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1. Základní údaje o škole 
 
 
• Název školy : Gymnázium Hranice, Zborovská 293 

• Sídlo školy : Zborovská 293, 753 01 Hranice 

• Právní forma : příspěvková organizace 

• IČO  : 70259909 

• IZO  : 000842940 

• Zřizovatel  : Olomoucký kraj 

• Ředitel školy : PhDr. Radovan Langer 

• Školská rada : zřízena od 1. 1. 2006 
 
• Telefon  : 581 601 649,  581 601 712 

• Fax   : 581 603 910 

• E-mail     : gymnazium.hranice@gym.hranet.cz 

• webové stránky : gymnaziumhranice.cz 

 
 
 
• Charakteristika školy 

 
Škola Gymnázium Hranice, Zborovská 293, byla zařazena do sítě škol, 
předškolních a školních zařízení jako gymnázium s šestiletým a čtyřletým cyklem 
denního studia a cílovou kapacitou 480 žáků. 
 
Ve školním roce 2005/2006 studovalo na gymnáziu celkem 475 žáků, z toho 
v šestiletém cyklu denního studia celkem 233 žáků v 8 třídách (4 třídy v nižším 
stupni víceletého gymnázia, 4 třídy ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve 
čtyřletém cyklu denního studia pak 242 žáků v 8 třídách (2 třídy v ročníku). 
Průměrná naplněnost byla 29,69 žáka na 1 třídu. 
 
 

 2004/2005 2005/2006 
 počet žáků 

k 31.9./počet 
tříd 

naplněnost 
tříd 

počet žáků 
k 30.6./počet 

tříd 

počet žáků 
k 30.9./počet 

tříd 

naplněnost 
tříd 

počet žáků 
k 30.6./počet 

tříd 
6leté-nižší st. 91/3 30,33 89/3 119/4 29,75 119/4 
6leté-vyšší st. 116/4 29 116/4 114/4 28,5 112/4 
6leté celkem 207/7 29,57 205/7 233/8 29,13 231/8 
4leté 233/8 29,12 231/8 242/8 30,25 238/8 
Celkem 440/15 29,33 436/15 475/16 29,69 469/16 
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Žáci školy pracovali celkem ve 13 povinných předmětech, 15 povinně volitelných 
předmětech a 6 nepovinných předmětech včetně přípravy na základní státní 
jazykovou zkoušku z NJ, zkoušky FCE z AJ a zkoušky DELF z FrJ. 
Základní státní jazykovou zkoušku z jazyka německého složila úspěšně 1 žákyně, 
další žáci budou konat státní zkoušky z NJ v podzimním termínu (2006).  
Zkoušky FCE z jazyka anglického úspěšně vykonalo 13 žáků, dalších minimálně 
20 žáků pokračuje v přípravě na tyto zkoušky. 
 
Během školního roku 2005/2006 probíhal pro žáky školy kurz řízení motorových 
vozidel. 
 
Žáci školy se průběžně zapojili do mnoha soutěží a olympiád, ať už v rámci školy, 
okresu, kraje či republikové úrovně. 
Řada žáků se také zapojila do kulturního a sportovního života města Hranice, 
někteří žáci školy úspěšně reprezentují Českou republiku v národních týmech 
svých věkových kategorií (judo, cyklistika, kanoistika). 

 
Ve školním roce 2004/2005 pracovalo ve škole celkem 38 pedagogických 
pracovníků, z toho 5 na zkrácený úvazek, dále 3 externisté a 7 provozních 
zaměstnanců, z nichž jeden na poloviční úvazek. 
 
Pedagogičtí pracovníci školy pracovali celkem v 11 předmětových komisích, které 
se pravidelně scházely dle harmonogramu svých pracovních plánů a 
vyhodnocovaly prostřednictvím svých předsedů práci a činnost svých členů i 
s ohledem na různé mezipředmětové vztahy. Práce členů předmětových komisí 
byla zaměřena zejména na soulad tematických plánů s probíraným učivem a 
osnovami, jednotlivé předmětové komise se podílely na přípravě otázek k ústní 
maturitní zkoušce, dále na prezentaci studijních nabídek GH pro žáky ZŠ, na 
realizaci Dne otevřených dveří, přípravě podkladů pro výroční Almanach školy a 
řadě jiných akcí školy (soutěže, výstavy, sportovní turnaje, Sportovní den školy). 
 
Byla zahájena práce na přípravě nové podoby ŠVP. 
  
Ve školním roce 2005/2006 pracovaly v souladu s organogramem školy tyto 
poradní orgány ředitele školy: 
 

a) pedagogická rada 
b) rada předsedů předmětových komisí 
c) rada třídních učitelů + výchovná komise 
d) ekonomická rada  
e) rada vedení školy 
f) hlavní výbor Sdružení rodičů a přátel gymnázia 

 
Organizace školního roku 2005/2006 se odvíjela od celoročního plánu práce, 
schváleného na zahajovací poradě 29.8.2005 a realizovaného jednotlivými 
měsíčními plány práce, plánem práce výchovného poradce, plány práce 
jednotlivých předmětových komisí a dále plánem vyplývajícím z minimálního 
preventivního programu. 
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Funkci zástupce ředitele vykonával  : Mgr. Jiří Řehula 
 
Funkci výchovného poradce vykonávala : Mgr. Marta Křenková 
 
Funkci metodika prevence negativních  
společenských jevů vykonával  : Mgr. Jiří Horký. 
 
Koordinátor ICT     : RNDr. Jiří Šeiner 

 
 

V průběhu školního roku vykonávalo celkem 5 studentů VŠ pedagogického směru 
průběžnou pedagogickou praxi na GH. 
V měsíci červnu vykonal na GH provozní  praxi 1 žák. 
 
V Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje zastupoval studenty středních škol 
za okres Přerov žák třídy 3.B Jan Wolfram.         
 
Školní rok začal 1. září 2005 a byl ukončen 30.6.2006. 
 
Příloha č. 1 – Přehled akcí za školní rok 2005/2006 
 
 

• Rada školy 
 

1. ledna 2006 byla zřízena Rada školy (zřizovatel KÚ Ol. kraje), která má 6 členů 
– 2 zástupce za pedagogické pracovníky školy  (RNDr. Dana Kubešová, Mgr. Ivo 
Macháček), 2 zástupce za zřizovatele  (Ing. Miroslav Kutý,  Josef  Kaštovský) a 2 
zástupce za zletilé žáky a  rodiče nezletilých žáků (Mgr. Tomáš Světnický, Daniel 
Krejčiřík). 
 
Rada školy se sešla 2x, na svém prvním jednání schválila jednací řád  a zvolila si 
předsedu – Ing. Miroslava Kutého. Na svém druhém jednání schválila rada školy 
znění Vnitřního řádu školy, klasifikační řád a projednala rozpočet školy. 
 

• Hlavní výbor SRPG 
 

V hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2005/2006 18 členů + ředitel 
školy. Předsedou HV byla opětovně zvolena Mgr. Naděžda Tumpachová. 
Hlavní výbor se sešel během školního roku celkem pětkrát. Na svých jednáních 
byli členové průběžné seznamováni s organizací školního roku, jednotlivými 
akcemi školy, s hodnocením prospěchu, absence, chování za jednotlivá čtvrtletí a 
pololetí, s výsledky přijímacích zkoušek a přijímacího řízení, s výsledky ústních 
maturitních zkoušek, s průběhem Maturity nanečisto 2006 a písemných testů 
SCIO 2.ročníků. 
Hlavní výbor se podílel na organizaci plesu školy dne 4.2.2006. Z finančních 
prostředků SRPG byly hrazeny mimoškolní aktivity žáků, ceny do různých 
soutěží, jízdné a startovné na sportovní soutěže, knižní odměny pro nejlepší žáky, 
příspěvky na dopravu na lyžařský výcvik, na sportovní kurz, ozvučení a pronájem 
sálu kina na vánoční besídku a divadelní představení a další aktivity. 
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• Profil absolventa 
 

Po ukončení studia úspěšným vykonáním maturitní zkoušky jsou absolventi 
Gymnázia Hranice schopni samostatné tvůrčí práce, ovládají pohotové, jasné, 
logické a přesné vyjadřování, jsou schopni na vyšší úrovni ústní i písemné 
komunikace. 
Dovedou úspěšně pracovat s informační a komunikační technikou, jsou schopni 
pracovat na Internetu a využívat moderních komunikačních technologií. 
Znají pravidla společenského chování, umějí prakticky využívat svých jazykových 
dovedností a schopností (minimálně ve dvou cizích jazycích). 
Absolventi získávají znalosti zejména z humanitních předmětů (důraz je kladen 
zejména na jazykové vyučování) i z předmětů přírodovědných (matematika, 
fyzika, biologie a chemie). To jim umožňuje odpovídající orientaci v oblasti 
společenských i přírodních věd, což je předpokladem jejich dalšího odborného 
růstu. Tyto potřebné znalosti a dovednosti získávají absolventi školy i vhodnou 
volbou povinně volitelných předmětů, jejichž hodinová dotace činí v posledním 
roce studia až 35 % z povinných vyučovacích předmětů, mimo jiné mohou dále 
uplatnit v praxi své znalosti a dovednosti z předmětů ekonomika a estetická 
výchova. 
 
Gymnázium Hranice připravuje své studenty na úspěšné složení přijímacích 
zkoušek na vyšším typu studia (VŠ, VOŠ). Mimo studia na vysokých školách – 
náš prioritní zájem – se absolventi školy mohou úspěšně realizovat na trhu práce, 
kde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti v oboru ekonomie a informačních 
technologií. 
 
Hlavním a jediným cílem školy je pak příprava všestranně vzdělaného absolventa, 
schopného řešit a vyřešit standardní i nestandardní situace, se kterými se 
v praktickém životě bude setkávat. 

 
 
 
2. Seznam studijních a u čebních obor ů 
 
 
 
Kód oboru 

 
79-41-K/401 

 
79-41-K/601 

 
Název oboru 

gymnázium 
(čtyřletý studijní cyklus) 

víceleté gymnázium 
(šestiletý studijní cyklus) 

 
Ukončení studia 

 
maturita 

 
maturita 

 
Forma studia 

 
denní studium 

 
denní studium 

 
Druh studia 

 
úplné střední studium 

 
úplné střední studium 

 
Další vzd ělávání ve 
škole 

 
ne 

 
ne 
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3. Přehled u čebních plán ů včetně schvalovacích doložek MŠMT 
 
• Učební plány 
 

Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, čj. 20595/99-22, schválený 
MŠMT ČR dne 5.5.1999. 
Učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, čj. 2059499-22, schválený 
MŠMT ČR dne 5.5.1999. 
Platné učební dokumenty viz publikace Učební dokumenty pro gymnázia 
(nakladatelství Fortuna, Praha 1999). Schváleno MŠMT ČR s platností od 
1.9.1999. 

 
Přehled učebních osnov 
Učební osnovy gymnázia pro osmiletý studijní cyklus (z nich jsou odvozeny 
osnovy pro šestiletý cyklus) a čtyřletý studijní cyklus – schválilo MŠMT ČR pod čj. 
20596/99-22 dne 5.5.1999. 

