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1. Základní údaje o škole
• Název školy

: Gymnázium, Hranice, Zborovská 293

• Sídlo školy

: Zborovská 293, 753 11 Hranice

• Právní forma

: příspěvková organizace

• IČO

: 70259909

• IZO

: 000842940

• REDIZO

: 600017788

• 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

• Web.stránky

: www.gymnaziumhranice.cz

• Charakteristika školy
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku

: Mgr. Ivo Macháček

Zástupce pro technicko ekonomický úsek : Naděžda Prášilová
Výchovný poradce

: Mgr. Marta Křenková

Metodik prevence negativních
společenských jevů

: Mgr. Jiří Horký.

Koordinátor ICT

: RNDr. Jiří Šeiner

Škola Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, byla zařazena od sítě škol,
předškolních a školních zařízení jako gymnázium s šestiletým a čtyřletým cyklem
denního studia a cílovou kapacitou 480 žáků.
Ve školním roce 2006/2007 studovalo na gymnáziu celkem 470 žáků, z toho
v šestiletém cyklu denního studia celkem 263 žáků v 9 třídách (4 třídy v nižším
stupni víceletého gymnázia, 5 tříd ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve
čtyřletém cyklu denního studia pak 207 žáků v 7 třídách (1 třída v 1.ročníku a 2
třídy v dalších ročnících).
Průměrná naplněnost byla 29,38 žáka na 1 třídu.
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Počty žáků a tříd – naplněnost tříd

2005/2006

6leté-nižší st.
6leté-vyšší st.
6leté celkem
4leté

Celkem

2006/2007

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

119/4
114/4
233/8
242/8
475/16

29,75
28,50
29,13
30,25
29,69

119/4
112/4
231/8
238/8
469/16

121/4
142/5
263/9
207/7
470/16

30,25
28,40
29,22
29,57
29,38

121/4
142/5
263/9
207/7
470/16

Počet dívek celkem
Počet hochů celkem

: 294 (ø 18,4/1 třída)
: 176 (ø 11,0/1 třída)

Celkový počet dojíždějících žáků
- z toho z jiných okresů

: 174 (ø 10,9/1 třída)
: 15

Celkový počet stravovaných žáků

: 356 (76 %)

Žáci školy pracovali celkem v 14 povinných předmětech, 21 povinně volitelných
předmětech a 2 nepovinných předmětech včetně přípravy na základní státní
jazykovou zkoušku z německého jazyka, zkoušky FCE z anglického jazyka a
zkoušky DELF z francouzského jazyka.
Zkoušky FCE z jazyka anglického úspěšně vykonalo 12 žáků.
11 žáků úspěšně vykonalo zkoušku DELF z francouzského jazyka na konci
června 2007.
Během školního roku 2006/2007 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 2006/2007 pracovalo ve škole celkem 36 pedagogických
pracovníků, z toho 3 na zkrácený úvazek, dále 3 externisté a 7 provozních
zaměstnanců, z nichž jeden na poloviční úvazek.
Všichni vyučující byli ve školním roce 2006/2007 100 % VŠ aprobováni, všichni
pedagogičtí pracovníci vyučovali svým aprobacím včetně externích
pedagogických pracovníků.
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
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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 organizaci Dne
otevřených dveří k 135. výročí založení GH v září 2006, dále na Prezentaci
studijních nabídek SŠ v Hranicích (listopad 2006), na realizaci Dne otevřených
dveří pro zájemce o studium ze základních škol, na přípravě otázek k ústní
maturitní zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní turnaje, Sportovní
den školy).
I ve školním roce 2006/2007 jednotlivé PK průběžně pracovaly s navrhovanou
podobou RVP GV a na budoucí podobě ŠVP.
Ve školním roce 2006/2007 pracovaly v souladu s organogramem školy tyto
poradní orgány ředitele školy v návaznosti na spolupráci se Školskou radou:
a)
b)
c)
d)
e)

pedagogická rada
rada předsedů předmětových komisí
rada třídních učitelů + výchovná komise
ekonomická rada vedení školy
hlavní výbor Sdružení rodičů a přátel gymnázia

Školní rok se odvíjel od projednaného a schváleného Plánu práce pro školní rok
2006/2007, který byl vydán ředitelem školy dne 30.8.2006. Tento celoroční plán
práce byl dále rozpracován do dalších dokumentů:
1) jednotlivé měsíční plány práce
2) plány práce jednotlivých PK
3) plán práce výchovného poradce
4) plán minimální prevence
5) plán porad vedení
6) plán DVPP
7) plán ICT
Plán práce na školní rok 2006/2007 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro
školní rok 2006/2007, které byly projednány a schváleny dne 30.8.2006 (a byly
závazné pro všechny zaměstnance školy) v členění na:
1) oblast vzdělávání
2) oblast výchovnou
3) obecné cíle
(Viz dále jednotlivé body závěrečné zprávy).
Škola působí od 6. února 2007 jako Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého Olomouc.
V průběhu školního roku vykonávali celkem 3 studenti VŠ pedagogického směru
průběžnou pedagogickou praxi na GH.
V měsíci květnu vykonal na GH provozní praxi 1 žák Obchodní akademie Přerov.
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V Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje zastupoval studenty středních škol
za okres Přerov žák třídy V4.A Tomáš Burša.
Školní rok byl zahájen v pondělí 4. září 2006 a ukončen v pátek 29.6.2007.
Příloha č. 1 – Přehled akcí za školní rok 2006/2007
• Dodržování obecných cílů
a) všechny stanovené cíle byly splněny
b) je nutné pro další školní rok zlepšit přístup všech vyučujících v oblasti
sebeevaluace i přístupu k celkové evaluaci školy (důraz na DVPP v této
oblasti)
• Rada školy
1. ledna 2006 byla zřízena Rada školy (zřizovatel KÚ Ol. kraje), která má 6 členů:
2 zástupce za zřizovatele (Ing. Miroslav Kutý – předseda ŠR,
Josef Kaštovský - člen),
2 za pedagogické pracovníky školy (RNDr. Dana Kubešová, Mgr. Ivo Macháček),
1 za rodiče nezletilých žáků (Mgr. Tomáš Světnický),
1 za zletilé žáky (Daniel Krejčiřík).
Rada školy se sešla 2x, na svém říjnovém jednání schválila výroční zprávu školy
za školní rok 2005/2006, úpravu vnitřního řádu školy, projednala úpravu učebního
plánu gymnázií a umístění absolventů školního roku 2005/2006 na vysoké školy.
Na svém druhém jednání schválila rada školy stipendijní řád Gymnázia Hranice,
projednala rozpočet školy na rok 2007, přijímací řízení pro školní rok 2007/2008,
úpravu učebních plánů GH od 1.9.2007.
• Hlavní výbor SRPG
V hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2006/2007 16 zástupců
jednotlivých tříd + ředitel školy. Předsedou HV SRPG byla opětovně zvolena Mgr.
Naděžda Tumpachová, funkci pokladníka vykonávala Ing. Birnbaumová.
Hlavní výbor se sešel během školního roku celkem čtyřikrát. 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 2007 a písemných testů
CERMAT.
Hlavní výbor se podílel na organizaci plesu školy dne 27.1.2007. 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
Profil schopností a dovedností (kompetencí)
Obecné kompetence:
-

