profesní poradenství, které se týká především studentů čtvrtých 
ročníků, ale může se prolínat také nematuritními třídami, dále se pak zaměřuje na řešení 
výchovně  vzdělávací  problematiky,  prevenci  školní  neúspěšnosti,  primární  prevenci 
sociálně patologických jevů, metodickou podporou učitelům při aplikaci psychologických 
a pedagogických dovedností ve vzdělávacím procesu, a to v souladu s fungováním ŠPP, 
které VP zároveň řídí.
Koncepce je zpracována tak, aby odpovídala potřebám studentů čtyřletého i víceletého a 
bilingvního gymnázia.
Celkově lze konstatovat, že koncepce výchovného poradenství na našem gymnáziu
vychází z daných zákonů a metodických doporučení a je v souladu s moderními trendy 
výchovného poradenství jako takového a že všechny stanovené priority jsou naplňovány.

6.3.  Individuální vzdělávací programy

V tomto  školním  roce  byly  vypracovány  4  IVP.  Plány  byly  vypracovány  tak,  aby 
vyhověly potřebám žáků a zároveň také naplnily platné osnovy jednotlivých předmětů, 
ŠVP a tematické plány. Na jejich tvorbě se podíleli jednotliví vyučující, žáci a plány byly 
vypracovány tak, aby žáci mohli v klidu studovat a plnit požadavky, které na ně studium 
klade.  Vše  bylo  vypracováno  ve  spolupráci  s PPP.  Práci  koordinovala  výchovná 
poradkyně  v součinnosti  s třídními  pedagogy  a  vyučujícími  jednotlivých  předmětů. 
Rodiče nezletilých žáků byli s IVP seznámeni.

6.4.  Profesní poradenství

Profesní poradenství se zaměřuje zejména na pomoc žákům 4. ročníků při výběru vhodné 
VŠ,  či  jiné  formy  pomaturitního  studia  s tím,  že  výchovná  poradkyně  pomáhala  při 
orientaci v  informačním systému o VŠ a VOŠ.
Formy pomoci byly uplatňovány dle potřeb jednotlivých žáků. Pro všechny žáky byly u 
VP  k dispozici  kompletní  přehledy  VŠ  a  VOŠ,  včetně  informačních  propagačních 
materiálů, a to v průběhu obou pololetí školního roku.
Ohledně  volby  VŠ  a  jiných  forem  pomaturitního  studia  bylo  VP  poskytnuto  64 
individuálních konzultací.
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6.5 Přehled činnosti výchovného poradce ve školním roce 2011/2012
          

• informování  studentů  gymnázia  o  možnostech  porady  a  konzultací  s VP 
informace

• podána přímým kontaktem a písemně)
• tvorba plánu koordinace činnosti ŠPP
• řízení činnosti ŠPP
• tvorba nástěnky VP- průběžná informační aktualizace
• průběžné doplňování informační skříňky materiály o VŠ a VOŠ
• aktualizace dokumentu Strategie výchovné prevence
• koordinace a metodické vedení při tvorbě IVP
• příprava informací o VŠ pro 4. ročníky
• uspořádání besed pro studenty 4. ročníků o možnostech pomaturitního studia
• poskytování konzultací o možnostech studia na VŠ
• příprava a účast na Dnech otevřených dveří
• zhodnocení průběhu a plnění  IVP
• potvrzování přihlášek na VŠ 
• porady o možnostech přestupu žáků na jiný typ studia
• porada o možnostech náhradního termínu maturit 
• řešení výchovných a kázeňských problémů
• průběžná účast na rozšířeném vedení školy
• spolupráce s PPP Ostrava – Poruba při diagnostice SPU a tvorbě IVP
• spolupráce s úřady
• účast na informativních schůzkách pro rodiče budoucích studentů 1. ročníků
• vypracování zpráv pro odbor sociálních věcí v souladu s ustanovením § 53 odst. 

1 písm. c, zák. č. 359/1999 Sb.
• provedení motivačních pohovorů s žáky 1. ročníků (ve spolupráci se ŠP )
•  poradenství při přestupu na jinou formu studia 
• účast na výchovných komisích

     
Počet individuálních konzultací se žáky za celý školní rok – 110
Počet konzultací o VŠ a jiných formách studia se studenty čtvrtých ročníků – 64
Počet konzultací s rodiči - 15
Ostatní - 25
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Oblast prevence a výchovného poradenství

• konference Dny prevence, Prevalis o. s.
• Pravidelné semináře pro školní metodiky prevence, PPP Ostrava-Poruba

Školení ke státní maturitě

• Zadavatel, NIDV
• Hodnotitel ústní i písemné maturitní zkoušky v JA, JČ, JN, 
•

Odborné vzdělávání

• „Ekonomie – společenská věda“ Ostravská univerzita
• „Seminář pro učitele španělského jazyka“, Cervantův institut. Praha
• „Seminář pro správce sítě“, Ostrava
• „Seminář pro učitele matematiky SŠ a ZŠ“, Ostrava
• „Moderní dějiny“, 

Konference a semináře

Mezinárodní
• ICTE 2011, Rožnov pod Radhoštěm, OU v Ostravě

Celostátní semináře
• „Počítač ve škole“, Nové Město na Moravě
• „Užití PC ve výuce“, České Budějovice
• „Jak psát projekt Comenius“, Praha

Krajské semináře
 

• „Šablony“ EU peníze školám, KVIC, Ostrava
• „Seminář s Googlem“, Ostrava
• „Učitel jako leader“ – zlepšení kompetencí pracovníků škol, Ostrava
• „Spisová služba“, Ostrava
• „Podpora inkluze ve vzdělávání“, Ostrava
• „Seminář k „MOODLE“, Ostrava
• „EDUČAS“ pro učitele, Ostrava
• „Komunikační dovednosti“ pro učitele, Ostrava
• „Hraj o zemi“, Ostrava
• „Vzdělávací technologie“, Ostrava
• „Klub moderních učitelů“, Ostrava
• Seminář „e – Twinning“, Ostrava
• „Efektivní  management  škol,  co potřebuje vědět  ředitel,  aby mohl  řídit  kvalitu 

vzdělávání“, Ostrava
• „Má školská reforma alternativu“, Ostrava
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• „Konference  ELDOŠ“, eLearning do škol
7.1 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Nabídka školení, kurzů, workshopů

Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní  jazykové zkoušky,  Ostrava,  se 
přímo  podílí  na  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  v rámci  celoživotního 
učení.  Je  Informačním  centrem  262  a také  Informačním  centrem  Moravskoslezského 
kraje. 

Jeho cílem je nabízet všem pedagogům i zaměstnancům MŠ, ZŠ a SŠ, ale i žákům SŠ, VŠ 
a jejich studentům kurzy,  workshopy, školení, přednášky a semináře z oblasti zavádění 
ICT do výuky, výukových zdrojů na Internetu, předvádění novinek v oblasti softwarových 
aplikací.

Ve školním roce 2010/11 byly zorganizovány tyto akce,  jichž se zúčastnili  nejen naši 
pedagogové a správní zaměstnanci.