 
• Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
 

– využívání programového vybavení ve výuce M, F, AJ, Z, Bi, Ch 
– výuka cizích jazyků napříč příslušným ročníkem, kombinace čtyřletého a 

šestiletého studia v odpovídajících ročnících – žáci rozděleni podle 
odpovídající úrovně jazykových dovedností a schopností – velký přínos, 
úspora hodin 

– projektová výuka (projekt Občan, ON v nižším stupni víceletého gymnázia) 
     
 
 
4. Statistické údaje o škole 
 
• Údaje o žácích 
 

� Počty žáků v jednotlivých ročnících a oborech (k 30.9.2005) 
 
 
 

nižší stupeň víceletého 
gymnázia 

vyšší stupeň víceletého gymnázia 
                           1.-4.ročník čtyřletého studia 

 počet tříd počet tříd počet tříd počet tříd počet tříd počet tříd  
  Celkem počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků 

šestileté 
studium 

2 2 1 1 1 1 8 
62 57 30 28 29 27 233 

čtyřleté 
studium 

  2 2 2 2 8 
  65 58 57 62 242 

 
Celkem 

2 2 3 3 3 3 16 
62 57 95 86 86 89 475 

  4/119   12/356  
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� Přijímací zkoušky pro školní rok 2006/2007 
 
 1.kolo 
4leté studium přihlášeno 47 
 přijato 30 
 odvolání/vyhověno 7/0 
6leté studium přihlášeno 103 
 přijato 60 
 odvolání/vyhověno 6/0 
 

Gymnázium Hranice mělo jeden z největších převisů poptávky v rámci všech 
SŠ Ol. kraje a v rámci  gymnázií v okrese Přerov nejvyšší. 
Přijímací zkoušky pro 4leté studium i nižší ročník 6letého studia  proběhly 
formou písemných testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecně 
studijních předpokladů. 
Přijímací řízení bylo poprvé v režimu správního řízení, které bylo zahájeno dne 
15.3.2006 a ukončeno 12.5.2006 (nárůst administrativy). 

 
 

� Počet nově přijatých žáků k 30.6.2005: 124 
 
� Počet nově přijatých žáků k 30.9.2005:  3 

 
� Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1.9.: 3 

  
� Počet žáků, kteří přerušili studium:  

do 30.9.2005: 3  žáci (4leté) – studium ve Velké Británii, doplňkové studium,    
                       zdravotní důvody, 
po 30.9.:  2 žáci (4leté) ze zdravotních důvodů,  

     2 žáci (6leté) - dlouhodobý projekt EVS, zdravotní důvody 
                                               

� Počet žáků, kteří ukončili studium:  
do 30.9.2005: 3 žáci (6leté) a 1 žák (4leté) z důvodu přestupu na jinou SŠ,  
                       z důvodu stěhování, z prospěchových důvodů, 

 po 30.9.2005: 2 žáci (4leté) – přestup na jinou SŠ 
   

� Počet žáků hlásících se na vysokou školu (VOŠ):  88 
 

� Počet žáků přijatých na vysokou školu (VOŠ), evidovaných na úřadech práce, 
odcházejících do praxe: 83 (příloha č. 2) 

 
� Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením:  0 
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• Údaje o pracovnících školy 
 

� Počet pedagogických pracovníků: 38  
 
Jméno, titul vzdě-

lání 
aprobace vyučoval % 

aprob. 
délka  
praxe 

třídní 
učitel 

Langer Radovan, PhDr. VŠ ČJ,VV ČJ 100 25  
Bezděková Andrea, Mgr. VŠ D,ČJ D,ČJ 100 8 V1.B 
Burianová Zdenka, PhDr. VŠ NJ,ON NJ 100 28  
Černá Kateřina, Mgr. VŠ Z,TV Z,TV 100 7 4.B 
Elefantová Lenka, Mgr. VŠ M,Ch M,Ch 100 1 V2.B 
Horký Jiří, Mgr. VŠ Bi,TV Bi,TV 100 15 2.A 
Jemelík Zdeněk, Mgr. VŠ M,F M,F 100 29  
Jonasová Taťána, PaedDr. VŠ HV,NJ,RJ HV,NJ 100 22  
Kolářová Dagmar, Mgr. VŠ M,F,IVT M,F,IVT 100 14 V5.A 
Krumniklová Jaroslava, Mgr.* VŠ VV,M VV,M 100 39  
Křenková Marta, Mgr. VŠ ČJ,ON ČJ,ZSV 100 12  
Kubešová Dana, RNDr. VŠ M,F M,F 100 24 V2.A 
Kubíčková Ivana, Mgr.    * VŠ M,F F 100 38  
Lajdová Zdenka, PaedDr. VŠ ČJ,ON ČJ,ON 100 23 V3.A 
Libosvár Jiří, Mgr.    * VŠ D,Z,ON D,Z,ZSV 100 45  
Ličman Tomáš, Mgr. VŠ M,IVT M,IVT 100 2 V1.A 
Lidaříková Jitka, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 30  
Lysák Jiří, Mgr. VŠ D,TV,BV D,TV 100 15 3.B 
Malá Ludmila, Mgr.   * VS HV,VV HV,VV 100 6  
Macháček Ivo, Mgr. VŠ M,Z M,Z 100 19 V4.A 
Menšíková Jana, Mgr. VŠ ČJ,RJ,TV ČJ,TV 100 25 V6.A 
Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV AJ,ČJ 100 31  
Mužíková Hana, Mgr. VŠ NJ,RJ,ON NJ,ZSV 100 14  
Nebeská Jitka, Mgr.    VŠ Fj Fj 100 35  
Palkovská Taťána, Mgr. VŠ RJ,D D 100 16  
Pařízková Petra, Mgr. VŠ M,Ch M,Ch 100 2  
Pastorková Kateřina, Mgr. VŠ AJ,ČJ AJ,ČJ 100 2 1.A 
Plšková Pavla, Ing. VŠ Bi Bi 100 29 3.A 
Rábová Zuzana VŠ Ch,Bi Ch 100 23 4.A 
Rotreklová Martina,PaedDr. VŠ AJ,RJ,HV AJ,RJ 100 17  
Řehula Jiří, Mgr. VŠ M,F M 100 41  
Slováková Alena, Mgr. VŠ NJ,AJ NJ,AJ 100 6  
Straka Ivan, Mgr.     * VŠ M,Dg M,Dg 100 45  
Šeiner Jiří, RNDr. VŠ M,F,IVT M,IVT 100 25 2.B 
Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ 100 27  
Vývodová Lenka, Ing. VŠ AJ AJ 100 20  
Záchelová Pavla, Mgr. VŠ AJ,ČJ AJ 100 18  
Zemánková Věra, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 22 1.B 
* zkrácené úvazky       
Externisté:       
Pospíšilová Jitka, Mgr. VŠ AJ AJ    
Fliedrová Bohumila, Ing. VŠ Ek Ek    
Brázdová Marcela, Mgr. VŠ nábožen. nábožen.    
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Změny v pedagogickém sboru: 
 