-

absolvent má široké všeobecné vzdělání potřebné pro další studium
umí formulovat své názory a postoje ústně i písemně, konstruktivně diskutovat
o problémech
umí komunikovat ve dvou cizích jazycích v písemné i ústní podobě
umí organizovat a řídit vlastní učení, adaptovat se na podmínky terciárního
studia a objektivně hodnotit své výsledky
umí se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky, pracovat v týmu
a přijímat odpovědnost za svěřené úkoly
umí pracovat efektivně s informacemi, využívat prostředky informační a
komunikačních technologií
má všeobecný přehled o kultuře, historii a současnosti svého národa
v kontextu evropském i světovém
orientuje se v různých společenských a hodnotových systémech a ve
společensko-ekonomických jevech a procesech každodenního života
má sociální a kulturní kompetence potřebné pro občanský život
v demokratické společnosti a v integrované Evropě
získává informace a praktické dovednosti potřebné pro studium, osobní a
pracovní život v neznámém prostředí a mezinárodních situacích
umí aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální, biologické, geografické a
chemické zákonitosti při řešení praktických úloh
naučil se rozumět vztahu člověka a přírody, jednat ekologicky a v souladu se
strategií udržitelného rozvoje
umí využívat pro praktické účely i pro další vzdělávání základní metody
společenskovědního a přírodovědného výzkumu, je otevřený k poznávání
nových a originálních postupů a řešení problémů
zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární
prevence

Profesní uplatnění:
Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších
odborných školách, zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo
ekonomického směru.
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.
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O tom, že se absolventi hranického gymnázia dovedou uplatnit svědčí úspěch
absolventů Gymnázia Hranice Aleše Šturaly a Lukáše Perůtky (v současné době
studentů VUT v Brně), kteří hájili české barvy v celosvětovém finále soutěže
Imagine Cup v jihokorejském Soulu. Aleš Šturala s projektem SilentBooks, který
je určen pro pomoc neslyšícím osobám a Lukáš Perůtka v kategorii Hoshimi.
Oba úspěšné studenty ocenil pamětními listy starosta Města Hranice Mgr.
Miroslav Wildner (viz příloha – kopie novinových článků).
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2. Seznam studijních a učebních oborů

Kód oboru

Název oboru

79-41-K/401

79-41-K/601

gymnázium
nižší stupeň víceletého gymnázia
(čtyřletý studijní cyklus) (šestiletý studijní cyklus)
vyšší stupeň víceletého gymnázia
(šestiletý studijní cyklus)

Ukončení studia

maturitní zkouška

maturitní zkouška

Forma studia

denní studium

denní studium

Druh studia

úplné střední studium

úplné střední studium

Další vzdělávání
ve škole

ne

ne
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3. Přehled učebních plánů včetně schvalovacích doložek MŠMT
• Učební plány
Učební plán pro gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, č.j. 20595/1999-22,
schválený MŠMT ČR dne 5.5.1999.
Učební plán pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem, č.j. 20594/1999-22,
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.
Škola byla zapojena od 1.9.2006 do 31.8.2007 do rozvojového programu
vyhlášeného MŠMT „Podpora zvýšení počtu vyučovaných hodin v oborech
vzdělávání gymnázií.“
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 č.j.
20596/99-22 dne 5.5.1999.
• Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání
– využívání programového vybavení a ICT ve výuce zejména matematiky,
fyziky, zeměpisu, biologie, chemie a cizích jazyků,
– výuka cizích jazyků napříč příslušným ročníkem, kombinace čtyřletého a
šestiletého studia v odpovídajících ročnících – žáci rozděleni podle
odpovídající úrovně jazykových dovedností a schopností,
– projektová výuka (projekt Občan, ON v nižším stupni víceletého gymnázia).
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Učební plán pro školní rok 2006/2007
šestileté studium (všeobecné zaměření), kód oboru 79-41-K/601

POČET HODIN

1.roč. 2.roč. 3.roč.

4.roč. 5.roč. 6.roč.

