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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, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

 Ředitel školy : PhDr. Radovan Langer 

 Zástupce ŘŠ : Mgr. Ivo Macháček 

 Školská rada : zřízena od 1.1.2006  
  složení: Ivan Kaštyl, Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA; Ivo Lesák, 
  Mgr. Ivo Macháček, Mgr. Jiří Lysák, Petra Vašinová 

 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 školní prevence     : Mgr. Jiří Horký 
 
Koordinátor ICT     : RNDr. Jiří Šeiner 

 
Střední škola Gymnázium, Hranice, Zborovská 293, byla zařazena od sítě škol, 
předškolních a školních zařízení jako gymnázium s šestiletým a čtyřletým cyklem denního 
studia s cílovou kapacitou 480 žáků. 
 
Ve školním roce 2008/2009 studovalo na gymnáziu celkem 466 žáků, z toho v šestiletém 
cyklu denního studia celkem 312 žáků v 10 třídách (4 třídy v nižším stupni víceletého 

mailto:gymnazium.hranice@gym.hranet.cz
http://www.gymnaziumhranice.cz/
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gymnázia, 7 tříd ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve čtyřletém cyklu denního 
studia pak 154 žáků v 5 třídách (1 třída v 1., 2. a 3. ročníku a 2 třídy ve čtvrtých ročnících). 
 
Průměrná naplněnost byla 29,13 žáka na 1 třídu. 
 
Počty žáků a tříd – naplněnost tříd 
 
 

 2007/2008 2008/2009 
počet žáků 

k 30.9./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. 120/4 30,00 119/4 120/4 30,00 119/4 
6leté-vyšší st. 167/6 27,83 166/6 192/7 28,57 193/7 
6leté celkem 287/10 28,70 285/10 312/11 28,36 312/11 
4leté 184/6 30,67 182/6 154/5 30,8 152/5 

Celkem 471/16 29,44 467/16 466/16 29,13 464/16 

 
 

Počet dívek celkem     : 268 (ø 16,75/1 třída) 
Počet hochů celkem     : 198 (ø 12,38/1 třída) 
 
Celkový počet dojíždějících žáků    : 189 (ø 11,81/1 třída) 
- z toho z jiných okresů     : 26 
(Vsetín,  Olomouc, Kroměříž, Nový Jičín) 
 
Celkový počet stravovaných žáků   : 354 (76 %) 

 
Žáci školy pracovali celkem v 16 povinných předmětech, 21 povinně volitelných 
předmětech a 3 nepovinných předmětech včetně přípravy na zkoušky FCE z anglického 
jazyka a zkoušky DELF z francouzského jazyka.  
Zkoušky FCE z jazyka anglického úspěšně vykonalo 27 žáků. 
Zkoušku DELF z francouzského jazyka úspěšně vykonalo 25 žáků. 
Dále se žáci zúčastnili ve třech termínech projektu Cambridge Pretesting, který organizuje 
Cambridge ESOL Institute v Británii. Jedná se o zkoušky FCE nanečisto v rámci pilotního 
projektu této instituce. 
42 žáků školy se zúčastnilo testování CEFLA (Compentence in English as a Foreign 
Language Assesment 2009) nabízeného společností SCIO s možností získat po úspěšném 
absolvování mezinárodní certifikát. 
 
Během školního roku 2008/2009 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 (viz strana 28 – 31). 
 
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, atletika, cyklistika, kanoistika). 
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Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole celkem 38 pedagogických pracovníků, 
z toho 4 na zkrácený úvazek, dále 2 externisté a 7 provozních zaměstnanců, z toho jeden 
na poloviční úvazek. 
Všichni vyučující byli ve školním roce 2008/2009 100 % VŠ aprobováni, všichni 
pedagogičtí pracovníci vyučovali svým aprobacím včetně externích pedagogických 
pracovníků. 
 
Pedagogičtí pracovníci školy pracovali celkem ve 12 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 Prezentaci studijních nabídek SŠ v Hranicích (listopad 2008), na 
realizaci Dne otevřených dveří pro zájemce o studium ze základních škol (leden 2009), na 
přípravě otázek k ústní maturitní zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní 
turnaje, Sportovní den školy). 
 
Ve školním roce 2008/2009 se jednotlivé předmětové komise podílely na dokončení 
práce na Školním vzdělávacím programu Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, který byl 
dokončen v květnu 2009 a byl projednán 16.6.2009 na jednání Školské rady GH. 
Školský vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia s názvem Intellegere, 
nōvisse, scíre (Víme, známe, umíme) byl následně hodnocen ČŠI, pracoviště Olomouc, 
která vydala rozhodnutí o plném souladu ŠVP s RVP ZV. 

 
Ve školním roce 2008/2009 pracovaly v souladu s organogramem školy tyto poradní 
orgány ředitele školy v návaznosti na spolupráci se Školskou radou: 
 

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

 
Školní rok  se odvíjel od projednaného a schváleného  Plánu práce pro školní rok 
2008/2009, který byl vydán ředitelem školy dne 27.8.2008. Tento celoroční plán práce byl 
dále rozpracován do dalších dokumentů: 
 

1) Projekt rozvoje školy 2008 - 2012 
2) jednotlivé měsíční plány práce 
3) plány práce jednotlivých PK 
4) plán práce výchovného poradce 
5) minimální preventivní program 
6) plán porad vedení 
7) plán DVPP 
8) plán ICT 
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Plán práce na školní rok 2008/2009 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro školní 
rok 2008/2009, které byly projednány a schváleny dne 27.8.2008 (a byly závazné pro 
všechny zaměstnance školy) v členění na: 
 

1) oblast vzdělávání 
2) oblast výchovnou 
3) obecné cíle 

 
Škola působí od 6. února 2007 jako Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého Olomouc. 

 
V průběhu školního roku vykonávali celkem 2 studenti VŠ pedagogického směru 
průběžnou pedagogickou praxi na GH. 

 
V Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje zastupoval studenty středních škol za okres 
Přerov žák třídy V4.A Tomáš Burša.         
 
Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 2008 a ukončen v úterý 30. června 2009. 