Mgr. Jana Horáková (Bi,Ch) – od června 2005 pracovní neschopnost, od prosince 
2005 mateřská dovolená – zástup Mgr. Petra Pařízková (1.9.2005 – 30.6.2006, 
odchod na SLŠ Hranice) 
 
1.9.2005 – 31.1.2006 – Mgr. Kateřina Šoborová (AJ), zástup za dlouhodobou nemoc 
 
1.9.2005 – 30.6.2006 – Mgr. Tomáš Ličman (ukončení pracovního poměru) 
 
Mgr. Jiří Řehula – k 30.6.2006 ukončení funkce zástupce ředitele školy  
 
 

� Počet ostatních zaměstnanců školy: 7 (přepočtených 6,3) 
 
Jméno, příjmení 
 

Pracovní zařazení 

Naděžda Prášilová rozpočtář 
Ing.Monika Vlčková finanční referent 
Josef Král domovník (školník) 
Radka Karalová uklízečka 
Naděžda Laliková uklízečka 
Dana Urbanová uklízečka 
Alena Králová uklízečka (0,3 úvazku 09/2005-06/2006) 
 

� Počet žáků na učitele: 12,5 
 

� Organizační struktura platná ve sledovaném období  
- příloha č. 3 

 
� Pedagogická praxe na GH: 

 
říjen 2005  Lenka Hapalová (F) 
říjen-listopad 2005 Radek Pavlík (ON,D) 
listopad 2005  Klára Wanková (AJ) 
leden-únor 2006 Jana Valentová (NJ,HV) 
duben 2006  Kateřina Chudová (HV) 
 
- provozní praxe 

   červen 2006 Lukáš Kořínek, žák SOŠ a SOUE Lipník nad Bečvou  
    (správce počítačové sítě) 
 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzd ělávání a chování žák ů 

 
- viz příloha  č. 4 – Souhrnná statistika tříd ve školním roce 2005/2006 

                č. 5 – Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí  
č. 6 – Seznam předmětů dle typů 

      č. 7 – Maturitní zkoušky 1. termín – třídy V6.A, 4.A, 4.B 
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o Maturita nane čisto 2006  
 
Maturita nanečisto 2006 proběhla na GH ve dnech 27.3. – 7.4.2006 jako 
příprava na společnou část státní maturitní zkoušky, a to společnou i 
profilovou částí. 
Výsledky – příloha č. 8 

 
o Testy SCIO pro 2. ro čníky  

 
Testování proběhlo ve třídách 2.A, 2.B a V4.A z matematiky, českého jazyka a 
obecně studijních předpokladů. 
Výsledky – příloha č. 9 

 
 
 
6. Údaje o mimoškolních vzd ělávacích a volno časových aktivitách, grantových 

programech, sout ěžích 
 
• Zapojení do republikových programů a grantů (OPOK, …) 

 
V prosinci 2005 byl dokončen Mgr. Dagmar Kolářovou a Mgr. Ivo Macháčkem 
projekt „Softwarová podpora výuky zeměpisu pro gymnázia, střední a vyšší 
odborné školy“, na který obdržela škola v roce 2005 finanční prostředky od MŠMT 
se spoluúčastí (financovanou KÚ Olomouc) jako dotaci na projekty zavádění ICT 
do výuky (v rámci nadstandardu SIPVZ). 
 
V březnu 2006 podala předmětová komise zeměpisu ve spolupráci s PK M-F-IVT 
projekt Softwarová podpora výuky zeměpisu a fyziky s využitím interaktivní tabule 
– projekt v květnu 2006 MŠMT z finančních důvodů zamítnut. 

 
• Zapojení do mezinárodních programů, projektů 
 

Gymnázium Hranice je zapojeno od roku 1996 do mezinárodního projektu 
Socrates – Comenius, ve školním roce 2005/2006 je nadále koordinátorem 
mezinárodní akce School Development Project, v rámci kterého pokračoval 
projekt „“I“ on Europe“ společně se 7 dalšími středními školami z Nizozemska (1),  
Irska (1), Polska (1), Finska (1), Skotska (1), Itálie (1) a Francie (2) zaměřený 
především na komunikaci mezi zúčastněnými školami s využitím ICT, integraci 
ICT do vyučovacích hodin, využívání základních informací o ICT a využívání 
nových vyučovacích metod při práci s talentovanými žáky prostřednictvím ICT.  
 