PŘEDMĚT
Český jazyk a literatura

1
4/1

2
4/1

3
4

4
4

5
4

6
4

Cizí jazyk 1

3/3

3/3

3/3

3/3

4/4

5/5

Cizí jazyk 2

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

4/4

Občanská nauka

1

1

-

-

-

-

Základy společenských věd

-

-

2

1

2

3

Dějepis

2

2

2

2

2

-

Zeměpis

2

2

2

2

-

-

4/1

4/1

4

4

4

4

Fyzika

2

2

2

3

3

-

Chemie

2

2

3

3

2

-

Biologie/Geologie

2

2

3

2

3

-

Informatika a výpočetní technika

2/2

2/2

1/1

-

-

-

Estetická výchova - výtvarná

1/-

1/-

2/-

2/-

-

-

Estetická výchova - hudební

-/1

-/1

-/2

-/2

-

-

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Volitelný předmět 1

-

-

-

2/2

2/2

3/3

Volitelný předmět 2

-

-

-

-

2/2

3/3

Volitelný předmět 3

-

-

-

-

-

3/3

Volitelný předmět 4

-

-

-

-

-

2/2

31

31

33

33

33

33

Matematika

CELKEM
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Učební plán pro školní rok 2006/2007
čtyřleté studium (všeobecné zaměření), kód oboru 79-41-K/401

POČET HODIN

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

4

4

4

4

Cizí jazyk 1

3/3

3/3

4/4

5/5

Cizí jazyk 2

3/3

3/3

3/3

4/4

Základy společenských věd

1

1

2

3

Dějepis

2

2

2

-

Zeměpis

2

2

-

-

4/1

4

4

4

Fyzika

2

3

3

-

Chemie

3

3

2

-

Biologie/Geologie

3

2

3

-

Informatika a výpočetní technika

2/2

-

-

-

Estetická výchova – výtvarná

2/-

2/-

-

-

Estetická výchova – hudební

-/2

-/2

-

-

Tělesná výchova

2/2

2/2

2/2

2/2

Volitelný předmět 1

-

2/2

2/2

3/3

Volitelný předmět 2

-

-

2/2

3/3

Volitelný předmět 3

-

-

-

3/3

Volitelný předmět 4

-

-

-

2/2

33

33

33

33

PŘEDMĚT
Český jazyk a literatura

Matematika

CELKEM
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4. Statistické údaje o škole
• Údaje o žácích školy
Ø Počty žáků v jednotlivých ročnících a oborech (k 30.9.2006):

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

počet žáků

počet žáků

počet žáků

počet žáků

počet žáků

počet žáků

2
60

2
61

2
60

2
61

2
55
1
32
3
87

1
30
2
61
3
91

1
28
2
58
3
86

1
29
2
56
3
85

šestileté
studium
čtyřleté
studium
Celkem

4/121

Celkem
třídy/žáci

9
263
7
207
16
470

12/349

Ø Přijímací zkoušky pro školní rok 2007/2008
Přijímací řízení (v režimu správního řízení) bylo zahájeno dne 16.3.2007 a
ukončeno 17.5.2007.
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2007/2008:
a) nižší stupeň VG (kód oboru 79-41-K/601
b) vyšší stupeň VG (kód oboru 79-41-K/601
c) čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/401

: 60 žáků (2 třídy)
: 60 žáků (2 třídy)
: 30 žáků (1 třída)

Celkové počty přihlášených uchazečů:
a) nižší stupeň VG
: 78, přijato 60
b) vyšší stupeň VG
: 55, přijato 55
c) čtyřleté gymnázium : 30, přijato 30

4leté studium

6leté studium
- nižší stupeň

přihlášeno
přijato
odvolání/vyhověno
přihlášeno
přijato
odvolání/vyhověno

1.kolo
30
29
0/0
78
60
1/0

2.kolo
1
1
0/0
0
0
0

Přijímací zkoušky pro 4leté studium i nižší ročník 6letého studia proběhly formou
písemných testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecně studijních
předpokladů.
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1. kolo přijímacích zkoušek proběhlo dne 23.4.2007 (nižší stupeň VG, čtyřleté
gymnázium), 2. kolo proběhlo dne 15.5.2007.
Do vyššího stupně víceletého gymnázia se nepřihlásil žádný uchazeč ze ZŠ,
proběhlo pouze přijímací řízení pro stávající žáky 2. ročníku nižšího stupně
víceletého gymnázia (šestileté studium).
Pro školní rok 2008/2009 navrhujeme zřizovateli následující kapacity:
nižší stupeň VG (šestileté studium, kód oboru 79-41-K/601)
vyšší stupeň VG (šestileté studium, kód oboru 79-41-K/601)
čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/401)

: 60 žáků, 2 třídy
: 60 žáků, 2 třídy
: 30 žáků, 1 třída

Přijímací zkoušky pro uchazeče z nižšího do vyššího stupně víceletého gymnázia
bude odvislé od platné legislativní úpravy (viz možné navrhované zrušení
přijímacího řízení – MŠMT ČR).
Ø Počet nově přijatých žáků k 30.6.2006: 90
Ø Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1.9.2006: 2 (4leté – přestup z jiné
SŠ)
Ø Počet nově přijatých žáků k 30.9.2006: 2 (4leté – přestup z jiné SŠ)
Ø Počet nově přijatých žáků po 30.9.2006: 1 (4leté – přestup z jiné SŠ)
Ø Počet žáků, kteří přerušili studium do 30.9.2006: 0
po 30.9.2006: 0
Ø Počet žáků, kteří ukončili studium do 30.9.2006: 0
po 30.9.2006: 1 žák (4leté) – přestup na jinou SŠ
k 31.8.2007: 6 žáků (nižší ročník VLG) – přijímací zkoušky na jinou SŠ
3 žáci – z prospěchových důvodů
1 žák – přestup na jinou SŠ z důvodu stěhování
Ø Počet žáků hlásících se na vysokou školu, VOŠ: 84
Ø Počet žáků přijatých na vysokou školu: 80 (95 %)
Počet žáků přijatých na VOŠ a konzervatoř: 3
(příloha č. 2)
Ø Počet žáků odcházejících do praxe: 1
Ø Počet integrovaných žáků se zdravotním postižením: 0
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• Údaje o zaměstnancích školy
Ø Počet pedagogických pracovníků: 36