• Google pro výuku
• ICT v mediální výchově 
• Moodle pro učitele
• konference ICT
• Tvorba výukových materiálů na interaktivní tabuli
• ICT ve výuce dějepisu 
• ICT ve výuce biologie
• ICT v jazyce českém
• ICT v jazyce německém

Akreditované kurzy MŠMT 

Škola má tyto akreditované kurzy MŠMT:

• Výuka matematika pomocí dynamické geometrie Cabri
• Výuka matematiky pomocí Derive
• Práce s interaktivní tabulí
• Jazykové kurzy pro DVPP  v anglickém a španělském jazyce

Nabídka celoživotního vzdělávání v rámci Moravskoslezského kraje

Realizace projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách“ 
spočívala  mimo jiné v tvorbě nového vzdělávacího programu celoživotního vzdělávání 
pro lepší uplatnění na trhu práce.

Program  navržený  pod  názvem  „Od  uživatelství  k programování“  má  šest  modulů: 
Počítač  v běžném  životě,  Grafika,  Základy  programování,  tvorba  webových  stránek, 
Programování v PHP, Javascript.

Program je zaveden v informačním systému NIDV v sekci Moravskoslezského kraje. 
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8. Aktivy a prezentace školy na veřejnosti

8. 1 Činnost ICT metodika

ICT ve škole:

V rámci poradenské sítě nabízíme ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje
• kurzy, workshopy, školení
• přednášky, semináře, prezentace, konference
• předávání kontaktů a síťování škol do ICT projektů
• výměnu zkušeností, příklady dobré praxe, ukázková řešení
• sdílení a výměnu zkušeností s některými podobnými centry v ČR mimo náš kraj. 
• organizujeme soutěž pro pedagogy ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje ORIGIN – 

soutěž  o  nejlepší  výukový  materiál  z autorské  dílny  učitele  viz 
http://www.hladnov.cz/index.php?stranka=284

Aktivity zrealizované ve  školním roce viz http://www.hladnov.cz/index.php?stranka=186

8. 2 Činnost metodika EVVO

Metodik EVVO lektoruje kroužek, který pracuje pod záštitou Ekologické sekce školního 
klubu.

Ekologický kroužek pracoval pod vedením Hany Ptaškové. Scházel se jednou týdně, vždy 
ve čtvrtek od 14 do 15 hodin. Do kroužku chodilo 5 žáků z 2. S a 2 žákyně z 1. S.
Následuje přehled uskutečněných akcí:

• Soutěž KEKS pořádaná MUNI Brno
Popis: týmová hra a korespondenční ekologický seminář

• Projekt „Šnečci“
Popis: Spolupráce s panem Jiřím Slaninou. Pro členy kroužku připravil přednášky 
o chovu plžů s praktickými ukázkami.

• Den Země
Zúčastnili  se:  Petr  Hubatka,  Kristýna  Černá,  Klára  Lampartová,  Truong  Tien 
(2.S),  Linda  Bednaříková,  Kristýna  Klouzalová,  (1.S)  a  naši  absolventi  Hana 
Vítková a Barbora Šimšová.
Program: stánek  s ekologickými  aktivitami  pro  veřejnost  (kvízy,  poznávání 
přírodnin,  recyklace  odpadů,  chráněná  území  na  Ostravsku,  tvůrčí  dílna  pro 
nejmenší – chránění živočichové)

• Soutěž Evropské srdce
Popis: vědomostní multioborová soutěž pro týmy
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• Terénní ekologická exkurze 
Program: 

1) Prohlídka Záchranné stanice živočichů
2) Terénní exkurze v CHKO Poodří
3) Prohlídka rodného domu J. G. Mendela

• Den pro lemura
Program:  Prodej  záložek  do  knih  a  přívěsků  ke  klíčům  s motivem  lemura 
Sclaterova,  jehož  chov  naše  škola  již  pátým  rokem  sponzorsky  podporuje. 
Záložky a přívěsky vyrobili členové Ekokroužku a nabízeli je v prostorách naší 
školy žákům a zaměstnancům. 

• Předání sponzorského daru ZOO 
Program: Zástupci Ekokroužku z 2. S předali v ZOO Ostrava  výtěžek akce Den 
pro lemura.

8. 3 Účast žáků na aktivitách 

Zahraniční exkurze, zájezdy, studijní pobyty

• Krakov, jednodenní tematický zájezd

• Španělsko, výměnný jazykově-poznávací zájezd do Madridu

• Chorvatsko, turistický kurz

• Vídeň

• Turistický kurz v Chorvatsku, Orebič 

• Lyžařský kurz – pro žáky 2. ročníků – Rakousko, Schladming  

• Lyžařský kurz – pro žáky 2. ročníků – Itálie Monte Bondone 

• Poznávací zájezd Anglie, Londýn 

• Výměnný pobyt žáků bilingvy Španělsko, Madrid

• Exkurze do Francie a Španělska 

• Exkurze Rakousko – Schönbrunn

24



Umístění žáků na soutěžích

Regionální soutěže
Název 1. místo

Jméno a 
příjmení, třída

2. místo
Jméno a 
příjmení, třída

3. místo
Jméno a 
příjmení, 
třída

Okresní kolo SOČ, obor zdravotnictví Tomáš Jirsa, 3.A Simona 
Koperová, 
8.O

Okresní kolo SOČ, obor biologie Antonín Haluza, 
5.S

Okresní kolo BIO kat. C Petr Hubatka, 
2.S

Městské kolo, soutěž v anglickém jazyce Petr Vilím, 
septima

Okresní kolo - Soutěž v německém jazyce Antoním Haluza, 
5. S

Středoškolské hry mládeže Basketbal hoši
Středoškolské hry mládeže Basketbal dívky

Krajské soutěže
Název 1. místo 2. místo 3. místo
Krajské kolo SOČ, obor zdravotnictví  Tomáš Jirsa, 

3.A
Krajské kolo SOČ, obor biologie Antonín 

Haluza, 5.S
Krajské kolo BIO kat. C Petr Hubatka, 

2.S
Krajské kolo v anglickém jazyce Petr Vílím, 

septima
Veronika 
Matraszek, 1.S

Soutěž v německém jazyce  Antonín 
Haluza, 5. S

Soutěž v německém jazyce pro rodilé 
mluvčí

Nadja Hofer, 
3. C

Národní soutěže
Název 1. místo 2. místo 3. místo
Ruta Quetzal 
Finalisté: B.Golombová (4.S), J.Přindiš 
(4.S), V.Ficelová (3.S), K.Jašíčková (3.S)
IV. ročník národního festivalu 
studentského španělského divadla v 
Plzni
Účast: Mariam Batihová, Lucie Gacíková,
Kateřina Golasovská, Tereza Hawlitzká,
Viktorie Kaszubová, Berenika Legerská, 
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Jan Přindiš   