 
 

 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 
 
Do 31.12.2008 pracovala školská rada ve složení Ing. Miroslav Kutý, Josef Kaštovský, Mgr. 
Tomáš Světnický, Mgr. Ivo Macháček, RNDr. Dana Kubešová, Daniel Krejčiřík. 
Na svém posledním jednání v říjnu 2008 projednali členové ŠR školní řád GH, stipendijní 
řád GH, schválili Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2007/2008 a byli seznámeni 
s průběhem voleb nových členů školské rady. 
 
1. ledna 2009 byla zřízena nová Rada  školy (zřizovatel KÚ Ol. kraje), která má 6 členů:  
 
2 zástupce za zřizovatele  (Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA; Ivo Lesák), 
2 za pedagogické pracovníky školy  (Mgr. Jiří Lysák, Mgr. Ivo Macháček),  
1 za zákonné zástupce nezletilých žáků (Ivan Kaštyl – předseda ŠR), 
1 za zletilé žáky (Petra Vašinová). 
 
Rada školy se sešla třikrát, na svém prvním ustavujícím zasedání byli představeni 
jednotliví členové ŠR, schválen jednací řád a zvolen předseda ŠR. Dále byl projednán 
návrh rozpočtu provozních výdajů na rok 2009. Další zasedání proběhlo v dubnu 2009, 
kde byl projednán rozpočet na rok 2009, ředitel školy seznámil členy ŠR s průběhem prací 
na ŠVP a s aktuálním stavem přijímacího řízení pro školní rok 2009/2010. 
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Na červnovém zasedání předložil ředitel školy k projednání Školský vzdělávací program 
GH a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků. 
 
 

 Hlavní výbor SRPG 
 

V hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2008/2009 17 zástupců jednotlivých 
tříd + ředitel školy. Předsedou hlavního výboru SRPG  do 24.2.2009 byla Mgr. Naděžda 
Tumpachová, k uvedenému datu byl zvolen předsedou pan Roman Kubeša (zástupce 
třídy V1.A), funkci pokladníka převzala Ing. Markéta Čočková. 
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 písemných testů CERMAT. 
Hlavní výbor se podílel na organizaci plesu školy dne 31.1.2009. 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. 
 

 

 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 
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- 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. 
 
O tom svědčí i úspěch absolventa šestiletého studia Gymnázia Hranice Lukáše Perůtky (v 
současné době student Univerzity Karlovy v Praze), který dosáhl obrovského úspěchu 
v největší technologické soutěži světa Imagine cup v Egyptě, kde reprezentoval Českou 
republiku a zvítězil v kategorii Robotics and Algorithm.  
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2. Přehled oborů vzdělávání 
 

 Seznam studijních oborů 
 
 

 
Kód oboru 
 

 
79-41-K/401 

 
79-41-K/601 

 
Název oboru 

 
Gymnázium - všeobecné 
(čtyřletý studijní cyklus) 

 
Gymnázium - všeobecné 

nižší stupeň víceletého gymnázia 
(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 

 
 
 

 Učební plány 
 

Změna učebních dokumentů pro gymnázia se čtyřletým a osmiletým studijním cyklem č.j. 
8 413/2007-23 ze dne 6.4.2007  s platností od 1.9.2007. 

 
 

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. 
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Učební plán pro školní rok 2008/2009 
 
- kód oboru 79-41-K/601, Gymnázium – všeobecné (šestiletý cyklus) 
 

 

 

 
POČET HODIN 

 
1.roč. 

 
2.roč. 

 
3.roč. 

 
 4.roč. 

 
 5.roč. 

 
6.roč. 

 
PŘEDMĚT 

 
     1 

 
     2 

 
     3 

 
     4 

 
     5 

 
     6 

Český jazyk a literatura 4/1 4/1 4 4 4 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 - - 

Matematika 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 

 
CELKEM 

 
31 

 
31 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 
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Učební plán pro školní rok 2008/2009 
 
- kód oboru 79-41-K/401, Gymnázium – všeobecné (čtyřletý cyklus) 
 

 

 

 
POČET HODIN 

 
  1.ročník 

 
  2.ročník 

 
   3.ročník 

 
   4.ročník 

 
PŘEDMĚT 

 
 

 
 

 
 

 
 

Český jazyk a literatura 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 - - 

Matematika 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 

 
CELKEM 

 
33 

 
33 

 
33 

 
33 
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 Údaje o žácích školy 
 

Počty žáků v jednotlivých ročnících a oborech (k 30.9.2008): 
 
 

 
 

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 
třídy/žáci počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků 

šestileté 
studium 

2 2 2 2 2 1 11 

61 59 56 52 54 30 312 

čtyřleté 
studium 

  1 1 1 2 5 

  33 30 32 59 154 

 
Celkem 

2 2 3 3 3 3 16 

61 59 89 82 86 89 466 

  4/120   12/346  
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 Údaje o zaměstnancích školy 
 
 Počet pedagogických pracovníků:  38 
 

Jméno, titul vzdělání aprobace vyučoval % 
aprob. 