Jméno, titul

Langer Radovan, PhDr.
Bezděková Andrea, Mgr.
Burianová Zdenka, PhDr.
Elefantová Lenka, Mgr.
Horký Jiří, Mgr.
Indrová Šárka, Mgr.
Ižaríková Nikola, Mgr.
Jakešová Taťána, Mgr.
Jemelík Zdeněk, Mgr.
Jonasová Taťána, PaedDr.
Kolářová Dagmar, Mgr.
Křenková Marta, Mgr.
Kubešová Dana, RNDr.
Lajdová Zdenka, PaedDr.
Libosvár Jiří, Mgr. *
Lidaříková Jitka, Mgr.
Lysák Jiří, Mgr.
Macháňová Petra, Mgr.
Malá Ludmila, Mgr.
Macháček Ivo, Mgr.
Menšíková Jana, Mgr.
Mlčoch Miloslav, Mgr.
Mužíková Hana, Mgr.
Nebeská Jitka, Mgr. *
Palkovská Taťána, Mgr.
Pastorková Kateřina, Mgr.
Plšková Pavla, Ing.
Rábová Zuzana
Rotreklová Martina,PaedDr.
Řehula Jiří, Mgr. *
Slováková Alena, Mgr.
Šeiner Jiří, RNDr.
Vávrová Marie, Mgr.
Vývodová Lenka, Ing.
Záchelová Pavla, Mgr.
Zemánková Věra, Mgr.
* zkrácené úvazky
Externisté:
Kubíčková Ivana, Mgr.
Fliedrová Bohumila, Ing.
Brázdová Marcela, Mgr.

vzdělání

aprobace

vyučoval

%
aprob.

délka
praxe

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VS
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

ČJ,VV
D,ČJ
NJ,ON
M,Ch
Bi,TV
TV,Z
FJ,ZSV
M,F
M,F
HV,NJ,RJ
M,F,IVT
ČJ,ON
M,F
ČJ,ON
D,Z.ON
NJ,ČJ
D,TV,BV
M,Ch
HV,VV
M,Z
ČJ,RJ,TV
AJ,ČJ,VV
NJ,RJ,ON
Fj
RJ,D
AJ,ČJ
Bi
Ch,Bi
AJ,RJ,HV
M,F
NJ,AJ
M,F,IVT
RJ,ČJ
AJ
AJ,ČJ
NJ,ČJ

ČJ
D,ČJ
NJ
M,Ch
Bi,TV
TV,Z
FJ,ZSV
M,F
M,F
HV,NJ
M,IVT
ČJ,ZSV
M,F
ČJ,ON
D,Z,ZSV
NJ,ČJ
D,TV
M,Ch
HV,VV
M,Z
TV
AJ
NJ,ZSV
Fj
D
AJ,ČJ
Bi
Ch
AJ
M
NJ,AJ
M,IVT
ČJ,RJ
AJ
AJ
NJ,ČJ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

26
9
26
2
16
10
2
14
30
23
15
13
25
24
46
31
16
0
7
20
26
32
15
36
17
3
30
24
18
42
7
26
28
21
19
23

VŠ
VŠ
VŠ

M,F
Ek
nábožen.

F
Ek
nábožen.

100
100
100
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třídní
učitel

V2.B
V3.B
3.A

V2.A
V6.A
1.A
V3.A
V4.A

4.B

V5.A

2.A
4.A
V1.B

3.B
V1.A

2.B

Změny v pedagogickém sboru:
Mgr. Nikola Ižaríková (FrJ, ZSV) od 28.8.2006 – pracovní poměr na dobu neurčitou.
Mgr. Taťána Jakešová (M, F) od 28.8.2006 – pracovní poměr na dobu neurčitou.
Mgr. Šárka Indrová (TV, Z) – zástup za Mgr. Kateřinu Černou (Z,TV) – 28.9. 2006
nástup na mateřskou dovolenou (do 27.9.2006 pracovní neschopnost)
Mgr. Petra Macháňová (M, Ch) – zástup za Mgr. Janu Horákovou (rodičovská
dovolená).
Ø Počet ostatních zaměstnanců školy: 7 (přepočtených 6,3)
Jméno, příjmení

Pracovní zařazení

Naděžda Prášilová
Ing.Monika Vlčková
Josef Král
Radka Karalová
Naděžda Laliková
Dana Urbanová
Alena Králová

rozpočtář
finanční referent
domovník (školník)
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka (0,3 úvazku 10/2006-06/2007)

Ø Počet žáků na učitele: 13,05
Ø Organizační struktura platná ve sledovaném období
- příloha č. 3
Ø Pedagogická praxe na GH:
září 2006, leden 2007
září 2006
září – říjen 2006
Ø Provozní praxe na GH:
květen 2007

Jana Valentová (HV, NJ)
Kateřina Chudová (HV, AJ)
Jana Malátková (NJ)

Michal Lalik, žák Obchodní akademie Přerov
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků
č. 4 – Souhrnná statistika tříd ve školním roce 2006/2007
č. 5 – Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí
č. 6 – Seznam předmětů dle typů

- viz příloha

• Údaje o prospěchu a absenci za školní rok 2006/2007
1. pololetí
469
16
78
377
13
1
1,99
20 844
44,4
1 303
11

počet žáků
počet tříd
vyznamenání
prospělo
neprospělo
nehodnoceno
Ø prospěch
absence celkem
Ø absence na 1 žáka
Ø absence na 1 třídu
neomluvená absence celkem

2. pololetí
470
16
84
379
7
1
2,03
25 187
53,6
1 574
9

• Maturitní zkoušky 2006/ 2007
- výsledky prospěchu písemné maturitní práce z ČJL (dne 3.4.2007)
třída
4.A
4.B
V6.A
celkem

počet
žáků
27
29
29
85

1

2

3
15
6
24

9
12
14
35

stupeň prospěchu
3
4
12
2
7
21

3
2
5

5

průměr

-

2,56
1,55
2,17
2,08

- výsledky prospěchu ústní maturitní zkoušky (21. – 24.5.2007)
třída

počet
žáků

4.A
4.B
V6.A
celkem

27
29
29
85

celkový prospěch
vyznamenání
6
9
15
30

prospěl
19
19
14
52

neprospěl
2
1
3

průměrný
prospěch
2,10
2,13
1,70
1,97

Opravný termín ústních maturitních zkoušek byl stanoven na středu 5. září 2007.
Všichni 3 žáci u opravných zkoušek uspěli.
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Podrobné výsledky jednotlivých maturitních tříd
- viz příloha č. 7 – Maturitní zkoušky 1. termín – třídy 4.A, 4.B, V6.A
• Maturita nanečisto 2007
Termín konání
Počet zúčastněných žáků
Zadavatel