Mezinárodní soutěže
Název 1. místo 2. místo 3. místo
XVIII. ročník mezinárodního festivalu 
studentského španělského divadla ve 
Varšavě
Účast: Mariam Batihová, Lucie Gacíková,
Kateřina Golasovská, Tereza Hawlitzká,
Viktorie Kaszubová, Berenika Legerská, 
Jan Přindiš   

Příprava a organizování soutěží

Regionální soutěže

FOTOMAT – fotografická soutěž probíhající pouze v elektronické podobě. Společný projekt 

PK matematiky a informatiky.  
Spolupráce na přípravách a realizaci oslav 150. výročí JČMF
SHM – basketbal - gymnázia
SHM – basketbal – střední školy – dívky i hoši
SHM – basketbal – okresní finále

Krajské soutěže
Organizace krajského kola olympiády ve španělském jazyce
Spolupráce na projektu „Matematika pro každého“

Národní soutěže
Název
Spolupráce s předmětovou komisí španělského jazyka při realizaci soutěže „Matematika ve 

fotografii“

8.4 Akce jednotlivých předmětových komisí

Biologie

Soutěže:
• Soutěž mladých zoologů 2011 - kytovci

Zúčastnili se: žáci z 1.S a 2.S (5 pětičlenných soutěžních týmů) 
Výsledky: bez medailového umístění

• Sapere – vědět jak žít
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Popis akce: Vícekolová soutěž, organizovaná on-line, týkající se zdravého 
životního stylu. 3 nejlepší studenti ze školního kola (Děrkasová Lucie, 
Sztrnadelová Veronika a Světlíková Klára) vytvořili družstvo reprezentující školu 
v okresním kole. 

• Školní kolo biologické olympiády kategorie A, B
Program: test  Bi znalostí,  poznávačka rostlin a živočichů, praktické laboratorní 
úkoly
Akce se zúčastnilo se celkem 23 žáků. 
Výsledky: V kategorii B:
1. místo: Tereza Pašková (4. S)

2. místo: Jana Ščurková (4. S)

3. místo: Jana Lančová (4. S)

   V kategorii A:
1. místo:  Zuzana Špulerová (3. A)

2. místo: Anna Crhová (3. A)

3. místo: Nela Zaydlarová (7. O)

• Krajské kolo biologické olympiády kat. A                                        
Soutěžící za naši školu: Zuzana Špulerová (3.A)
Výsledky: studentka se neumístila v hodnocené desítce nejlepších soutěžících

• Krajské kolo biologické olympiády kat. B                                        
Soutěžící za naši školu: Tereza Pašková (4. S), Jana Ščurková (4. S)
Výsledky: studentky se neumístily v hodnocené desítce nejlepších soutěžících

• Školní kolo biologické olympiády kategorie C
Soutěžilo 22 studentů ze tříd 1. S a 2. S.  
Program: test Bi znalostí, poznávačka rostlin a živočichů, praktické laboratorní 
úkoly
Výsledky: 1. místo: Petr Hubatka z 2. S, postupuje do okresního kola.

2. místo: Barbora Hájková (2. S), postupuje do okresního kola
3. místo: Bernard Černíkovský (1. S)

• Okresní kolo biologické olympiády kategorie C
Program: test Bi znalostí, poznávačka rostlin a živočichů, praktické laboratorní 
úkoly, obhajoba domácí práce
Výsledky: Petr Hubatka z 2. S, se umístil na 3. místě 
Barbora Hájková z 2. S, se neumístila do 10. místa.

• Krajské kolo biologické olympiády kat. C                                        
Výsledky: Petr Hubatka (2. S) získal 3. místo

• Okresní kolo SOČ                                        
Výsledky: 
V oboru Biologie obsadil Antonín Haluza 1. místo a Klára Světlíková 4. místo. 
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V oboru Zdravotnictví obsadil Tomáš Jirsa 1. místo a Simona Koperová 2. 
místo.

• Krajské kolo SOČ                                        
Výsledky: V oboru Biologie obsadil Antonín Haluza 2. místo.  
V oboru Zdravotnictví obsadil Tomáš Jirsa 1. místo a postup do celostátního 
kola.

Exkurze: 

• Lesní škola
• Exkurze do preparátorské dílny
• Exkurze do porodnice 
• Exkurze do ústavu soudního lékařství a krevního centra v Porubě 
• Terénní  geologicko-biologická  exkurze 
• Etologická exkurze v ZOO

Konference: 

• Celokrajská konference EVVO pro školy a školská zařízení 
v Moravskoslezském kraji

• Ekologický kongres pro SŠ „Ekologie Ostrava 2011“
• Ekologická konference žáků SŠ MS kraje

Náš příspěvek: Zuzana Špulerová (3. A): „Schovávaná aneb Piky piky jed“

• Školní konference SOČ
Za humanitní obory: hostující studentka Matičního gymnázia Kateřina Quisová 
(7.r.).  Za  přírodovědné  obory:Tomáš  Jirsa  (3.  A),  Simona  Koperová  (8.O), 
Antonín Haluza (5. S), Klára Světlíková (3.A), Ivana Košťálová (8.O).

Přednášky, besedy, semináře:

• Beseda se Stevem Lichtagem „Voda – moře – oceány“
Popis akce: vyprávění o mořské biologii a ochraně fauny moří, doplněné 
ukázkami z filmů S. Lichtaga

• Beseda „S TEBOU O TOBĚ“
Popis akce: přednáška na téma dospívání doplněná obrazovou projekcí a besedou

• Onkologická  beseda „Rakovina není náhoda“ 
Popis akce: přednáška na téma onkologická rizika doplněná obrazovou projekcí 
a besedou. Praktické rady, jak eliminovat v běžném životě riziko vzniku 
rakoviny na co nejmenší míru. Součástí akce bylo rozdávání informačních 
tištěných materiálů a ochutnávka kysaných mléčných nápojů.

• Přírodovědný inspiromat
Popis akce: představení, jak ve výuce efektivně a zároveň atraktivně provádět 
experimenty se systémem Vernier

• Seminář k ekologické hře „Hraj o zemi“
Program:  Seminář  na podporu ekogramotnosti na úrovni středních a základních 
škol. „Hraj o zemi“ - jde o desetidílnou sérii multimediálních on-line her a 
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propracovaných e-kurzů, která formou detektivních příběhů přibližuje vybraná 
témata ze životního prostředí a jeho ochrany.