délka  
praxe 

třídní 
učitel 

Langer Radovan, PhDr. VŠ ČJ,VV ČJ 100 28  

Bezděková Andrea, Mgr. VŠ D,ČJ D,ČJ 100 11 V4.B 

Burianová Zdenka, PhDr. VŠ NJ,ON NJ 100 28  

Biskupová Petra, Mgr. VŠ M,Ch M,Ch 100 2 V1.B 

Hapalová  Martina, Mgr. VŠ M,Z M,Z 100 5 V2.A 

Horký Jiří, Mgr. VŠ Bi,TV Bi,TV 100 18 V4.A 

Horáková Jana, Mgr.      * VŠ Ch,Bi Ch,Bi 100 10  

Ižaríková Nikola, Mgr. VŠ FrJ,ZSV FrJ,ZSV 100 4  

Jakešová Taťána, Mgr. VŠ       M,F M,F 100 16 4.A 

Jemelík Zdeněk, Mgr. VŠ M,F M,F 100 32  

Jonasová Taťána, PaedDr. VŠ HV,NJ,RJ HV,NJ 100 25  

Kolářová Dagmar, Mgr. VŠ M,F,IVT M,IVT 100 17  

Křenková Marta, Mgr. VŠ ČJ,ON ČJ,ZSV 100 15 3.A 

Kubešová Dana, RNDr. VŠ M,F M,F 100 27 V5.A 

Lajdová Zdenka, PaedDr. VŠ ČJ,ON ČJ,ON 100 26 V6.A 

Lidaříková Jitka, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 33  

Lysák Jiří, Mgr. VŠ D,TV,BV D,TV 100 18 2.A 

Malá Ludmila, Mgr.    VS HV,VV HV,VV 100 9  

Macháček Ivo, Mgr. VŠ M,Z M,Z 100 22  

Menšíková Jana, Mgr. VŠ ČJ,RJ,TV ČJ,TV 100 28 V2.B 

Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV AJ 100 34  

Mlčochová Lenka, Mgr.  VŠ AJ,ČJ,HV AJ 100 20  

Mužíková Hana, Mgr. VŠ NJ,RJ,ON NJ,ZSV 100 17 V5.B ** 

Palkovská Taťána, Mgr. VŠ RJ,D D 100 19 V1.A 

Plšková Pavla, Ing. VŠ Bi Bi 100 32 1.A 

Poláková Lenka, Mgr. VŠ M,Ch M,Ch 100 4 V5.B 

Rábová Zuzana VŠ Ch,Bi Ch 100 26 V3.B 

Rotreklová Martina,PaedDr. VŠ AJ,RJ,HV AJ 100 20  

Ryšková Hana, Mgr.      VŠ TV,Z TV,Z 100 3  

Slováková Alena, Mgr. VŠ NJ,AJ NJ,AJ 100 9  

Šeiner Jiří, RNDr. VŠ M,F,IVT M,IVT 100 28  

Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ,RJ 100 30 V3.A 

Vývodová Lenka, Ing. VŠ AJ AJ 100 23  

Záchelová Pavla, Mgr. VŠ AJ,ČJ AJ 100 21  

Zemánková Věra, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 25 4.B 

Libosvár Jiří, Mgr.         * VŠ D,Z,ON Z,ZSV 100 48  

Nebeská Jitka, Mgr.      *   VŠ FrJ FrJ 100 38  

Řehula Jiří, Mgr.            * VŠ M M 100 44  

* zkrácené úvazky 
** TU V5.B od 04/2009  - zástup za mateřskou dovolenou  
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Externisté:       

Fliedrová Bohumila, Ing. VŠ Ek Ek 100   

Ryška Zdeněk VŠ IVT IVT 100   

 
 
Změny v pedagogickém sboru: 
 
Mgr. Kateřina Pastorková (AJ,ČJ) – 17.3.2008 nástup na mateřskou dovolenou. Od 1.9.2008 
zástup Mgr. Lenka Mlčochová (AJ, ČJ, HV). 
 
Mgr. Jiří Řehula (M) a Zdeněk Ryška (IVT) – zástup po dobu nemoci RNDr. Jiřího Šeinera (do 
20.4.2009). 
 
Mgr. Lenka Poláková (M, Ch) – nástup na mateřskou dovolenou od 20.4.2009.  
Zastupující třídní učitelka – Mgr. Hana Mužíková (V5.B) 
 
Mgr. Petra Biskupová (M, Ch) – nástup na mateřskou dovolenou od 22.6.2009. 
 
Příslušný zástup za obě pracovnice bude řešen od nového školního roku 2009/2010. 
 
Mgr. Hana Ryšková (TV, Z) – ukončení pracovní poměru na dobu určitou – zástup za Mgr. 
Kateřinu Černou (návrat z mateřské dovolené od školního roku 2009/2010). 
 
 
 Počet ostatních zaměstnanců školy: 7 (přepočtených 6,3) 

 

Jméno, příjmení 
 

Pracovní zařazení 

Naděžda Prášilová rozpočtář, zástupce ŘŠ pro věci ekonomické 

Ing.Monika Vlčková finanční referent 

Josef Král domovník (školník) 

Radka Karalová uklízečka 

Naděžda Laliková uklízečka 

Dana Urbanová uklízečka 

Alena Králová uklízečka (0,3 úvazku 09/2008-06/2009) 

 
 
 Počet žáků na učitele: 12,26 

 

 Organizační struktura platná ve sledovaném období  
- příloha č. 1 

 
 

 Pedagogická praxe na GH: 
 

únor 2009    Michaela Sekaninová (F, Bi) 
      únor – březen 2009  Eva Václavíková (NJ, Z) 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 
 
- přijímací řízení (v režimu správního řízení) bylo zahájeno dne 15.3.2009 a ukončeno 
30.7.2009. 

 
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2009/2010 
 
a) nižší stupeň VG (kód oboru 79-41-K/61)  : 2 třídy (60 žáků) 
b) čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)  : 1 třída (30 žáků) 
 
Celkové počty přihlášených uchazečů: 
a) nižší stupeň VG : 1. kolo – přihlášek   52   zápisový lístek odevzdalo  46 uchazečů 
     2. kolo – přihlášek     9  zápisový lístek odevzdalo     8 uchazečů 
     Celkem – přihlášek  61  zápisový lístek odevzdalo   54 uchazečů 
 
b) čtyřleté gymnázium : přihlášek   76, zápisový lístek odevzdalo   29 uchazečů        
        odvolání proti nepřijetí          1 uchazeč 

 
V přijímacím řízení byly hodnoceny u uchazečů  následující skutečnosti, stanovené kritérii 
pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu: 
a) znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením prospěchu na vysvědčení z předchozího 

vzdělávání (údaje uvedené na přihlášce ke studiu, potvrzené ředitelstvím příslušné ZŠ – 
1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy a 1. pololetí 9. ročníku základní školy), 

b) slovní hodnocení uchazeče ze ZŠ. 
 