: 26. – 29. března 2007
: 83
: Cermat (MŠMT ČR)

Žáci maturitních tříd konali – ve společné části tyto zkoušky:
Český jazyk – strukturovaná písemná práce
Anglický jazyk 1 – strukturovaná písemná práce
Německý jazyk 1 – strukturovaná písemná práce
Francouzský jazyk 1 – strukturovaná písemná práce
Občanský základ
Matematika
Přírodovědně technický základ
Informačně technologický základ
– v profilové části tyto zkoušky:
Anglický jazyk 2 – strukturovaná písemná práce
Německý jazyk 2 – strukturovaná písemná práce
Výsledky žáků jednotlivých maturitních tříd – příloha č. 8
• Oblast výchovná
Chování žáků ve školním roce 2006/2007 se hodnotilo průběžné v rámci
třídnických hodin (důraz na dodržování pravidel Školního řádu), dále na
jednotlivých měsíčních poradách a jednáních pedagogické rady GH.
Pravidelně byly hodnoceny výsledky v oblasti absence žáků včetně zdůvodnění
vyšší absence (nemocnost, hospitalizace, ozdravné pobyty) a dále zdůvodnění
případné neomluvené absence (součinnost třídního učitele, zákonných zástupců
nezletilých žáků či přímo se žáky zletilými ve spolupráci s výchovným poradcem
nebo školním metodikem prevence).
Přehled udělených výchovných opatření ve školním roce 2006/2007

druh opatření
pochvala TU
pochvala ŘŠ
důtka TU
důtka ŘŠ
podmínečné vyloučení
vyloučení ze studia

1. pololetí
49
2
12
2
0
0
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2. pololetí
116
17
20
5
0
0