• Výukový program: etologie v ZOO 
Program: 1) etologie živočichů - lektor pan Jan Adámek, 

     2) pracovní listy - skupinová práce žáků

• Spolupráce s OU
Pedagogická praxe studentů učitelství

• Přednáška „Výuka biologie člověka na vyšším gymnáziu“
a „Nové trendy ve výuce genetiky na SŠ“

Dějepis

• Výstava o roce 1968 ve spolupráci s občanským hnutím Pant

Fyzika

• Školní kolo fyzikální olympiády

Chemie

Soutěže:

• Školní kolo „Přírodovědného klokana „
• Školní kolo chemické olympiády kategorie B, žáci 3. ročníků semináře z chemie

Exkurze:

• OZO Ostrava – Kunčice
• Pivovar Ostravar 
• Ústav kriminalistiky – žáci semináře z chemie
• Dolní oblast Vítkovice 

Informatika a výpočetní technika

Soutěže:

• BOBŘÍK INFORMATIKY – celorepublikové kolo 7. - 9. 11. 2011. V kategorii 
SENIOR  se  úspěšnými  řešiteli  stalo  254  soutěžících,  z nich  za  naši  školu 
nejlepšího  výsledku  149  bodů  dosáhl  Tomáš  Stanovský  ze  4.A.  V  kategorii 
JUNIOR  bylo   jen  758  úspěšných  řešitelů  v rámci  celé  republiky.  Ve  škole 
1. místo  Vendula  Michalíková  (3.S),  2.  místo  Dan  Tyrlík  (1.C),  3.  místo  Jan 
Buchtík (1.C). Úspěšnými řešiteli byli ještě Robin Hegedüs (1.B) a Mikuláš Halás 
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(3.S). V kategorii  KADET v rámci  školy získali  1.  místo Mojmír  Kovář z 1.S 
(46. nejlepší výsledek v republice), 2. místo Barbora Hájková, 2.S, 3. místo patří 
Veronice Viktorii  Matraszek (1.S).  Dalšími  úspěšnými řešiteli  (tedy se ziskem 
alespoň 150 bodů)  z naší  školy  byli  v uvedeném pořadí  Bernard  Černikovský, 
Michaela  Záškolná  (oba1.S),  Kateřina  Miškářová  (2.S),  Barbora  Urbancová, 
Linda Bednaříková (obě1.S), Iveta Kubišová (2.S), Milan Gliganič (1.S), Truong 
Tien Thinh (2.S), Dominik Gráf (1.S), Sandra Hronová (2.S), Veronika Kabátová 
(1.S), Hrochová Lucie (2.S).

• FOTOMAT – fotografická soutěž probíhající pouze v elektronické podobě. 
Společný projekt PK matematiky a informatiky.

Jazyk anglický

• Organizace Evropského dne jazyků za podpory DZS (NAEP) a města Ostrava 
• Organizace semináře pro Oxford University Press pro základní školy (získali jsme 

studijní materiály v hodnotě 15 000 Kč)
• Kurz  přípravy  k FCE  zkoušce  pro  žáky  4.  C  (živé  jazyky),  7  žáků  získalo 

mezinárodní certifikát na úrovni B2
• Divadelní  představení  v AJ  -  na  realizaci  projektu  jsme  získali  grant  ve  výši 

10 000,- Kč
• English club - Celoroční volnočasová aktivita pro všechny žáky gymnázia v AJ
• Oxford Quality School  -  jako jediná střední  škola v regionu jsme získali  roční 

možnost užívat tohoto titulu
•

Jazyk český

Soutěže: 

• Olympiáda ČJ – Ministerstvo školství

• Školní kolo pro I. a II.kategorii v prosinci 2011 – 92 žáků

• Regionální kolo pro obě kategorie v březnu 2012 – umístění našich žáků 10.-
15.místo)

• Recitační soutěže –Ministerstvo školství, SVČ Ostrčilova ul., DK Ostrava-Poruba
• Školní kolo v únoru 2012- účast 17 žáků ve dvou kategoriích
• Regionální kolo Wolkrova Prostějova v březnu 2012 – 3 žáci čestné uznání
• Šavrdův pohár  - 2 žákyně čestné uznání
• Vlastní tvorba žáků- Almanach žákovské poezie vyhodnocen v červnu 

2012,oceněna 1 žákyně

Exkurze: 

• divadelní představení DJM -2. 9. 2011 představení Habaďůra pro všechny 
studenty

• Divadelní představení Aréna- 30. 5. 2012 představení Višňový sad pro 2. C

• Srub Petra Bezruče na Ostravici – 25. 6. 2012 pro 3. C
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Jazyk francouzský

• Soutěž Frankofonie, organizuje francouzská ambasáda

• Soutěž SciencePo, internetová soutěž, organizátor College universitarie de 

SciencesPo, Dijon

Jazyk německý

Soutěže:

• školní kolo v německém jazyce 
• účast v okresním kole Soutěže v něm. jazyce ve SVČ,
• účast v recitační soutěži německých autorů v něm. jazyce - M. Scholasterová z 1. 

A,

Exkurze:

• poznávací exkurze do Muzea Sigmunda Freunda v Příboře 
•  interaktivní a multimediální výstava o němčině Man spricht Deutsch na Černé 

louce 
• exkurze Rakousko – Schönbrunn  19. 10. – 38 žáků /hl. 1. ročníky/, císařský 

zámek s nejstarší ZOO 
• výstava plakátů Neue deutsche Comic-Kultur v prosinci v klubu Atlantik

Jazyk španělský

Soutěže:

• Organizace školního kola olympiády ve španělském jazyce (I. a II. kategorie)
• Účast v krajském kole olympiády ve španělském jazyce: 

I.kategorie, 4. místo, Martin Vaňhara, 2.C
II. kategorie, 5. místo, Nikol Havlasová, 4.A
Bilingvní sekce je spoluorganizátorem krajského kola.

• Účast v celostátní kole soutěže Ruta Quetzal:
Finalisté: Barbora Golombová (4.S), Jan Přindiš (4.S), Vendula Ficelová (3.S), 
Kateřina Jašíčková (3.S)

• Organizace školního kola soutěže Matematika ve fotografii 
• Účast v celostátním kole soutěže Matematika ve fotografii

(Nelly Kubeczková, 3.S,Tereza Čechová, 5.S, Veronika Tomášková, 5.S, Nikol 
Havlasová, 4A)

• Účast divadelního souboru Teatro Rojo na IV. ročníku celonárodního festivalu 
studentského španělského divadla v Plzni; uvedení hry Drakmlet profesora Roja.
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Viktorie Kaszubová, Kateřina Golasovská, Mariam Batihová, Lucie Gacíková, Jan 
Přindiš (4.S),Tereza Hawlitzká, Berenika Legerská (5.S)

• Účast  divadelního  souboru  Teatro  Rojo  na  XVIII.  ročníku  mezinárodního 
studentského festivalu španělského divadla ve Varšavě (Polsko);
Viktorie Kaszubová, Kateřina Golasovská, Mariam Batihová, Lucie Gacíková, Jan 
Přindiš (4.S),Tereza Hawlitzká, Berenika Legerská (5.S)

Besedy:

• Setkání s velvyslanecem španělského království, panem Pascualem Navarro
• Beseda o současném Španělsku s představitelem radnice San Fernando, Madrid
• Beseda o Kostarice pořádaná ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci 

(Letní škola rozvojových studií).
• představení pro veřejnost divadelního souboru Teatro Rojo v divadle Aréna
• dvě představení divadelního souboru Teatro Rojo pro žáky naší školy

Matematika

• SUDOKU - 16. 11. 2011 jsme se poprvé zúčastnili soutěže v Sudoku. Konala se na 
gymnáziu Komenského v Havířově. Naši školu zastupovala dvě družstva ve složení 
M.Záškolná, M. Kovář, M.Jagusztynová, všichni z 1.S a V. Michalíková (3.S), Y. 
Batiha (1.C), Y.Kubišová (2.S). Celkem se přihlásilo 20 týmů, jen 9 splnilo časový 
limit a zároveň sudoku vyřešilo správně. Ostatní byli neúspěšní z důvodu překročení 
limitu nebo nesprávného řešení. Přesto účast byla velmi dobrou zkušeností a také 
výzvou do příštího ročníku. Organizovala Mgr. Dana Chytilová.