Pro školní rok 2010/2011 navrhujeme zřizovateli následující kapacity: 
 
nižší stupeň VG (šestileté studium, kód oboru 79-41-K/61) : 2 třídy (60 žáků) 
čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)   : 1 třída (30 žáků) 
 
 
 Počet nově přijatých žáků k 30.6.2008:  90 
 
 Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1.9.2008:  4 (4leté – přestup z jiné SŠ) 

     1 (6leté – přestup z jiné SŠ) 
 

 Počet nově přijatých žáků k 30.9.2008:  2 (4leté, 6leté – přestup z jiné SŠ) 
 
 Počet nově přijatých žáků po 30.9.2008:  1 

 
 Počet žáků, kteří přerušili studium do 30.9.2008:    1 

                                                                           po 30.9.2008:    0 
                                   
 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia: 1 
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 Počet žáků, kteří zanechali studia: 
do 30.9.2008:  0                       

 
po 30.9.2008:  4 žáci (3 žáci 4leté, 1 žák 6leté – přestup na jinou SŠ) 

  
k 31.8.2009:  9 žáků – přestup na jinou střední školu   

   1 žák – z důvodu stěhování 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2008/2009 
č. 3 – Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí  
č. 4 – Seznam předmětů dle typů 
 

 

 Údaje o prospěchu a absenci za školní rok 2008/2009 
 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 463 464 

počet tříd 16 16 

vyznamenání 83 86 

Prospělo 362 372 

neprospělo 15 5 

nehodnoceno 3 1 

Ø prospěch 2,07 2,06 

absence celkem 19 842 23 436 

Ø absence na 1 žáka 42,86 50,51 

Ø absence na 1 třídu 1 240 1 465 

neomluvená absence celkem 18 140 

 
 
 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2008/2009 
 
 

 
třída 

 
žáků 

prospěl 
s vyznam. 

 
prospěl 

 
neprospěl 

 
nehodnocen 

snížená 
známka 

z chování 

průměrný 
prospěch 

absence 
na žáka 
celkem 

neomluv. 
absence 
na žáka 

1.A 33 4 29    2,138 47,69  

2.A 28 3 24 1   2,240 48,00  

3.A 32 6 25  1  1,970 51,64  

4.A 29 6 22 1  1 2,128 70,89 4,48 

4.B 30 3 27    2,134 63,36 0,17 

V1.A 29 7 22    1,960 46,41  

V1.B 31 6 24 1   1,998 38,25 0,03 

V2.A 29 5 23 1   2,037 59,34  

V2.B 30 3 26 1   2,241 39,03 0,07 

V3.A 27 7 20    1,969 62,88  

V3.B 29 7 22    1,997 49,58  

V4.A 29 7 22    2,096 49,06  

V4.B 23 5 18    2,043 45,82 0,09 

V5.A 28 1 27    2,196 38,85  

V5.B 27 6 21    1,969 61,25  

V6.A 30 10 20    1,837 41,36  

 464 86 372 5 1 1    
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 Maturitní zkoušky 2008/ 2009 
 

- výsledky prospěchu písemné maturitní práce z ČJL (dne 7.4.2009) 
 
 

stupeň prospěchu  
průměr 
na třídu 

třída počet žáků 1 2 3 4 5 

4.A 28 3 11 12 2 - 2,46 

4.B 30 14 11 4 1 - 1,73 

V6.A 30 9 9 9 3 - 2,20 

celkem 88 21 22 31 9 3 2,13 

 
 

- výsledky prospěchu ústní maturitní zkoušky (18. – 21.5.2009) 
 

stupeň prospěchu  
průměr 
na třídu 

třída počet žáků 1 2 3 4 5 

4.A 28 40 38 30 5 - 2,00 

4.B 30 50 38 24 5 3 1,94 

V6.A 30 61 30 21 8 - 1,80 

celkem 88 151 106 75 18 3 1,91 

    
  - celkové výsledky ústní maturitní zkoušky (18. – 21.5.2009) 
 

 
třída 

počet 
žáků 

celkový prospěch 

vyznamenání prospěl neprospěl 

4.A 28 7 21 - 

4.B 30 8 20 2 

V6.A 30 13 17 - 

celkem 88 28 58 2 

 
 
V řádném termínu nebyla připuštěna k maturitní zkoušce Lenka Bíbrlíková (4.A). 
 
Opravný termín ústních maturitních zkoušek byl stanoven na středu 9. září 2009. 
1 žák u opravných zkoušek uspěl, 1 žákyně bude opakovat ústní maturitní zkoušku v jarním 
termínu školního roku 2009/2010. 
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ 
 

VŠ                   - fakulta 4. A 4. B V 6. A celkem 

UP Olomouc 

 

cyrilometodějská teologická 1   21 

filozofická 1 1 1 

lékařská 2   

pedagogická 2 2 1 

právnická 1 1  

přírodovědecká 3 1 1 

tělesné kultury 3   

MU Brno ekonomicko-správní  2 2 19 

filozofická 2 2  

lékařská 1 1 2 

právnická 2   

přírodovědecká   1 

sociálních studií   4 

VŠB – TUO  ekonomická 3 3 2 8 

VŠE Praha financí a účetnictví   1 6 

informatiky a statistiky  1 2 

národohospodářská  1  

podnikohospodářská   1 

MZLU Brno agronomická  1  5 

lesnická a dřevařská 2 1  

provozně ekonomická 1   

VUT Brno elektrotechnická   1 5 

elektrotechniky a strojního inženýrství   1 

chemická  1  

informatiky   1 

stavební   1 

ČVUT Praha dopravní   1 4 

stavební  3  

UTB Zlín humanitních studií   2 4 

managementu a ekonomiky  1 1 

UK Praha humanitních studií 1 1  3 

právnická  1  

PA ČR Praha bezpečnostního managementu 1   1 

SU v Opavě veřejných politik  1  1 

UHK  filozofická    1 1 

UPa filozofická   1 1 

VFU Brno farmaceutická   1 1 

 

Počet studentů, kteří se hlásili na VŠ 27 27 29 83 

Počet přijatých studentů na VŠ 26 25 29 80 

% přijatých studentů na VŠ 96 93 100 96 

 

VOŠ, kurzy, SŠ  1 2  3 

Konzervatoř  1 1 1 3 
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 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, OV v nižším stupni víceletého gymnázia), 
– Projektové řízení (nepovinný předmět, strukturální fondy EU – spolupráce 

s Olomouckým krajem) 
 
 

 Další údaje o zlepšení podmínek výchovně vzdělávacího procesu 
 

a) vedení školní agendy v programu Bakalář – elektronické zpracování školní matriky, 
elektronická podoba vedení výsledné klasifikace, absence a chování (výchovných 
opatření, maturitní zkoušky) včetně možnosti přístupu zákonných zástupců žáka 
ke klasifikaci 

  – Mgr. Ivo Macháček, Mgr. Dagmar Kolářová 
b) realizace  1. etapy investiční akce „Půdní vestavba“ (učebna pro výuku IVT) 

v červnu – říjen 2008 a 2. etapy investiční akce v červnu – srpnu 2009 
c) průběžný nákup učebních pomůcek dle požadavků jednotlivých předmětových 

komisí v rámci přidělených finančních prostředků 
d) průběžné rozšiřování fondu školní knihovny 
e) besedy, exkurze pro žáky školy 
f) fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc – chemie, fyzika, biologie 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
   

 Prevence sociálně patologických jevů 
 

Škola má přijatý školní Minimální program prevence, který zpracoval metodik školní 
prevence Mgr. Jiří Horký. Minimální program byl zapracován do jednotlivých tematických 
plánů a stal se důležitou součástí výchovně vzdělávacích cílů školy.  
S metodikem školní prevence a jednotlivými třídními učiteli úzce spolupracuje výchovná 
poradkyně Mgr. Marta Křenková, která má požadované vzdělání pro VP. 
Mimo neomluvenou absenci u níže zmíněné žákyně se ve škole nevyskytly závažné 
sociálně patologické jevy. 