Koordinátorem projektu je vyučující anglického jazyka Mgr. Alena Slováková. 
Ve dnech 21.9.-25.9.2005 proběhlo pracovní setkání účastníků projektu ve 
Skotsku, Banchory (účast dr. Langer), ve dnech 19.1.-22.1.2006 proběhlo 
pracovní setkání účastníků projektu ve Francii, Rombas (účast dr. Langer, Mgr. 
Slováková) a ve dnech 1.4.-5.4.2006 v holandském Leidschendamu (účast dr. 
Langer, Mgr. Slováková). 
V rámci programu proběhla výměna vyučujících hranického gymnázia a polského 
Konstancinu. Ve dnech 6.-13.2.2006 stáž M/Z Mgr. Ivo Macháčka v Konstancinu 
a ve dnech 5.-9.4.2006 stáž dvou polských vyučujících na GH.  
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Ve dnech 31.3.-5.4.2006 se uskutečnil již tradiční výměnný pobyt našich žáků 
v Holandsku a ve dnech 12.-17.5.2006 pobyt holandských studentů z Veurs 
College v Hranicích. 
 
Dne 4.5.2006 se uskutečnila na GH beseda pro žáky 3. ročníků + Klub mladých 
Evropanů s tureckými studenty (UP Olomouc) ke Dni Evropy. 
Ve dnech 5.-9.5.2006 se jedna žákyně školy zúčastnila konference ke Dni Evropy, 
která probíhala na UP Olomouc. 
Završením byla účast žáků třídy V5.A na Dni Evropy, který proběhl 9.5.2006 na 
Horním náměstí v Olomouci formou prezentace jednotlivých států Evropské unie 
– GH zde prezentovalo Holandsko. 

 
• Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 

 
Projekt Občan 
– na škole proběhlo školní kolo, v květnu 2006 účast v regionálním kole v Dobré 

u Frýdku-Místku. 
– žáci V2.A reprezentovali školu v rámci města Hranice s projektem na téma: 

„Schody skoro do nebe“ o zpřístupnění věže na budově původní hranické 
radnice. Práce vzbudila velký ohlas (tisk, rozhlas, regionální TV) s tím, že se 
hraničtí zastupitelé rozhodli věž na Staré radnici zpřístupnit a celou akci po 
dalším projednání realizovat ještě letos popřípadě v roce 2007. 

 
V září 2005 (27.9.) se studenti školy spolupodíleli na organizaci a programu 
koncertu „Hudba nás spojuje“ – výtěžek z akce byl věnován Sdružení pro pomoc 
postiženým dětem. 
 
V říjnu 2005 divadelní kroužek GH zopakoval úspěšné představení „Kdepak ty 
ptáčku hnízdo máš“ pro žáky hranických základních škol. 
 
V únoru 2006 připravili studenti gymnázia opakování nejlepších ukázek z vánoční 
besídky školy pro hranickou veřejnost pod názvem „To nejlepší z gympla“ v sále 
kina Svět.  Představení pro veřejnost  opětovně shlédlo zcela zaplněné hranické 
kino (viz příloha). 
 
Ve dnech 30. března až 3. dubna 2006 se 10 žáků GH (a 10 žáků SSOŠ Hranice) 
zúčastnilo sportovního klání 4 měst ze 4 států (Holandsko – Leidschendam 
/Voorburg, USA – Temecula, Polsko – Konstancin a Česká republika – Hranice) 
v holandském Leidschendamu s názvem Sister City Challenge, které mělo velký 
úspěch. 

 
V sobotu 29.4.2006 proběhla v hranickém zámku akce k 135. výročí založení GH 
– koncert, na kterém kromě dětského sboru vystoupili současní žáci i absolventi 
hranického gymnázia a vernisáž prací žáků i pedagogů na ochozu severního 
křídla zámku, za účasti hranické veřejnosti a zástupců Města Hranice. 

 
V květnu 2006 se žáci gymnázia, kteří se učí  francouzsky, zúčastnili programu 
výměnného pobytu žáků z Bonnevalu ve Francii na základní škole 1.máje a měli 
tak možnost procvičit se v konverzaci ve francouzském jazyce. 
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25.5.2006 uvedl divadelní kroužek nové představení „Klobouk ve křoví“ pro žáky 
školy a večer pro hranickou veřejnost v sále kina Svět a další den pro žáky 
hranických škol.  
18. června 2006 se s tímto představením členové divadelního kroužku zúčastnili 
4.ročníku festivalu ochotnických divadelních souborů Kašparova divadelní Střítež. 
 
18.6.2006 předvedl divadelní kroužek gymnázia další premiéru divadelního 
představení „Hurá k maturitě“ pro žáky gymnázia. 
 
Letní chemická škola pro studenty pořádaná PřF UP Olomouc, červen 2006 – 
účast Daniel Hollas (2.B) a Helena Raabová (V4.A). 

 
Celostátní soustředění úspěšných studentů – účastníků krajských kol chemických 
olympiád na letním chemickém táboře Běstvina 2006 (Daniel Hollas, Helena 
Raabová). 
 
Komorní sbor Gymnázia Hranice reprezentoval školu na mnoha kulturních 
vystoupeních: 
 
září 2005 – Den evropského kulturního dědictví (2 koncerty v hranické synagoze), 
 
prosinec 2005 – adventní koncert v evangelickém kostele (Hr.) a v kapli Povýšení   
                           sv.kříže (Velká) a vánoční koncert v kostele Stětí sv.Jana Křtitele  
                           v Hranicích, 
březen 2006 – koncert k 20.výročí založení pěveckého sboru Harmonia, 
duben 2006 – vystoupení na akci ZUŠ Hranice – Hudba?....jak se nám líbí., 

          koncert ke 135.výročí založení GH 
     květen 2006 – vystoupení na slavnostním aktu v rámci osvobození Horních Těšic, 
     červen 2006 – letní koncert v synagoze. 
  