• PIŠQWORKY – 4.  11.  2011, naši  školu reprezentovala dvě družstva,  "Hlad" ve 
složení  Martin Kempný (3.A),  Tomáš Kajzar (5.S),  Mikuláš Halás  (3.S),  Michal 
Kraina  (6.S),  David  Muroň  (8.O)  a  "Školka"  ve  složení  Mojmír  Kovář  (1.S), 
Barbora Hájková (2.S), Vendula Michalíková, Vendula Ficelová a Lucie Debaldová 
(všechny  3.S).  Tým Hlad  postoupil  do  semifinále,  Školka  získávala  zkušenosti. 
Organizovala Mgr. Dana Chytilová.

• LOGICKÁ OLYMPIÁDA, základní (nominační) kolo (9. – 12.  října 2011 on-line), 
celkem se v kategorii C (SŠ) do soutěže zapojilo  5 327 řešitelů, z toho v MS kraji 
715, mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola patřilo 31 žáků naší školy (z 51 
zúčastněných). Tři nejúspěšnější Matěj Skýba (oktáva), s 16. nejlepším výsledkem 
v kraji, Martin Šenk, (septima, 17. v kraji) a Michal Pecha (oktáva), s 37. nejlepším 
výsledkem v kraji postoupili do krajského kola (4. 11. 2011) se celkem zúčastnilo 
60 nejlepších  v kraji,  z našich žáků se nejlépe  umístil s 15.  nejlepším výsledkem 
Michal Pecha. Naše žáky organizovala Mgr. Iva Skybová.

• INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA proběhla 29. 11. 2011 on-line. 
Zúčastnilo  se  173  týmů  z celé  republiky.  Za  naši  školu  se  zúčastnilo  7  týmů, 
umístění  žádného  z nich  nepřekročilo  průměr.  Organizovala  PaedDr.  Hana 
Ptašková.
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• MATEMATICKÝ ŠAMPIONÁT se konal 20. 10. 2012, účastnili se naši žáci 1. a 3. 
ročníků a nebyli příliš úspěšní. Organizovala Mgr. Iva Skybová.

• MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kategorie Z9, 61. ročník, okresní kolo konáno na 
Gymnáziu  Olgy  Havlové  25.  1.  2012.  Nás  reprezentovaly  Barbora  Hájková, 
Kateřina Penkalová a Petra Miškářová (všechny 2.S). Organizoval Mgr. Jiří Košťál.

• PYTHAGORIÁDA, 3. 11. 2011 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnili všichni 
žáci  třídy  1.S.  Úspěšní  řešitelé  jsou:  R.  Hlavatý,  M.  Kovář,  K.  Kellnerová,  V. 
Matraszek a  T.  Pavelek.  Tito  žáci  postupují  do  krajského kola  na  gymnáziu  O. 
Havlové, které se uskuteční 19. 1. 2012. Rozhodnutím vedení školy se z provozních 
důvodů dalšího kola nemohli zúčastnit.

• MATEMATICKÝ KLOKAN se konal 16. 3. 2012, v kategorii  Kadet  se v rámci 
školy na prvních 3 místech umístili (v uvedeném pořadí)  Barbora Hájková (2. S), 
Mojmír Kovář (1.S) a Tomáš Pavelek (1.S), v kategorii Junior se v rámci školy na 
prvních 3 místech umístili (v uvedeném pořadí) Daniel Šebela (1.B), Kryštof Ciežák 
(2.A) a Klára Chromečková (1.B), v kategorii Student se v rámci školy na prvních 3 
místech umístili (v uvedeném pořadí)  Jiří Šulák (8.O), Kristýna Šlechtická (8.O) a 
Nikol Havlasová (4.A). Organizovala Mgr. Hana Morkesová. 

• FINANČNÍ  GRAMOTNOST,  březen.  2012  okresní  kolo,  v  kategorii  ZŠ  se 
zúčastnilo  21 žáků,  v kategorii  SŠ soutěžilo  28 žáků. První  tři  z každé kategorie 
vytvořili tým a pokračovali v okresním kole, které proběhlo v dubnu 2012. Žáci z 1. 
S se umístili na 4. místě, tým „starších“ na 2. místě. Do krajského kola postupují 
pouze týmy z 1. pořadí. Organizovala Mgr. Dana Chytilová.

• NÁBOJ,  soutěž  pořádaná  Matematickým  korespondenčním  seminářem  MF  UK 
v Praze,  Korešpondenčným  matematickým  seminárom  FMFI  UK  v Bratislavě  a 
Matematickým ústavem Slezské univerzity v Opavě, proběhla 23. 3. 2012 v Opavě. 
Zúčastnili  se  v kategorii  seniorů  Iveta  Rabiecová (4.  A),  Hana Foltenová (4.  A), 
Matěj Skýba (8. O), Jakub Palacký (6. S), Martin Šenk (7. O), v kategorii juniorů 
Kristýna  Kochová (1.  A),  Daniel  Šebela (1.  B),  Tomáš  Rybenský (2.  A),  Lukáš 
Nowak (2.  A),  Jan Přindiš (4.  S).  Organizace  Mgr.  Iva Skybová,  doprovod žáků 
Mgr.Garcia José Manuel. 

• FOTOMAT - 3. ročník matematické fotosoutěže organizované naší školou (PaedDr. 
Hanou  Ptaškovou)  pro  žáky  ostravských  ZŠ  a  SŠ,  tentokrát  na  téma  „Hranatá 
tělesa“. Vyhlášení výsledků 7. 2. 2012, na 1. místě se umístila Dominika Janalíková 
ze ZŠ Šalounova 56, Ostrava-Vítkovice.

• MATEMATIKA VE FOTOGRAFII  –  4.  ročník  celostátní  soutěže  pořádané  pro 
školy  s dvojjazyčným  vyučováním.  Organizuje  oddělení  vzdělávání  Španělského 
velvyslanectví v ČR, za naši školu Mgr.Garcia José Manuel.

• MATEMATIKA DZIS. Michal Kraina (6.S), Antonin Haluza (5.S) a Jan Přindiš 
(4.S)

• KOMA – 3. ročník matematické soutěže pro žáky 6. až 9. tříd ZŠ a příslušných 
ročníků gymnázia, organizuje Gymnázium M. Koperníka v Bílovci, 6. 6. 2012 se 
zúčastnili  žáci
1.  S,  kteří  vytvořili  družstvo " Mojmírovci"  ve složení Kamila Juřenová,  Radim 

33



Hlavatý,  Mojmír  Kovář,  Tomáš  Pavelek,  Michaela  Záškolná.  Z  28  přihlášených 
týmů se naši žáci umístili na 18 místě.