• Další údaje o zlepšení podmínek výchovně vzdělávacího procesu
a) rozvod počítačové sítě po celé budově školy – připojení na internet v každé
učebně a kabinetu (červenec – srpen 2006)
b) vedení školní agendy v programu Bakalář – elektronické zpracování školní
matriky, elektronická podoba vedení výsledné klasifikace, absence a
chování (výchovných opatření, maturitní zkoušky)
– Mgr. Ivo Macháček, Mgr. Dagmar Kolářová
c) nová podoba webových stránek školy – www.gymnaziumhranice.cz
– od dubna 2007 (Mgr. Kolářová, Mgr. Macháček, Mgr. Mlčoch,
Mgr.Indrová, Mgr. Ižaríková, žák Martin Žák)
d) pořízení nové digitální kopírky pro vyučující – květen 2007 (formou
pronájmu)
e) instalace interaktivní tabule pro výuku zeměpisu a cizích jazyků
f) zakoupení 11 ks osobních počítačů (zajištěna 100 % vybavenost kabinetů)
g) průběžný nákup učebních pomůcek dle požadavků jednotlivých
předmětových komisí
h) průběžné rozšiřování fondu školní knihovny
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6. Údaje o školních, mimoškolních vzdělávacích a volnočasových
aktivitách, grantových programech, soutěžích
• Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy
Francouzský jazyk:
Květen 2007 – dvě přednášky F. Michelet, ředitelky francouzského centra
v Olomouci na téma „Kraj Poitou-Charentes“
Dějepis/Občanská nauka/Základy společenských věd:
Prosinec 2006 – trestní právo – JUDr. Jelínek (3. ročníky)
civilní právo – JUDr. Marková (3.ročníky)
hranické galerie (4. ročníky)
Leden 2007 – projekt „Lidé lidem“ – Jiný kraj, jiný mrav (2.A)
Neviditelná ruka trhu (2.B)
Globální vesnice (V4.A)
Únor 2007 – beseda o historii Hranic (4. ročníky)
Březen 07 – beseda s místostarostkou Města Hranice Ing. R. Ondriášovou (V1.A)
Květen 2007 – beseda s pracovníkem střediska KAPA Přerov (SZH)
beseda se sociální pracovnicí (SZH)
Zeměpis:
Listopad 2006 – beseda agentury Pohoda na téma Skandinávie pro třídy 2.A, 2.B
a V4.A.
Prosinec 2006 – přednáška Expedice Manaslu – výstup na jednu z nejvyšších hor
světa, Ing. Matoušek (V2.A).
Březen 2007 – přednáška Moje cesta po USA, Ing. Konečný.
Červen 2007 – beseda agentury Planeta 3000 na téma Austrálie.
Biologie:
Beseda pro dívky prvních ročníků „S Tebou o Tobě“.
Chemie:
Únor 2007 – beseda s představiteli Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.
• Zapojení do republikových projektů, programů a grantů
Projekt Občan
– 11 žáků třídy V3.A představilo v září 2007 svůj projekt na téma: „Schody skoro
do nebe“ na 9. celostátní konferenci Projektu Občan v Praze. V konkurenci 17
škol z celé republiky sklidil největší uznání nejen ze strany publika, ale i
odborné poroty a dokonce osobně od organizátorky celostátní konference paní
Ivany Havlínové (CIVITAS Praha).
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– po úspěchu loňského projektu „Schody skoro do nebe“ předstoupili studenti
prvního ročníku víceletého gymnázia s projektem „Naše kapsy – odpadkové
koše“, kde chtějí navrhnout řešení problému nedostatku odpadkových košů
v Hranicích. Místní prezentace v březnu 2007, v dubnu 2007 celostátní slyšení
v Praze.
Projekt Badatel – do tohoto projektu se zapojili a své práce prezentovali studenti
GH: Helena Raabová, Daniel Hollas a Olga Rýparová. Výsledky jejich práce jsou
publikovány ve sborníku, který vydala Přírodovědecká fakulta UP Olomouc.
KSICHT – korespondenční kurz chemie, pořádaný VŠCHT v Praze. Na předních
místech se umístili Helena Raabová a Daniel Hollas. Odměnou za umístění se
v červnu 2007 zúčastnili bezplatného semináře, pořádaného na VŠCHT v Praze.
• Zahraniční aktivity
Gymnázium Hranice je zapojeno od roku 1996 do mezinárodního projektu
Socrates – Comenius, ve školním roce 2006/2007 jako asociovaný partner,
koordinátorem projektu je vyučující anglického jazyka Mgr. Alena Slováková.
Září 2006 – návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku (Francie), kolektiv
žáků třídy V6.A na základě úspěchu ve vědomostní soutěži o Evropské unii,
kterou připravili europoslanci Libor Rouček a Richard Falbr. Soutěže se zúčastnilo
110 středoškoláků z 12 škol Olomouckého kraje a deset ze třinácti přihlášených
žáků GH v ní uspělo a dva z nich Miroslav Kaštyl a Kateřina Šejdová byli zároveň
nejúspěšnějšími soutěžícími. (3 denní, pořádáno zastoupením EP v Praze).
Prosinec 2006 – účast dvou současných a jednoho bývalého studenta GH jako
jediných zástupců České republiky na Evropském setkání mládeže z UNESCO
klubů v řeckých Athénách.
Prosinec 2006 – kulturně historická exkurze do Vídně (1 denní).
20. – 22. únor 2007 – účast výběru žáků tříd V4.A, 3.A a 3.B Gymnázia Hranice
(jako jediné školy v ČR vybrané na základě výsledků žáků školy) v mezinárodní
soutěži Euroscola pořádané Evropským parlamentem ve Štrasburku – prezentace
školy, města, regionu a České republiky v auditoriu 450 soutěžících z 27
členských zemí EU, práce žáků v 6 tematických skupinách, prezentace těchto
skupin na závěrečném plénu účastníků, vyhlášení soutěže Eurogame/Euroscola
2006/2007.
Vítěz – Robin Novák (3.B), Mgr. Nikola Ižaríková (za pedagogické pracovníky).
Březen 2007 – výměnný pobyt žáků druhého ročníku nižšího stupně víceletého
gymnázia (šestileté studium) v Holandsku (7 denní). Pobyt v Leidschendam
/Voorburgu na partnerské škole Veurs College Leidschendam v rámci
asociovaného partnerství školy v mezinárodním programu EU Socrates/Comenius
se zaměřením na prohloubení jazykových vědomostí a dovedností (AJ),
sociálních a multikulturních dovedností a schopností s důrazem na prohloubení
kompetencí ve využívání ICT.
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Květen 2007 – pobyt francouzských studentů a učitelů z Bonnevalu na GH.
Květen 2007 – pobyt holandských studentů a učitelů ze školy Veurs College
Leidschendam se zaměřením na poznávání vzdělávacího systému ČR,
hranického regionu, Olomouckého kraje a širšího regionu střední a východní
Moravy.
Červen 2007 – uměleckovědná exkurze do Paříže. Výběr žáků se zaměřením na
studium francouzského jazyka, společenských věd a uměnovědních disciplín.
• Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity
Ve dnech 15. a 16. září 2006 proběhl Den otevřených dveří u příležitosti 135.
výročí založení gymnázia v Hranicích. U příležitosti oslav byl vydán almanach,
který mapuje posledních 5 školních roků od 2001/2002 do 2005/2006 včetně
údajů o zaměstnancích, žácích a absolventech školy.
V pátek 15. září byla u příležitosti oslav uvedena repríza divadelního představení
„Hurá k maturitě“ v kině Svět pro hranickou veřejnost.
12. prosince 2006 proběhl již 16. ročník Literárního odpoledne pro žáky školy pod
vedením Mgr. Marie Vávrové.
22. prosince 2006 proběhl v hranickém kině Svět již tradiční vánoční koncert pro
žáky školy pod vedením PaedDr. Taťány Jonasové.
Leden 2007 – proběhl tradiční ples školy se slavnostním stužkováním žáků
maturitních ročníků.
V únoru 2007 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.
Květen 2007 – divadelní kroužek GH připravil premiéru ztřeštěné komedie „Vdovy
v akci“, kterou uvedl 24. května dopoledne pro žáky školy a večer pro hranickou
veřejnost.
Komorní sbor Gymnázia Hranice pod vedením PaedDr. Taťány Jonasové
reprezentoval školu na těchto kulturních vystoupeních:
září 2006 – Den evropského kulturního dědictví (2 koncerty v evangelickém
kostele v Hranicích),
prosinec 2006 – adventní koncert v evangelickém kostele v Hranicích, v kapli
v Horních Těšicích a na adventním odpoledni ve Špičkách,
vánoční koncert v kostele Stětí Sv. Jana Křtitele v Hranicích,
květen 2007 – májový koncert v Galerii M+M v Hranicích,
vystoupení na slavnostním aktu v rámci osvobození Horních Těšic,
červen 2007 – letní koncert v evangelickém kostele v Hranicích.
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Oblast tělovýchovy a sportu:
Sportovně turistický kurz pro žáky 5. ročníku šestiletého studia a 3. ročníku
čtyřletého studia (září 2006 – Jedovnice, 3 třídy).
Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 3. ročníku šestiletého studia a 1.
ročníku čtyřletého studia (únor a březen 2007 – Javorka a Karlov, 3 třídy).
Předmětová komise TV dále zajišťovala činnost celkem 4 kroužků volného času
pro žáky školy v členění na volejbal dívek, florbal dívek a hochů a basketbal
dívek. Dále se podílela na organizaci sportovních turnajů ve florbalu dívek a
hochů, volejbalu dívek, basketbalu hochů a dívek a mezitřídním turnaji smíšených
družstev ve florbalu.
V červnu 2007 proběhl již tradiční Sportovní den GH za účasti všech žáků a
vyučujících školy v areálu stadionu TJ Sigma Hranice.
• Výsledky olympiád a soutěží
Český jazyk a literatura
okresní kolo
krajské kolo

2. místo – Kristýna Zapletalová (V2.A)
4. místo – Kristýna Zapletalová (V2.A)

okresní kolo v recitaci

1.místo – Tereza Zlámalová (2.A)
(postup do příprav. kola Wolkerova Prostějova)

Anglický jazyk
okresní kolo

3. místo – Jakub Jablonský (V5.A)

Německý jazyk
okresní kolo

5.místo – Petr Vítek (V4.A)