 
 

 Výchovná komise 
 
Výchovná komise pracovala ve školním roce 2008/2009 ve složení: 
 
PhDr. Radovan Langer – ředitel školy 
Mgr. Ivo Macháček – zástupce ředitele školy 
Mgr. Marta Křenková – výchovná poradkyně 
Mgr. Jiří Horký – metodik školní prevence     
 
Výchovná komise se sešla ke svému jednání celkem 3x, řešila zejména problém 
neomluvené absence (1 žákyně maturitní třídy). 

 
 

 Výchovná oblast               
 

Chování žáků ve školním roce 2008/2009 se hodnotilo průběžně 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 2008/2009 

 
druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 98 139 

pochvala ŘŠ 2 22 

důtka TU 24 17 

důtka ŘŠ 3 4 

podmínečné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Přehled průběhu DVPP ve školním roce 2008/2009 
 
Další vzdělávání pedagogických  pracovníků  ve školním roce 2008/2009 se  řídilo 
příslušným plánem DVPP, který byl projednán na poradě vedoucích předmětových komisí 
dne 27.8.2008 s následnými prioritami, které byly zapracovány do celoročního plánu 
práce: 

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

 
Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání:     22 
Počet aktivit v rámci vzdělávání:                   28 
 
 
Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí: 
 
 

předmětová 
komise 

počet akcí 
 

počet  
proškolených osob 

ČJ 2 2 

AJ  3 3 

NJ 3 3 

FrJ 3 2 

RJ - - 

ON/ZSV 3 2 

D - - 

Z 1 2 

M 1  2 

F 2 3 

IVT 2  1 

Ch 2 2 

TV 2 3 

EO 1 1 

 
 

Mimo klasické DVPP proběhl seminář k prevenci negativních jevů (Mgr. Jiří Horký), ředitel 
školy a zástupce ŘŠ se zúčastnili semináře k Nové maturitě,  Mgr. Dagmar Kolářová se 
účastnila semináře ke globálním grantům. 
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Údaje o distanční podobě studia ve školním roce 2008/2009: 
 
RNDr. Jiří Šeiner  
– distanční (funkční) studium pro funkci koordinátora ICT (Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita Brno – 4 semestry). 
 
Mgr. Taťána Palkovská 
- UP Olomouc – průběžné vzdělávání učitelů dějepisu 
 
 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 
 
Přehled odborných exkurzí: celkem exkurzí : 34 
     z toho odborných : 30 
      zahraničních :   4 

 
Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů: 
 
český jazyk   2 
anglický jazyk  1 (z toho 1 zahraniční – Holandsko) 
německý jazyk  1 (z toho 1 zahraniční, Vídeň) 
francouzský jazyk  1 (z toho 1 zahraniční, Francie) 
dějepis/ON/ZSV            12 (z toho 1 zahraniční, Polsko – Osvětim) 
zeměpis   4 
fyzika   5 
chemie   2 
biologie   2 
estetická výchova  2 
tělesná výchova  2 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy  
 

Anglický jazyk 
 
V březnu 2009 navštívili 2 skupiny žáků představení anglického edukativního divadla The 
Bear. První skupina shlédla představení na motivy Čechovovy hry The Bear, druhá 
skupina  viděla autorské představení Frank Novotny and the Case of the Present Perfect. 

                
Francouzský jazyk 
 
Z důvodu odchodu F. Michelet, ředitelky Francouzského centra v Olomouci, do Bruselu se 
nepodařilo zajistit náhradu a tím i žádnou besedu pro žáky školy, jak bylo v minulých 
letech pravidlem. 
 
Český jazyk 
 
Listopad 2008 – beseda Současné divadlo, Olomouc (2.A). 
 
Ruský jazyk 
 
Leden 2009 – ruské odpoledne 

 
Dějepis/Občanská nauka/Základy společenských věd 
 
Prosinec 2008 – beseda Občanské právo, JUDr. Marková (3. ročníky). 
Leden 2009 – beseda Trestní právo, Mgr. Lýsek (3. ročníky). 
Leden 2009 – beseda o univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (V5.A). 
Únor 2009 – beseda o Afghánistánu – vojenská mise (V2.B + SVS3 + seminář Z) 
Březen 2009 – beseda se starostou Města Hranice Mgr. Wildnerem (V1.B). 
Duben 2009 – beseda žáků 1.A se sociální pracovnicí.                          
 
Březen 2009 – účast žáků V3.B  na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
v Eurocentru v Ostravě. 
 
Říjen 2008 – beseda pro žáky 4.A, 4.B a V6.A o studiu na vysokých školách – SCIO, p. 
Kotlán 
 
Matematika 
 
Květen 2009 – beseda pro talentované žáky GH s pedagogy Gymnázia Jakuba Škody 
v Přerově a Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. 

 
Zeměpis  
 
Říjen 2008 – Planeta 3000 – téma Brazílie v rytmu samby (2.A, V4.A, B). 
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Listopad 2008 – Beseda o Himalájích (2.A). 
Prosinec 2008 – Obnovitelné zdroje energie – pasivní domy, Krajská energetická agentura 
Leden 2009 – beseda o zeměpisné soutěži Geokačer 2009 (studenti UP Olomouc). 
Březen 2009 – beseda o Stvoření světa (4.roč.) 
 
Biologie 
 
Beseda pro dívky prvních ročníků „S Tebou o Tobě“ (červen 2009). 