Tělesná výchova

• Středoškolské hry mládeže, basketbal a volejbal
• Turistický kurz v Chorvatsku
• Lyžařský kurz v Rakousku a Itálii

Hudební výchova

Koncerty:
 

• koncerty během Dnů otevřených dveří
• Vánoční koncert
• koncert sboru ke Dni učitelů
• koncert Doteky hudby IV. (sbor + žáci 2. ročníků)
• koncert na akci Slet absolventů
• hudební doprovod během Slavnostního vyřazování maturantů

Hudební workshop:

• Workshop na téma Chanson se Sylvií Barčíkovou  (1.B)

Další aktivity:

• Den jazyků – příprava hudebního podkladu
• Cesty romské hudby (spolupráce)
• Filmová hudba, koncert JFO (spolupráce)
• účast sboru na soutěži Anglický slavík
• hudební program během návštěvy Španělů

• zorganizování účasti vybraných žáků na operách Její pastorkyňa a Bohéma

Výtvarná výchova

Exkurze :
• exkurze Krakov, třída 2. S 
• exkurze Praha, třídy oktáva a 6S
• Vídeň (seminář DŮM) – Botero a Magritte
• Francie a španělské Figueres (vybraní žáci z různých tříd)
• Vídeň, Kunsthistoriches Museum

Návštěva výstav:
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• Černá slunce – Dům umění (1. a 2. ročníky);
• Galerie Sokolská - Střížek, Matějů, Medek, Sýkora 
• (výstava a animační program, všechny třídy);

Reprezentace školy:
 

• (tvorba PF, výzdoba vestibulu k Vánocům, Valentýnu, Velikonocům, výtvarné 
práce pro Evropský den jazyků)

Zeměpis

Soutěže:

• Zeměpisná olympiáda: Okresní kolo 
Jméno organizátora: MŠMT
Umístění studentů:
o kategorie D – Marek Smaza  4. A – 6. místo

Exkurze:

• Pustevny

Stručný průběh: Mapování vrcholu pomocí prostředků k vytváření digitálních map
• Javorový

Stručný průběh: Mapování vrcholu pomocí prostředků k vytváření digitálních map
• Jeseníky, Zlaté hory, Jeseník

Stručný průběh: Geomorfologicko-ekologicko-geologicko-biologická náplň

Základy společenských věd

Účast žáků v soutěžích: 

• Školního  kola  SOČ  se  zúčastnila  Michaela  Šuláková  (6.  S).  Se  svou  prací 
postoupila do městského kola, toho se však z osobních důvodů nezúčastnila.

• Soutěže „Nebojme se myslet“ pořádané FF UP Olomouc se zúčastnila Dominika 
Marková (4. A), do dalších kol nepostoupila.

• Tradiční akce Model OSN v rámci Pražského studentského summitu se účastnili 
Vendula Kulichová, Anna Orszuliková a Petr Vilím (všichni septima). 

Besedy a přednášky:

• V I. pololetí  proběhla v 3. ročnících přednáška Borise Navrátila o práci orgánů 
Evropské unie.
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• Ve II. pololetí  se žáci 3. ročníků zúčastnili  besedy s účastníkem vojenské mise 
v Afghanistanu Jiřím Lužou.

8. 5 Adopce na dálku

Škola završila adopci holčičky z Guineie, jejíž jméno je M’MaMariama Bangoura. Je 

vyučena v oboru švadlena. Byl jí zakoupen šicí stroj k osobní potřebě i k obživě. Po 

dohodě s žáky školy prostřednictvím žákovské rady,  bylo rozhodnuto adoptovat  si 

nové  dítě.  Vybrána  je  sedmiletá  dívka  Fanta  Camara.  Adopce  nyní  probíhá  přes 

mezinárodní  hnutí  „Wontanara“,  které  se  oddělilo  od  dosavadního  hnutí  Nový 

humanismus.

8. 6 Studentská rada

Předsedkyně  Ladislav  Mácha  z 3.  C,  1.  místopředseda  Mikuláš  Halas,  3.S,  2. 

Místopředseda Přemysl Venglář, 2.S. 

Členové Žákovské rady pracují ve třech sekcích:

Studentská rada proběhla celkem v osmi schůzkách a řešila především následující věci:

Rozdělení do výborů:

KULTURA A MÉDIA – hlavně se bude týkat školních novin (Nikol Stará)
SPORTOVNÍ – (Marek Stuchlý)
REALIZAČNÍ / ŠKOLNÍ 

a)  rozpočet:  10 000,-Kč jako každý rok
b) odhlasováno: 4 000,-Kč pro maturitní ročníky (1 000,-Kč pro každou třídu – 4. 

A, 4. C, 6. S a 8. O), 2 000,-Kč pro Studentský ples (zařizuje SEPTIMA) a 1 000,-
Kč na 27. hodinový volejbal.

c) akce: Studentský ples, 27. hodinový volejbal a Noviny
d) adopce – každá třída vybrat po 20,-Kč za každého studenta a poté odevzdat 

peníze
e) Hladnovské noviny
f) Otázky pro vedení
g) Studentský ples

8. 7 Humanitární akce
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o Světluška – Nadační fond českého rozhlasu, pomoc dětem i dospělým s těžkým 
zrakovým postižením

o Květinový den – „onkoamazonky“, pomoc v boji proti zhoubným onemocněním

o Svátek s Emilem 

8. 8 Rozšiřující nabídka nepovinných předmětů, kroužků

• Jazyk ruský
• Jazyk anglický
• Latina
• Šachový kroužek 
• Divadelní kroužek

- divadelní kroužek Teatro Rojo (ve španělském jazyce)
- dramatický kroužek (v anglickém jazyce)

• Sborový zpěv
• OSP
• Vyrovnávací kurzy JA

8. 9 Školní sbor

• koncerty během Dnů otevřených dveří
• Vánoční koncert
• koncert sboru ke Dni učitelů
• koncert Doteky hudby IV. (sbor + žáci 2. ročníků)
• koncert na akci Slet absolventů
• hudební doprovod během Slavnostního vyřazování maturantů
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  provedené Českou 
školní inspekcí

Ve školním roce 2011/2012 inspekce proběhla ve dnech 22. – 24. listopadu 2011. Předmětem 
inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného 
jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
ad 1)  výnosy - rozpis  závazných ukazatelů od zřizovatele

Příspěvky na provoz celkem                         25 835 530,31 Kč
z toho: § 3121 – gymnázium               25 823 530,31 Kč