  
• Výsledky soutěží, přehlídek 
 
 

Český jazyk a literatura 
 
okresní kolo   2. místo - Magdaléna Havlínová (V2.B) 
 
okresní kolo v recitaci 3. místo - Karolína Juřicová (V1.B) 
 
 
 

Anglický jazyk         
 
- proběhly soutěže pouze na školní úrovni pořádané PK AJ 
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Německý jazyk  
 
okresní kolo   3.místo - Lucie Hloušková (V2.A) 
 
 
 

Ruský jazyk  
 
krajské kolo             1.místo - Ivana Hanulíková (4.A)  
     (postup do ústředního kola v Praze) 
 
 
 

Francouzský jazyk  
 
oblastní kolo   2.místo - Kateřina Mikolášiková (V2.A) 
    4.místo - Barbora Keclíková  (3.B) 
 
 
 

Dějepis 
 
krajské kolo    6.místo - Libor Jelínek (V2.A) 
 
 
 

Zeměpis 
           
kat.C okresní kolo   4.místo - Oldřich Toláš (V2.B) 
      
kat.D okresní kolo   1.místo - Lukáš Horňák (4.A) 
    3.místo - Eva Králíčková (4.B)   
            11.místo - Martin Weiss (V3.A)    
 
          krajské kolo   2.místo - Lukáš Horňák (4.A) 
    9.místo - Eva Králíčková (4.B) 
 
 
     

Matematika 
      
kat.Z8 okresní kolo   1.místo Petra - Macigová (V1.B) 
 
kat.Z9 okresní kolo   3.místo - Libor Jelínek (V2.A) 
                                  Lukáš Langer (V2.A) úspěšný řešitel 
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Matematický klokan : 
kategorie Kadet  1. Alena Šeinerová (V2.A) 
                Junior  1. Rolincová Eva (V4.A) 
                Student  1. Hapala Michael (V6.A) 
 
 
 

Informatika a výpočetní technika 
 
školní kolo v programování účast 7 žáků školy             
 
okresní kolo    účast 2 žáci školy bez umístění 
 
 
 

Chemie 
 
krajské kolo kat.A  10.místo - Jan Wolfram (4.B) 
 
krajské kolo kat.D  5.místo - Libor Jelínek (V2.A)  
    7.místo - Zuzana Maděryčová (V2.A) 
    8.místo - Petr Pajdla (V2.B) 
 
krajské kolo kat.B  3.místo - Daniel Hollas (2.B)    
 
krajské kolo kat.C  2.místo - Daniel Hollas (2.B) 
    3.místo - Helena Raabová (V4.A) 
           14.místo - Jan Kašpárek (V4.A) 
 
 
 

Biologie 
 
kategorie C  
školní kolo    Zlata Matysová (V1.B) 
 
kategorie B   
školní kolo    6 žáků – postup do kraje: Soňa Matysová (V3.A) 
                Tereza Kvačková (V4.A) 
kategorie A   
školní kolo    4 žáci – postup do kraje: Marek Maršálek (3.B) 
               Jan Wolfram (4.B) 
 
krajské kolo   2.místo - Jan Wolfram (4.B) – postup do celostátního kola 
                     v Praze 
 
 
 
 
 



 15 

„Zelená stezka – zlatý list“ 
DDM Hranice   1.místo V2.A (Jelínek, Palenčar, Jemelík, Križan, Bečák,   
(17 družstev)                                            Langer)  
    2.místo V2.B (Pajdla,Šváčková,Smyčková,Vašíčková,  
                          Bočánová a Krejčí z V1.A) 
    5.místo V1.B 
krajské kolo   7.místo družstvo V2.A  
 
 
  

Estetická výchova - hudební 
 
Hanácká písnička  1.místo Anna Švarcová (V2.A), postup do regionál.kola 
 
 
 

Sportovní soutěže 
 
volejbal – okresní kolo 3.místo - dívky 
    1.místo - hoši  
    – krajské kolo 4. místo - hoši 
 
 
atletika – okresní kolo 2.místo - dívky 
    5.místo - hoši 
    7.místo - starší žáci 
basketbal – okrsk.kolo 2.místo - dívky 
    3.místo - hoši 
 
házená – okresní kolo 3.místo - hoši 
 
florbal – okrskové kolo 2.místo - dívky  
    3.místo - hoši 
 
stolní tenis – okresní kolo  1.místo - dívky 
         – krajské kolo  4.místo - dívky 
 
Matonni maraton, regionální kolo  8.místo - smíšená družstva 
 
 
 
7. Údaje o dalším vzd ělávání pedagogických pracovník ů 
 
• Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání:     55 
 
• Počet aktivit v rámci vzdělávání:       29 
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• Oblast vzdělávání, kým vzdělávání pořádáno: 
 

DVPP – UP Olomouc, Pedagogické centrum Olomouc, Schola Servis Prostějov,  
              NIDV Praha, UK Praha, Ostravská univerzita, MU Brno, další organizace 

    s akreditací MŠMT ČR. 
SIPVZ – SSOŠ Hranice (podzim 2005), ZŠ 1. máje Hranice (jaro 2006) 
 
Vzdělávací akce pro vyučující jednotlivých předmětů, k nové maturitní zkoušce, 
konference výchovných poradců. 
 