Ruský jazyk
krajské kolo

4. místo – Barbora Hubíková (2.A)

Francouzský jazyk
oblastní kolo kat.A1

1.místo – Kristýna Zapletalová (V2.A)
(postup do celorepublikového kola v Praze
- 11. místo)
3.místo – Klára Kolářová (V2.B)
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oblastní kolo kat. B1

3. místo – Ivana Černá (3.B)

oblastní kolo kat. B2

2. místo – Petra Andrýsková (V4.A)
3. místo – Klára Jemelková (V4.A)

Dějepis
účast v okresním kole

Eliška Liedermannová (V2.A)
Klára Kolářová (V2.B)

Občanská nauka/Základy společenských věd
Soutěž o EU

13 studentů V6.A

Euroscola

EP Štrasburk – žáci V4.A
1. místo – Robin Novák (3.B)

Zeměpis
okresní kolo kat. C

6. místo – Martina Krejčí (V2.A)

okresní kolo kat. D

4. místo – Libor Jelínek (V3.A)
6. místo – Martin Weiss (V4.A)
8. místo – Lukáš Melkus (2.B)

Matematika
krajské kolo kat. C

4. místo – Lukáš Langer (V3.A)
6. místo – Vojtěch Miloš (1.A)

okresní kolo kat. Z9

1. místo – Petra Macigová (V2.B)
13. místo – Martin Žák (V2.B)

okresní kolo kat. Z8
Matematický klokan :
krajské kolo

7. místo – Antonín Novák (V1.B)
3. místo – Marek Fešar (V4.A)

Přírodovědný klokan:
krajské kolo

2. místo – Matěj Röder (1.A)

Fyzika
krajské kolo kat. B

2. místo – Marek Fešar (V4.A)
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Chemie
krajské kolo kat.A

ústřední kolo kat. A

krajské kolo kat.B

krajské kolo kat.C

4. místo – Helena Raabová (V5.A)
5. místo – Daniel Hollas (3.B)
11. místo – Renata Šošovičková (V6.A)
11. místo – Daniel Hollas (3.B)
21. místo – Helena Raabová (V5.A)
Daniel Hollas postup a účast na teoretickém soustředění
pro přípravu na mezinárodní chemickou olympiádu.
2. místo – Daniel Hollas (3.B)
4. místo – Helena Raabová (V5.A)
6. místo – Jan Kašpárek (V5.A)
4. místo – Olga Rýparová (2.A)
26. místo – Zuzana Maděryčová (V3.B)
28. místo – Marek Fešar (V4.A)

Biologie
krajské kolo kat. A

16. místo – Lenka Vinklárková (V6.A)

krajské kolo kat. B

9. místo – Eva Novosadová (2.B)
12. místo – Olga Rýparová (2.A)

Krajské kolo kat. C

5. místo – Zlata Matysová (V2.B)

„Zelená stezka – Zlatý list“
DDM Hranice
1. , 2. a 3. místo (6 členné týmy)
krajské kolo
3. místo
Naší přírodou

2. a 3. místo žáci V1.A,B a V2.A,B

Estetická výchova - hudební
Hanácká písnička

3. místo – Michaela Pavlíková (V1.B)

Sportovní soutěže
volejbal – okresní kolo
– krajské kolo

2. místo – dívky
1. místo – hoši
4. místo – hoši

atletika – okresní kolo
– krajské kolo

5. místo – hoši
4. místo – dívky
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basketbal – okresní kolo

2. místo – dívky
3. místo – hoši

florbal – okresní kolo

3. místo – dívky
5. místo – hoši

krajské kolo ZŠ a VG

1. místo – dívky
2. místo - dívky (kvalifikace na republikové finále)

Juniorský maratón – kraj

8. místo (smíšené družstvo)

Atletický čtyřboj ZŠ – kraj

3. místo – dívky

Přespolní běh – regionální finále

8. místo – hoši
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
• Přehled průběhu DVPP ve školním roce 2006/2007
Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 se řídilo
příslušným plánem DVPP, který byl projednán na schůzi vedoucích předmětových
komisí dne 30.8.2006 s následnými prioritami:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

průběžné vzdělávání k Nové maturitě
průběžné vzdělávání v oblasti RVP ZV, GV a tvorby ŠVP
průběžné vzdělávání učitelů cizích jazyků
průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ESF
další oborové/předmětové vzdělávání
distanční studium KICT (RNDr. Jiří Šeiner)
předepsané vzdělávání (ředitel školy, zástupce ředitele školy)
jiné dle potřeby

Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání:
Počet aktivit v rámci vzdělávání:
40

63

Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí:

předmětová
komise
ČJ
AJ
NJ
FrJ
RJ
ON/ZSV/D
Z
M/F
IVT
Ch
TV

počet
proškol.osob
9
14
9
4
1
5
1
12
3
4
1
63

počet akcí /
Nová maturita
4/1
7/5
5/4
4
1/1
4
1
7
2/1
4
1
40/13

Mimo klasické DVPP probíhala školení a semináře ke znění nového zákoníku
práce (2 akce/2 účastníci), spisové službě (1 akce/1 účastník) a účast na školení
k ESF, pořádané KÚ Ol. kraje (Mgr. Dagmar Kolářová, Mgr. Ivo Macháček) dle
příslušného rozpisu studia. Jedním z doprovodných efektů tohoto vzdělávání
bude realizace nepovinného předmětu Projektová příprava od školního roku
2007/2008.
Údaje o distanční podobě studia ve školním roce 2006/2007:
RNDr. Jiří Šeiner
– distanční (funkční) studium pro funkci koordinátora ICT (Mendelova zemědělská
a lesnická univerzita Brno – 4 semestry).
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Mgr. Ludmila Malá
– rozšiřující studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UP Olomouc.
• Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky
Přehled odborných exkurzí:

celkem exkurzí
: 40
z toho odborných : 35
zahraničních : 5

Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů:
český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
dějepis/ON/ZSV
zeměpis
matematika/fyzika
chemie
biologie
estetická výchova
tělesná výchova

7
1 (+ 1 zahraniční, Holandsko/Comenius*)
1 (+ 1 zahraniční, Vídeň*)
3 (+ 1 zahraniční, Paříž*)
8 (+ 2 zahraniční, EP Štrasburk*)
1
4
4
3
1
2

(* - viz – zahraniční aktivity)
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8.