§ 3421-  ostatní záležitosti vzdělávání                          12 000,00 Kč

1. Členění příspěvků  a dotace – MŠMT:
ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání- kraje                           20 594 000 Kč
v tom:   prostředky na platy - pedagogové                       13 028 000 Kč

 prostředky na platy - nepedagogové                                         1 874 000 Kč
 ostatní osobní náklady - pedagogové                                     65 000 Kč
 ostatní osobní náklady – nepedagogové                              30 000 Kč
 zákonné odvody                                5 099 000 Kč
 FKSP                            149 000 Kč 
 přímý ONIV – náhrady                              63 000 Kč
 přímý ONIV- přímý                                       286 000 Kč

ÚZ 33027 –  Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří 
splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004nn                                  899 000 Kč
v tom:   prostředky na platy                                      666 000 Kč

  zákonné odvody vč. FKSP                           233 000 Kč
ÚZ 33032 –  Rozvojový program „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci 
společné části maturitní zkoušky“                             13 680 Kč
v tom:   ONIV                                                    13 680 Kč 
ÚZ 33192 – účelové určeno na úhradu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu 
v rámci ubytování španělských lektorů                      138 250,31 Kč
                    
Příspěvky a dotace- MŠMT- celkem:                 21 644 930,31 Kč

2.    Příspěvky a dotace od zřizovatele
ÚZ 0      provozní náklady                                     3 349 000 Kč
ÚZ 0      provozní náklady- zajištění přístupu k ICT                              50 000 Kč
ÚZ  0    provozní  náklady-  částečné  pokrytí  nákladů  na  odměny  pracovníkům,  kteří  se 
podíleli na realizaci přijímacích zkoušek – 1. kolo přijímacího řízení                         20 300 Kč
ÚZ 0        provozní náklady- částečné pokrytí nákladů na zajištění státních maturitních 
zkoušek                                                                                           
17 200 Kč
ÚZ 131    účelově určeno na zvýšené náklady související se slučováním škol            113 000 
Kč
ÚZ 140  účelově určeno na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další  vzdělávání 
školních psychologů a školních speciálních pedagogů                            141 100 Kč
ÚZ 203    účelově  určeno  na  úhradu  nákladů  spojených  se  zajištěním  soutěže  o  nejlepší 
elektronický výukový materiál z autorské dílny učitele - Origin                              12 000 Kč
ÚZ 205   účelově určeno na „krytí odpisů DHM a DNM“                                        488 000 Kč 
Příspěvky a dotace od zřizovatele- celkem:                        4 190 600 Kč
Příspěvek na provoz celkem:                       27 147 056 Kč
Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje                                        229 000 Kč
Výsledek hospodaření pro rok 2011                                                   0 Kč
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Pronájmy
Každoročními příjmy jsou pronájmy střechy, tělocvičny, učeben a služeb s nimi spojenými.
V roce 2009 se docílilo změnou smluv o pronájmu a efektivnějším využíváním volných časů a 
prostor  v tělocvičně  a  ve  školních  učebnách  zvýšit  příjmy  za  pronájmy  oproti  roku  2008 
(535 668,32Kč) o 214 211,34 Kč na celkovou částku 749 879,66Kč, což představuje navýšení o 
39,98%. 
V roce 2010 došlo k mírnému poklesu příjmů z pronájmů oproti roku 2009 o 83 112,67 Kč na 
celkovou částku: 666 766,99 Kč.
V roce 2011 došlo k dalšímu poklesu příjmů z pronájmů oproti roku 2010 o 8 798,23 Kč na 
celkovou částku: 657 968,76 Kč.

Příjem dotace od mezinárodní instituce                    
Projekt  Comenius-  v roce  2010  byly  realizovány  zahraniční  cesty  do  Turecka,  Itálie  a 
tuzemské cesty do Prahy a na Praděd v celkové částce 306 965,-Kč.
V roce 2011 byly realizované další mobility v celkové částce 117 385,- Kč a tím se celý projekt 
uzavřel.

Celkové výnosy organizace v roce 2011                                                     30 820 310,13 Kč

Hospodářský výsledek za celou organizaci byl 0,00 Kč.

ad 2.)   vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu

ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání- kraje                      20 594 000 Kč
z toho:
- prostředky na platy - pedagogové 13 028 000,00 Kč
- prostředky na platy - nepedagogové   1 874 000,00 Kč
- prostředky na OPPP – pedagogové              65 000,00 Kč
- prostředky na OPPP – nepedagogové              30 000,00 Kč
- zákonné odvody     5 103 152,57 Kč
- tvorba FKSP            149 708,53 Kč 
- DPN- Dočasní pracovní neschopnost                   68 853,00 Kč
- přímý ONIV             275 285,90 Kč
Účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.

- ÚZ 33027 – Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří 
splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004Sb.                                  899 000 Kč
z toho:
- prostředky na platy       666 000,00 Kč
- zákonné odvody       226 340,00 Kč
- FKSP           6 660,00 Kč
Účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.

ÚZ 33032 –  Rozvojový program „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci 
společné části maturitní zkoušky“                              13 680 Kč
z toho:
- ONIV                       13 680,00 Kč
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Účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.

ÚZ 33192 – účelové určeno na úhradu nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu 
v rámci ubytování španělských lektorů                      138 250,31 Kč
- účelová dotace byla použitá na úhradu nájemného, energie a služeb spojených s nájemným 3 
bytů.

Provozní náklady přidělené na ICT
byly použity v plné výši 50 000 Kč na daný účel.

ÚZ 140  účelově určeno na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání 
školních psychologů a školních speciálních pedagogů                           141 100 Kč
Prostředky byly vyčerpány v plné výši. V tom na platy 104 520,00Kč.

ÚZ 0    Příspěvky a dotace od zřizovatele             3 436 500 Kč
byly vyčerpány v plné výši 3 436 500 Kč (v roce 2007 = 2 361 000,  2008= 2 594 000, 2009= 
2 889 000, 2010= 3 133 000 Kč).

ÚZ 205   účelově určeno na „krytí odpisů DHM a DNM“                            488 000 Kč 
Organizaci byla poskytnutá dotace ve výši 488 000,00Kč od zřizovatele. Uvedená částka se jeví 
jako nedostatečná.
Z důvodů nekrytí investičního fondu z prostředků kraje organizace snížila odpisy o částku ve 
výši 221 740,00Kč.
Zřizovatel  stanovil  závazný ukazatel  pro rok 2011, odvod z investičního fondu do rozpočtu 
MSK ve výši 229 000,00Kč. 
Snížení finančních prostředků na odpisy a nařízen odvod z investičního fondu byl z důvodu
realizované rekonstrukce budovy školy v roce 2009.
Účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.