 
Chemie 
 
Květen 2009 – Škola hrou aneb i chemie může být zábavná – ukázková hodina výuky 
moderní  chemie – studenti VŠCHT Praha. 

 
Říjen 2008 – jednodenní dějepisná exkurze – Osvětim, Krakov (Polsko). 
 
Prosinec 2008 – jednodenní kulturně historická exkurze do Vídně (mix žáků). 

 
Květen 2009 – výměnný výukový pobyt žáků z Bonnevalu (Francie) v Hranicích. 

 
Červen 2009 – poznávací zájezd žáků školy do Francie. 
 
 

 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 
 

4 žáci (V6.A, 4.A) se v průběhu školního roku účastnili dalšího ročníku Model OSN. 
 

19. prosince 2008 proběhl v hranickém kině Svět  tradiční vánoční koncert pro žáky školy 
pod vedením PaedDr. Taťány Jonasové a Mgr. Lenky Mlčochové. 
 
Leden 2009 – tradiční ples školy se slavnostním stužkováním žáků maturitních ročníků. 

 
V únoru 2009 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 2009 – dva výchovné koncerty pro žáky školy. Celý program zajistili žáci GH. 
 
Květen 2009 – vybraní žáci školy se zúčastnili zájezdu do partnerského města Hranic 
Konstancin-Jeziorna v Polsku, kde vystoupili na 3 koncertech – pro děti základních škol, 
na koncertě duchovní hudby v místním kostele a na Festivalu sborové tvorby. 
 
Červen 2009 – studentský divadelní spolek GH (od školního roku 2008/2009 si organizují 
sami žáci) se představil v sále Základní umělecké školy Hranice bláznivou divadelní 
komedií Antonína Procházky „Klíče na neděli“, a to ve středu 10.6. pro žáky školy a 
v pátek 12.6. pro širokou hranickou veřejnost. Večerní představení mělo u přítomných 
diváků velký ohlas. Další představení pro veřejnost proběhlo v srpnu o prázdninách. 
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Jan Rotrekl (V5.A) pravidelně přispívá svými články o dění v Hranickém regionu do 
místního periodika Hranického deníku. 
 
Od června 2008 zahájila v Hranicích svoji činnost při Městském informačním centru 
průvodcovská služba pro zájemce o městkou památkovou zónu. Mezi průvodci jsou i 
studenti gymnázia (Ivo Macháček, Zuzana Macháňová). 

 
Komorní sbor Gymnázia Hranice pod vedením PaedDr. Taťány Jonasové reprezentoval 
školu na těchto kulturních vystoupeních: 
 
říjen 2008 – slavnostní koncert k 90. výročí vzniku Československé republiky, 
listopad 2008 – adventní koncert v evangelickém kostele na Šromotově nám., 

      prosinec 2008 – adventní koncert v kostele Povýšení sv.Kříže v Hustopečích, 
           vánoční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích, 
duben 2009 – jarní koncert v kostele sv. Matouše ve Stříteži, 
květen 2009 – koncert k 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů,       
červen 2009 – koncert v rámci Muzejní noci v Gotickém sále v Hranicích. 

 
 

Oblast tělovýchovy a sportu: 
 
Září 2008 – sportovně turistický kurz pro žáky V5.A a V5.B šestiletého studia (Jedovnice). 
 
Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 3. ročníků šestiletého studia a 1. ročníku 
čtyřletého studia (leden a únor 2009 – Karlov a Javorka, 3 třídy). 
 
V květnu 2009 se uskutečnily dvě exkurze do lanového centra v Olomouci a v Rožnově 
pod Radhoštěm. 
Červen 2009 – sportovně turistický kurz pro žáky třídy 3.A (Lipno). 
 
Na konci června 2009 proběhl již tradiční Sportovní den GH za účasti všech žáků a 
vyučujících školy v areálu nově otevřeného koupaliště v Hranicích. 
 
Posádka složená ze žáků GH se ve dnech 20.-21.6.2009 zúčastnila závodu dračích lodí na 
řece Bečvě Hranice Dragons 2009 ve Školním poháru. 
 
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. 
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 Výsledky olympiád a soutěží 
 

Český jazyk a literatura 

 
okresní kolo kat. I  3. místo – Lucie Langerová (V1.B) 
    12.-16. místo – Ondřej Sehnal (V2.A) 
 
krajské kolo kat. I  13. místo – Lucie Langerová (V1.B) 
 
okresní kolo kat. II  3. místo – Petra Andrýsková (V6.A) 
    4.místo – Michaela Bočánová (V5.B) 
 
krajské kolo kat. II  3. místo – Petra Andrýsková (V6.A) 
 

Francouzský jazyk  

 
oblastní kolo kat. A1   3. místo – Kristýna Plocová (V2.B) 
oblastní kolo kat. B1   5. místo – Barbora Holíková (V3.B) 
     7. místo – Petra Miková (V3.B) 
oblastní kolo kat. B2   1. místo – Kateřina Mikolášiková (V5.A) 
 
národní kolo kat. B2   5. místo – Kateřina Mikolášiková (V5.A) 
 
regionální kolo ve zpěvu frankofonní písně      1. místo – Markéta Šubová (V4.A) 
           2. místo – Lucie Langerová (V1.B) 
 
 

Dějepis 

 
okresní kolo kat. D    10.-12. místo – Lucie Macigová (V2.A) 
 
 

Občanská nauka/Základy společenských věd 

 
oblastní kolo soutěže o EU (Evropa našima očima)  3. místo – žáci V2.A               
 
 

Zeměpis 

           
okresní kolo kat. C   5. místo – Petr Král (V2.B) 
    7. místo – Ondřej Sehnal (V2.A) 
      
okresní kolo kat. D   1. místo – Libor Jelínek (V5.A) 
    6. místo – Filip Menyhard (V4.A) 
              10. místo – Zdeněk Mašláň (2.A) 
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Eurorebus – krajské kolo 6. místo – V2.B 
              12. místo – V3.B  
 
 

Matematika 

  
okresní kolo kat. Z8  1. místo – Lucie Langerová (V1.B) 
    2. místo – Le Anh Dung (V1.B) 
 
okresní kolo kat. Z9  2. místo – Le Anh Dung (V1.B) 
    4. místo – Lucie Langerová (V1.B) 
 
krajské kolo kat. Z9  1. místo – Le Anh Dung (V1.B) 
    3. místo – Lucie Langerová (V1.B) 
 
krajské kolo kat. B    2. místo – Petra Macigová (V4.B) 
 