Zprávy z kontrolní a inspekční činnosti
13. – 14. prosince 2006 – ČŠI Olomouc, tematická inspekce – zjišťování a
hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona a hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků
(viz příloha č. 10 – kopie Inspekční zprávy).
Prosinec 2006 – Krajská hygienická stanice Ol.kraje, územní pracoviště Přerov –
státní zdravotní dozor v souladu s vyhl. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném
znění. Předmět kontroly – měření denního osvětlení v učebnách.
Březen 2007 – Okresní správa sociálního zabezpečení v Přerově – kontrola
pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém
pojištění za období 03/2005 až 02/2007 – nebyly zjištěny nedostatky.
Červen 2007 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Přerov – kontrola placení
pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období 09/2004 až 04/2007 – nebyly
zjištěny žádné nedostatky ve výpočtu a odvodu pojistného.
Červen 2007 – Úřad práce v Přerově – kontrola plnění povinností uložených v §
63 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, konkrétně potvrzování údajů o výši příjmů ze závislé činnosti
zaměstnanců školy za rok 2005 a 2006, kontrola dodržování právních předpisů o
zaměstnanosti týkajících se plnění povinného podílu osob se zdravotním
postižením za rok 2006 – nebyly zjištěny nedostatky.
Vnitřní kontrolní činnost:
a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců,
– periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2007)
– týden bezpečnosti (duben 2007),
b) průběžně čerpání přímých nákladů (mzdy) a provozních prostředků
v závislosti na stanovený/upravený rozpočet dle příslušných vnitřních
směrnic o kontrolní činnosti.
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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 2006)
a ČR.
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.
• Spolupráce školy na regionální úrovni
1. porady ředitelů středních škol zřizovaných Ol. krajem
2. asociace ředitelů gymnázií Olomouckého kraje
3. výměny předsedů maturitních komisí
4. vzdělávání pedagogických pracovníků
5. účast žáků v soutěžích
6. zapojení žáků a učitelů do projektu Občan
• Spolupráce školy na úrovni příhraničních euroregionů
Ne.
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10. Hospodaření školy
Škola skončila hospodaření za rok 2006 s kladným hospodářským výsledkem
v hlavní činnosti ve výši 5.321,38 Kč. Podrobné údaje o hospodaření školy jsou
obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2006.
V období leden – srpen 2007 hospodařila škola s přiděleným rozpočtem ve výši
19,943.100 Kč, z toho:
a) přímé náklady (ÚZ 33353)
rozvojový program „Podpora zvýšení počtu vyuč.hodin ...“
podpora romských žáků (ÚZ 33160)

b) provozní náklady včetně stravování (ÚZ 00020)
odpisy (ÚZ 00006)
mezinárodní výměnné pobyty (ÚZ 00109)

16,730.000 Kč
403.000 Kč
3.100 Kč
17,136.100 Kč
1,963.000 Kč
814.000 Kč
30.000 Kč
2,807.000 Kč

Rozpočet na rok 2007 je sestaven jako vyrovnaný, škola na konci finančního roku
2007 dodrží závazné ukazatele dané zřizovatelem a lze předpokládat, že neskončí
hospodaření se ztrátou.

Finanční fondy:

Investiční fond

stav fondu
k 31.12.2006
313.448,61

tvorba fondu
k 31.8.2007
407.000,00

Rezervní fond
Fond odměn

31.058,31
13.100,00

4.444,38
1.000,00

použití fondu
k 31.8.2007
203.500,00
92.034,00
0
0

125.990,32

267.364,72

294.211,82

FKSP
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stav fondu
k 31.8.2007
424.914,61
35.502,69
14.100,00
99.143,22

11.

Závěr

Ve školním roce 2006/2007 byla škola metodicky řízena zřizovatelem (Olomoucký
kraj) prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Olomouckého
kraje. Ředitel školy se účastnil společných porad pro ředitele SŠ zřizovaných
Olomouckým krajem a společných porad ředitelů gymnázií Olomouckého kraje.
Řízení školy se odvíjelo od základních tezí zřizovací listiny, zásad pro řízení
příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem (nové znění od
1.1.2007) a dalších metodických pokynů či rozhodnutí zřizovatele, vždy v souladu
s Dlouhodobým záměrem Olomouckého kraje (oblast vzdělávání).
Ve školním roce 2006/2007 se i nadále dařilo udržet 100 % aprobovanost
pedagogických pracovníků, byl dodržen závazný ukazatel pedagogických i
ostatních zaměstnanců.
I v letošním školním roce řada žáků dosáhla velmi výrazných úspěchů v oblasti
jejich zapojení do soutěží od školní až po celorepublikovou úroveň, žáci úspěšně
reprezentovali školu i na veřejnosti (divadelní představení, činnosti komorního
pěveckého sboru, ...) a v zahraničí.
Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci zejména u ústních maturitních zkoušek, což
je zárukou i pro následná úspěšná přijetí absolventů 2006/2007 na vysoké školy
či na vyšší odborné školy.

Hranice, 27.9.2007

PhDr. Radovan Langer
ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 byla dne 10.10.2007
projednána Školskou radou Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 a její znění bylo
jednomyslně členy Školské rady schváleno.
Se zněním Výroční zprávy byli seznámeni zaměstnanci organizace a je
k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách školy.
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11. Seznam příloh:
1) Přehled akcí za školní rok 2006/2007
2) Přehled úspěšnosti přijetí absolventů GH na VŠ
3) Organizační struktura
4) Souhrnná statistika tříd za školní rok 2006/2007
5) Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí školního roku
6) Seznam předmětů dle typů
7) Maturitní zkoušky – přehled za třídy 4.A, 4.B a V6.A
8) Maturita nanečisto 2007
9) Kopie Inspekční zprávy
10) Kopie novinových článků k aktivitám
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