ÚZ 131    účelově určeno na zvýšené náklady související se slučováním škol       113  000 
Kč

Účelová dotace byla vyčerpána v plné výši.
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů

11.1 Zpracování projektů a zapojení do projektů v rámci Evropské unie

- OP Vzdělávání po konkurence schopnost, partneři projektu s CPP OU Ostrava
o Prioritní osa: 1. 2
o Název OP: terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
o Název: Synergie – spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ

- OP VK 1.07, partneři projektu s MEC, o.p.s. Ostrava při OU
o Číslo prioritní osy: 7. 2. 3
o Název: Systém využití počítačem podporovaných experimentů  
o k posilování výzkumných kompetencí žáků ZŠ a SŠ

- Zapojení do projektu "Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách"
o ROP NUTS II Moravskoslezsko
o Prioritní osa: 2, oblast podpory  2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
o Předpokládané náklady na školu 900 tis. Kč

– Zapojení  do  projektu  „Modernizace,  rekonstrukce  a  výstavba  sportovišť 
vzdělávacích zařízení III“

o ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
o Oblast podpory2.1 Infrastruktura veřejných služeb
o Předpokládané náklady 10,5 mil. Kč

11.2. Projekty v rámci e-Twinningu

• Virtual travel agency from the Czech Republic to Spain and back
     partnerské státy – Itálie, Španělsko

výstupy - http://new-twinspace.etwinning.net/web/p59798
Proběhla přípravná návštěva (Miguel Linares – Barcelona) 

• Sets of points of definite characteristics and the track in Geogebra
partnerská škola – Turecko
výstupy - http://new-twinspace.etwinning.net/web/p63362
projekt probíhá ve spolupráci s PK matematiky

11.3. Projekt Comenius

• Získání ceny LABEL ve výši 200 tis. Kč, na výjezd žáků do zahraničí

11.4 Dotace statutárního města Ostravy

Škola  získala z  rozpočtu  statutárního  města  Ostravy  neinvestiční  dotaci  na 
realizaci těchto projektů:
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• „Podpora bilingvní a cizojazyčné výuky“ ve výši 700 tis. Kč
•  „Anglický Drama – Klub II. ročník“ 10 tis. Kč
• „Uvedení hry Drakmlet divadelním souborem Teatro Rojo“ 20 tis. Kč
• „Bezúplatné využití sportovního areálu veřejností na Hladnově“  60 tis. Kč

11.5 Projekty, dotace krajské

• Projekt MSK Kvalita 2010
Název:  Testování  žáků  1.  ročníků  oborů  vzdělávání  poskytujících  střední 
vzdělání s maturitní zkouškou 

• Projekt MSK Kvalita 2010–2012
Název: Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou a zjištění relativního přírůstku znalostí

• Perspektiva 2010, partneři
Podpora činnost ICeMSK při Gymnáziu Hladnov

• Dotace na výměnný pobyt žáků do Španělska ve výši 60 tis. Kč

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

   

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce

Profesní organizace 

Firmy
(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování) 

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

Španělské království a 
španělské ministerstvo 
školství

Zajišťování rodilých mluvčích pro bilingvní 
studium, poskytování stipendií, zajišťování komisí 
pro maturitu, poskytování učebních materiálů pro 
výuky španělského jazyka

Výzkumný ústav 
pedagogiky, Praha

Spolupráce na ŠVP bilingvních škol, tvorba a 
ověřování nových učebních textů v rámci předmětu 
dějepis.

Statutární město Ostrava Podpora při společných akcí, získávání grantů pro 
školu, propagace školy
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SMO, obvod Moravská 
Ostrava

Zajištění ubytování pro španělské učitele

Český rozhlas, Ostrava Propagace školy

KVIC, Nový Jičín Gymnázium je Informačním centrem v MSK

NIDV, Ostrava Organizace celostátní soutěží, akcí (např. Domino)

Dům zahraničních 
služeb 

Spolupráce v rámci projektu Comenius, Pořádání 
školení v MSK

Česká televize Propagace školy

Ostravská univerzita 
Ostrava

Spolupráce na společných akcí a projektech, 
Fakultní škola pro praxe budoucích učitelů

Ostravské muzeum Organizace výstav

Dům knihy Librex Spolupráce na společných propagačních akcích

Divadlo Aréna Poskytování sálu pro vystoupení dramatických 
kroužků – španělského a anglického divadla

Regionální noviny Propagace školy

Moravskoslezský kraj Zřizovatel školy, spolupráce při nostrifikačních 
zkouškách

Tělovýchovná jednota 
Hladnov

Tělovýchovná jednota Gymnázium Hladnov byla 
založena v roce 1989. Od roku 1996 se TJ zaměřuje 
výhradně na chlapecký basketbal.

Metodické a evaluační 
centrum o. p. s., Ostrava 
(MEC)

Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace 
Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR 
– SR příhraniční oblasti se zaměřením na jejich 
rozvoj Testování žáků

12.1 Odborová organizace
Základní  organizace č.  23-2208-3807 Českomoravského odborového svazu pracovníků 
školství  při  Gymnáziu  Hladnov  a  Jazykové  školy  s  právem státní  jazykové  zkoušky, 
Ostrava, příspěvková organizace je zastoupená předsedkyní Mgr. Ivou Skybovou.

Spolupráce  gymnázia  s odborovou  organizací  se  řídí  Kolektivní  smlouvou  na  období 
2010–2011  a  platným  Zákoníkem  práce.  Jednání  s odborovou  organizací  probíhá 
zpravidla  dvakrát  ročně.  Dne  14.  10.  2011  došlo  ke  zrušení  této  Základní  odborové 
organizace ČMOS PŠ při gymnáziu.

12.2 Sdružení rodičů a přátel gymnázia
Sdružení  rodičů  a  příznivců  Gymnázia  ve  Slezské  Ostravě  vzniklo  ve  školním  roce 
2001/2002.  Jedná  se  o  sdružení,  které  pomáhá  škole  plnit  její  výchovně-vzdělávací 
funkci. Celkově tak lze zvýšit úroveň školy rychleji, než by tomu bylo pouze se státními 
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dotacemi.  Členem "Sdružení"  se  stali  především rodiče  žáků,  kteří  přispěli  finančním 
příspěvkem. Mnozí z nich přispěli větší částkou a věnovali tak "Sdružení" dar.

 Do  rady  "Sdružení"  jsou  zvoleni  zástupci  jednotlivých  tříd  z  řad  rodičů  a  někteří 
z pedagogů.

Rada sdružení je tvořena zástupci jednotlivých tříd.

Výbor SRPG se skládá ze tří členů volených radou: 

• Ing. Kateřina Plintová, předseda 
• Mgr. Iva Skybová, místopředseda a jednatel 
• Ing. Zdena Ruszová, hospodář

Sdružení  financuje  a  pořádá  některé  akce,  např.  reprezentační  ples  školy.  Finančními 
a věcnými  odměnami  motivuje  žáky  k  lepšímu  výkonu  a  oceňuje  jejich  školní 
i mimoškolní aktivity.

13 Stipendia žáků

Počet udělených 
stipendií Firmy poskytující stipendium

Španělské království a 
španělské ministerstvo 
školství

V letošním školním roce finanční stipendium ve výši 525 euro získaly od 
španělského ministerstva školství 4 žákyně naší školy:
Monika Zajícová (6.S), 
Tereza Hawlitzká (5.S), 
Andrea Daňová (2.S), 
Kateřina Miškářová (2.S), 
a to za své studijní výsledky.

14 Zápis z jednání školské rady

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012 viz zápis 

ze dne 10. 10. 2012 viz příloha.
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