• Další aktivity v rámci vzdělávání 
 

a) jazykové vzdělávání v rámci mezinárodního programu Comenius – Mgr. Ivo 
Macháček a Mgr. Dagmar Kolářová (účelová dotace) 

b) SIPVZ – 16 + 9 pedagogických zaměstnanců 
 
 
 
8.   Zpráva z kontrolní a inspek ční činnosti 

 
Listopad 2005 – Krajská hygienická stanice Ol.kraje, územní pracoviště Přerov – 
státní zdravotní dozor v souladu s vyhl. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném 
znění. Výsledek: sociální zařízení tělocvičny – nefunkční vzduchotechnika 
(odstraněno), sociální zařízení 3.NP přístavby – není vzduchotechnika 
(odstraněno), učebny ve stávající budově – není funkční osvětlení tabulí (oprava-
výměna – bylo odstraněno v průběhu 07-08/2006), sociální zařízení 1., 2. a 3.NP 
přístavby – pouze studená voda (bylo odstraněno v srpnu 2006). 
 
Listopad 2005 – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor 
Přerov – kontrolní dohlídka dodržování povinností stanovených předpisy o 
požární ochraně ke kontrole provedené v červnu 2005. Uložená opatření byla 
splněna. 

 
 
 
9.  Další sledované oblasti 
 
• Realizace koncepčních materiálů kraje 

 
Škola pracovala v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje 
výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (Olomoucký kraj, březen 2003) 
zejména s kapitolou 3.3. Střední vzdělávání a 3.3.1. Gymnázia. 
Ředitel školy se účastnil porad pro ředitele středních škol Olomouckého kraje a 
pravidelně se účastnil jednání asociace ředitelů gymnázií Olomouckého kraje a 
asociace ředitelů středních škol Olomouckého kraje. 
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• Spolupráce školy na regionální úrovni 
- porady ředitelů středních škol zřizovaných Ol. krajem 
- asociace ředitelů gymnázií Olomouckého kraje 
- výměny předsedů maturitních komisí 
- vzdělávání pedagogických pracovníků 
- účast žáků v soutěžích 
- zapojení žáků a učitelů do projektu Občan 

 
• Spolupráce školy na úrovni příhraničních euroregionů  
 

Ne. 
 
 
 
 
Závěr:  
 
Výsledky školního roku 2005/2006 tak dávají záruku úspěšné práce a výsledků roku 
příštího, zejména pak záruku toho, že škola se zodpovědně vyrovná s náročnými 
úkoly vyplývajícími z nových legislativních úprav – s budoucími požadavky společné 
části nově pojaté maturitní zkoušky či úkolů v oblasti školního vzdělávacího 
programu v rámci RVPGV. 
 
 
 
 
 
Hranice,  29.9.2006 
 
 
 
 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                ředitel školy 
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            Příloha č. 1 
Přehled akcí školy za školní rok 2005/2006 
 
 
1.9.2005 - zahájení školního roku 2005/2006 
5.-9.9.2005 - STK Jedovnice, třídy 3.A, V5.A 
7.9.  - opravná maturitní zkouška 
8.-11.9. - historicko-zeměpisná exkurze Praha, třída 4.A 
9.-11.9. - konference AJ, Pardubice 
12.-16.9. - STK Jedovnice, třída 3.B 
14.-17.9. - historicko-zeměpisná exkurze Praha, třída V6.A 
15.-18.9. - historicko-zeměpisná exkurze 4.B 
21.-25.9. - konference Comenius – Banchory, Skotsko 
30.9.  - výchovný koncert Vývoj jazzu 
4.10.  - SŠP – atletika, dívky, Olomouc                 
5.10.  - Světový den učitelů        
11.10.  - exkurze ČJ (Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou) 
  - exkurze EV, Olomouc 
22.-27.10 - podzimní škola učitelů M,F,Ch – Praha 
24.10.  - divadelní představení „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“ pro hran.ZŠ 
25.10.  - INVEX Brno  
2.11.  - Gaudeamus Brno                            
3.11.  - beseda o Austrálii                    
7.11.  - prezentace studijních nabídek SŠ (SPŠ Hranice) 
10.-12.11. - seminář FrJ, Olomouc           
6.12.  - beseda pro 3.roč. – trestní právo 
7.12.  - 15. literární odpoledne 
  - florbal, hoši 
13.12.  - beseda pro 3.roč. – civilní právo 
  - Paragraf 11.55 – soutěž pro žáky hran.škol (5 žáků 1.A,B) 
14.12.  - beseda pro 3.roč. o sociální problematice  
16.12.  - exkurze NJ – Vídeň                 
17.12.  - mezigenerační turnaj – volejbal dívky 
20.12.  - florbal dívky – okresní kolo, Přerov 
  - Aerobic maratón dívky, hoši, Přerov 
22.12.  - vánoční koncert školy 
23.12.2005 - mezitřídní turnaj ve florbale dívky 
9.1.2006 - beseda pro dívky 1.roč. S tebou o tobě 
10.1.  - beseda k multikult.výchově, 2.roč. 

 - Den otevřených dveří GH 
13.1.  - okresní kolo olympiády NJ   
18.1.  - okresní kolo konverzace NJ 
19.-22.1. - konference programu Comenius (Rombas, Francie) 
22.-28.1. - LVVZ Karlov, třída 1.A 
25.1.  - okresní kolo MO kat.B,C 
27.1.  - Den památky obětí holocaustu 
4.2.  - ples školy 
6.-13.2. - výměnný pobyt Comenius – stáž M/Z Konstancin 
8.2.  - krajské kolo olympiády RJ 
  - „To nejlepší z gympla“ opakování vánočního koncertu pro veřejnost 