Matematický klokan kat. Kadet (Ol.kraj)  2. místo – Le Anh Dung (V1.B) 
 
Matematický klokan kat. Student (Ol.kraj)  1. místo – Libor Jelínek (V5.A) 
     
 

Chemie 

 
krajské kolo kat.A  2. místo – Olga Ryparová (4.A)  
 
krajské kolo kat.B  1. místo – Matěj Röder (3.A) 
    2. místo – Jiří Kolář (V3.B) 
    3. místo – Petra Macigová (V4.B) 
              12. místo – Zuzana Maděryčová (V5.B) 
 
krajské kolo kat.C  3. místo – Petra Macigová (V4.B) 
    7. místo – Matěj Sommer (V3.B) 
    9. místo – Jiří Kolář (V3.B) 
               12. místo – Martina Krejčí (V4.A) 
 
okresní kolo kat. D  8. místo – Petr Král (V2.B) 
krajské kolo kat. D            16. místo – Petr Král (V2.B) 
     
Malá chemická olympiáda pro studenty 1. a 2. ročníku nižšího stupně VG 
okresní kolo   3. místo – Hynek Bočán (V2.B) 
    4. místo – Renata Hlavová (V2.B) 
    5. místo – Le Anh Dung (V1.B) 
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Olga Ryparová (4.A) 
– za svoji práci a umístění v celostátním kole SOČ (3. místo) ve školním roce 2007/2008 

obdržela v prosinci 2008 cenu Jaroslava Heyrovského, 
– 18. května 2009 obdržela Cenu České učené společnosti České republiky za 

mimořádné vědecké aktivity, 
– byla pozvána na Mezinárodní biochemický kongres v červenci 2009 v Praze, 
– podílela se na odborných publikacích. 

 
 

Biologie 

 
krajské kolo kat. A  9. místo – Soňa Matysová (V6.A)                 
              12. místo – Eva Novosadová (4.B) 
 
krajské kolo kat. B  8. místo – Karla Kubíková (V3.B) 
              18. místo – Antonín Novák (V3.B) 
přírodovědný klokan kat. Junior (okres) 3. nejlepší řešitel Petra Macigová (V4.B) 
 
přírodovědný klokan kat. Kadet (okres) 2.-3. nejlepší řešitel Ondřej Krčmář (V2.A) 
      2.-3. nejlepší řešitel Le Anh Dung (V1.B) 
 
Zelená stezka – Zlatý list 
DDM Hranice    1. místo – šestičlenný tým V2.B 
    2. místo – šestičlenný tým V2.A  
    3. místo – šestičlenný tým V1.B 
 
krajské kolo             10. místo – šestičlenný tým V2.B 
 
Naší přírodou   1. místo – Vojtěch Hynčica (V2.B) 
    2. místo – Martin Gorčák (V2.B) 
    3. místo – Anna Vondráková (V2.B) 
 
  

Estetická výchova - hudební 

 
Hanácká písnička(okres) 1. místo – Lucie Macigová (V2.B) 
    2. místo – Barbora Mikolášiková (V1.A) 
 
 

Sportovní soutěže 

 
volejbal – okresní kolo 3. místo – dívky  
    3. místo – hoši  
    1. místo – dívky (neregistrované hráčky) 
 
basketbal – okresní kolo 2. místo – dívky  
             5. místo – hoši  
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florbal – okresní kolo  4. místo – hoši   
        2. místo - dívky 
                krajské kolo  2. místo – dívky 
 
atletika – okresní kolo 5. místo – hoši  
    3. místo - dívky 
                 krajské kolo  5. místo – dívky 
 
házená – okresní kolo  2. místo – hoši 
 
kopaná – okresní kolo 4. místo - hoši 
 
Petra Vašinová (3.A)         4. místo – Mistrovství republiky juniorů v atletice (běh na 800 m) 
           5. místo – Mistrovství republiky seniorů v atletice (běh na 800 m) 
 
 

Ostatní soutěže 

 
28.1.2009 se uskutečnila celostátní soutěž pro studenty středních škol v psaní na počítači. 
Nikola Gronesová získala 1. místo v korektuře textu v kategorii junior. 
31.3.2009 získala 1. místo v korektuře textu v krajském kole mistrovství ČR v  grafických 
disciplínách a byla vybrána k účasti v celostátním kole 17. mistrovství ČR v grafických 
předmětech v dubnu 2009 v Havlíčkovém Brodě, kde se umístila na 6. místě v korektuře 
textu. 
 
Na základě úspěchů v soutěžích Nikola Gronesová o prázdninách reprezentovala školu na 
světovém šampionátu 2009 INTERSTENO v čínském Pekingu, kde se umístila v kategorii 
Junior v korektuře textu na 9. místě a v opisu textu na 22. místě.  
 
 

Talent Olomouckého kraje 2009 

 
Na základě výsledků olympiád a soutěží ve školním roce 2008/2009 byli navrženi na ocenění 
Talent Olomouckého kraje 2009 tito žáci: 
    

Nikola Gronesová, 2.A  
Kateřina Mikolášiková, V5.A (obor humanitní) 
Markéta Šubová, V4.A (obor umělecký) 
Lucie Langerová, V1.B (obor přírodovědný) 

   Olga Ryparová, 4.A (obor přírodovědný) 
Matěj Röder, 3.A (obor přírodovědný) 

   Jiří Kolář, V3.B (obor přírodovědný) 
   Libor Jelínek, V5.A (obor přírodovědný) 
   Petra Macigová, V4.B (obor přírodovědný) 
   Le Anh Dung, V1.B (obor přírodovědný) 
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Talent Olomouckého kraje 2008 
 
 
15. prosince 2008 proběhlo v Paegasus aréně Regionálního centra Olomouc slavnostní 
vyhlášení Talentu Olomouckého kraje 2008.  
 
Z Gymnázia Hranice byli ocenění tito žáci:  

Barbora Holíková, V2.B (1. místo v sekci humanitních oborů) 
Jiří Kolář, V2.B 

   Olga Ryparová, 3.A 
   Daniel Holas, 4.B (1. místo v přírodovědném oboru) 
 
Novinkou čtvrtého ročníku bylo ohodnocení škol, jejichž žáci dosáhli vynikajících úspěchů na 
ústředních a mezinárodních kolech předmětových soutěží, s možností získat pro školu 
finanční ocenění na úhradu nákladů souvisejících s péčí o žáky a k úhradě mimořádných 
výdajů, spojených s jejich účastí v soutěžích.  
 