 20 

19.-25.2. - LVVZ Javorka, Beskydy - třída V3.A, 1.B 
21.2.    - obhajoba projektu SIPVZ (Ko,Mch)                
3.3.  - okresní kolo chemické olympiády,,Přerov 
7.3.  - beseda s hercem Františkem Řehákem, 3.B  
13.3.  - oblastní kolo soutěže FrJ 
15.3.  - krajské kolo dějepisné olympiády 
17.3.  - matematická soutěž Klokan 
23.3.  - okresní kolo zeměpisné olympiády  
24.3.  - krajské kolo biologické olympiády 
25.3.  - Hanácká písnička                      
27.3.-7.4. - Maturita nanečisto 2006       
28.3.  - okresní kolo v recitaci 
  - okresní kolo Naší přírodou 
31.3.-3.4. - Sister City Challenge – mezinárodní sport.festival Holandsko 
30.3.-6.4. - výměnný pobyt žáků V2.A, V2.B v Holandsku 
31.3.  - ústřední kolo konverzace RJ, Praha 
3.4.  - Projekt Občan, Dobrá u Fr.Místku 
5.4.  - okresní kolo matematické olympiády kat.Z8 
5.-9.4.  - výměnný pobyt polských učitelů (program Comenius) 
7.4.  - krajské kolo chemické olympiády kat.B 
10.4.  - jednání Školské rady 
11.4.  - písemná maturitní práce z ČJL 
  - výchovný koncert pro 1. a 2.roč., sál ZUŠ 
18.4.  - beseda o odpadech, MÚ Hranice 
  - juniorský maratón 
21.4.  - krajské kolo fyzik.olympiády kat. B,C,D 
  - krajské kolo biologické olympiády kat.B 
24.4.  - přijímací zkoušky, 4leté a 6leté studium 
25.4.  - exkurze lanové centrum Olomouc (V1.A,V1.B) 
28.4.  - krajské kolo chemické olympiády kat.C 
  - místní kolo Zelená stezka – zlatý list 
29.4.  - koncert a výstava k 135.výročí založení GH 
1.5.  - florbalový turnaj hochů ke 135.výročí GH 
2.-3.5.  - exkurze Z/D/ZSV Osvětim, Polsko 
3.5.  - veřejná prezentace „Projekt Občan“, třída V2.A (školní kolo) 
4.5.  - srovnávací testy SCIO – 2.ročníky 
  - beseda ke Dni Evropy 
  - exkurze okresní soud, Přerov 
5.5.  - Den Evropy – výročí založení Rady Evropy 
  - Zelená stezka – zlatý list 
9.5.  - Den Evropy – prezentace GH v Olomouci 
12.-17.5. - výměnný pobyt žáků z Veurs College v Hranicích 
15.5.  - regionální kolo „Projekt Občan“  
18.5.  - lanové centrum Olomouc, 2.roč. 
22.-25.5. - ústní maturitní zkoušky 
25.5.  - divadelní představení Klobouk ve křoví pro žáky GH 
       - slavnostní předání maturitních vysvědčení – MÚ Hranice 
26.5.  - divadelní představení Klobouk ve křoví pro hranické SŠ 
1.6.  - exkurze ZSV, okresní soud Přerov                        
2.6.  - nácvik evakuace školy 
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9.6.  - turnaj odbíjená dívek, Val.Meziříčí 
16.6.  - exkurze sklárny Karolínka, V2.B 
  - exkurze RJ, Olomouc 
22.6.  - exkurze Dlouhé Stráně (1.roč.)  
       - exkurze D, Olomouc (V1.B)                 
26.6.  - exkurze Meopta Přerov, 2.A 
  - divadelní představení Hurá k maturitě pro žáky GH 
27.6.  - exkurze Meopta Přerov, 2.B 
28.6.  - exkurze Meopta Přerov, V4.A 
  - exkurze Technické muzeum Brno (3.A, 3.B, V5.A) 
29.6.  - Sportovní den GH 
30.6.2006 - ukončení školního roku 2005/2006 
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               Příloha č. 6 
Seznam p ředmětů dle typ ů 

 
C Chování 
Chv Chování 
 
J Cizí jazyky p ředměty 
Aj  Anglický jazyk 
Frj  Francouzský jazyk 
Nj Německý jazyk 
Rj Ruský jazyk 
 
P Povinné p ředměty 
 
Čj Český jazyk a literatura 
Bi  Biologie 
D Dějepis 
EVH Estetická výchova – hudební 
EVV Estetická výchova – výtvarná 
F Fyzika 
Ch Chemie 
IVT Informatika a výpočetní technika 
M Matematika 
Ov Občanská výchova 
TV Tělesná výchova 
Z  Zeměpis 
ZSV Základy společenských věd 
 
V  Volitelné p ředměty 
 
SBia  Seminář biologie 
SBi  Seminář a cvičení z biologie 
SzD Seminář z dějepisu 
SzEk Seminář z ekonomiky 
Ek Ekonomika 
SE Seminář estetiky 
SzF Seminář z fyziky 
SCha Seminář chemie 
SCh Seminář a cvičení z chemie 
SM Seminář z matematiky 
SzZ Seminář ze zeměpisu 
SRg Seminář regionální geografie 
SVS Společenskovědní seminář 
Dg  Deskriptivní geometrie 
KAJ  Konverzace v anglickém jazyce 
KFrJ  Konverzace ve francouzském jazyce 
KNJ  Konverzace v německém jazyce 
ZTV Tělesná výchova – zdravotní 
SIVT Seminář výpočetní techniky 
SF Seminář fyziky 
CvF Cvičení z fyziky 
PVT Praktikum výpočetní techniky 
Mcv  Matematické cvičení 
 
N Nepovinné p ředměty 
 
Ijn  Italský jazyk 
Ljn  Latinský jazyk 
KNJn  Konverzace v německém jazyce 
Mcv  Matematické cvičení 
PVT Praktikum výpočetní techniky 
Sh Sportovní hry 
Nb Náboženství 
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