Gymnázium Hranice se umístilo v celkovém pořadí škol na 2. místě a dosáhlo celkové výše 
odměny 28.000 Kč za: 

- umístění Daniela Holase na 3. místě v ústředním kole mezinárodní chemické 
olympiády, kat. A (10.000 Kč) 

- umístění Olgy Ryparové na 3. místě v ústředním kole středoškolské odborné činnosti 
v oboru 03.Chemie (10.000Kč) 

- umístění Barbory Holíkové na 2. místě v ústředním kole olympiády ve francouzském 
jazyce, kat. A1 (8.000 Kč) 
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 Přehled akcí školy za školní rok 2008/2009 
 
1.9.2008 - zahájení školního roku 2008/2009 
3.9.  - opravná maturitní zkouška 
8.-13.9. - STK Jedovnice, třídy V5.A, V5.B 
11.-14.9. - historicko vzdělávací exkurze Praha, 4.B 
17.9.  - školení dle vyhl. 50/78 Sb., § 11, Olomouc 
17.-19.9. - podzimní škola matematiky, Pardubice 
18.-21.9. - historicko vzdělávací exkurze Praha, V6.A 
23.9.  - seminář Les ve škole – škola v lese, Olomouc 
25.-28.9. - historicko vzdělávací exkurze Praha, 4.A 
1.-3.10. - konference programu Comenius             
3.10.  - beseda o studiu na VŠ pro 4.roč. (SCIO, p.Kotlán) 
9.10.   - beseda Planeta 3000 – Brazílie v rytmu samby, kino Svět (V4.A, B, 2.A)              
10.10.  - okresní finále SŠH kopaná - hoši 
20.10.  - testování Cambridge Pretesting – zkoušky FCE nanečisto (25 žáků) 
21.-24.10. - Gaudeamus Brno                         
23.10.  - burza studijních nabídek pro školní rok 2009/2010, zámek Hranice 
26.-31.10. - Podzimní škola učitelů M, F, Ch, Bi 
30.10.  - dějepisná exkurze – Krakov, Osvětim (SD4 + mix žáků) 
3.11.  - seminář FrJ, Ostrava 
3.-5.11. - konference Comenius Regio, Holandsko            
5.11.  - seminář Finanční gramotnost, NIDV Olomouc    
15.11.  - turnaj ve florbalu – hoši  
19.11.  - beseda Himaláje (2.A + SRgZ 4.r.) 
20.11.  - beseda „Současné divadlo“, Olomouc (2.A) 
25.11.  - beseda trestní právo – Mgr. Lýsek (3.ročníky) 
  - školení pro správce sítě, Přerov  
27.11.  - seminář AJ, Olomouc              
28.11  - okresní kolo basketbal – dívky  
21.11.  - florbalový turnaj – dívky                       
2.12.  - klausurní část 1. kola MO             
3.12.  - testování SCIO (V4.A)            
  - beseda Obnovitelné zdroje (SRgZ, SF) 
  - okresní kolo florbal – dívky  
4.12.  - beseda Občanské právo – JUDr.Marková (3. ročníky) 
5.12.  - turnaj volejbal – dívky     
6.12.  - mezitřídní turnaj florbal – dívky  
8.12.  - seminář Comenius Regio, Olomouc 
9.12.  - šachový turnaj SŠ – místní kolo 
11.12.  - seminář pro správce sítě, Přerov 
12.12.  - poznávací exkurze do Vídně (mix žáků) 
16.12.  - seminář pro správce sítě, Přerov 
19.12.  - vánoční koncert školy 
20.12.  - mezigenerační turnaj volejbal - dívky 
5.1.2009 - zahájení výuky v roce 2009               
5.-8.1.  - kurz lyžařských instruktorů 
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6.1.  - Den otevřených dveří GH 
7.1.  - olympiáda ČJ – školní kolo 
  - beseda o univerzitě T.Bati ve Zlíně 
7.-9.1.  - konference programu Comenius - Francie 
8.1.  - ruské odpoledne  
13.1.  - seminář Přijímací řízení na SŠ po novele školského zákona, správní řád, Ol.        
19.-23.1. - LVVZ Karlov, třída 1.A 
20.1.  - krajské kolo MO kat. Z9   
21.1.  - beseda o zeměpisné soutěži GEOkačer 2009 se studenty UP Olomouc  
22.1.  - klausurní část 1. kola MO kat. B, C – Přerov 
27.1.  - okresní kolo ChO, Přerov 
31.1.  - ples školy, Sokolovna Hranice 
3.-5.2.  - seminář biologie, Brno                 
4.2.  - seminář ČJL – NIDV Olomouc                        
9.2.  - soutěž Naší přírodou, Přerov    
10.2.  - seminář pro školní metodiky prevence, Přerov 
11.2.  - školní kolo recitační soutěže 
15.-21.2. - LVVZ Javorníky, V3.A, V3.B 
18.2.  - regionální kolo konverzační soutěže RJ, Mohelnice 
  - beseda o Afghánistánu – vojenská mise (2.A, SRG, SZ) 
24.2.  - „To nejlepší z gymplu“ opakování vánočního koncertu pro veřejnost 
27.2.  - exkurze D/ZSV Praha – výstavy Republika, Svatý Václav (SD3 + mix žáků) 
6.3.  - seminář zeměpisu – Začínáme s GIS, Nové Město n.M. 
9.3.  - beseda Stvoření světa (SZ 4.roč.) 
9.-14.3. - výměnný pobyt holandských žáků Veurs Lyceum, Leidschendam na GH 
11.3.  - dvě představení anglického edukativního divadla The Bear    
16.3.  - festival dokumentárních filmů Jeden svět, Eurocentrum Ostrava 
  - okresní kolo ČJO kat. I, Přerov 
17.3.  - okrskové kolo SŠH volejbal – dívky            
  - okresní kolo ČJO kat. II, Přerov 
18.3.  - okresní kolo ZO kat. C, kat. D                  

- seminář NJ, Prostějov 
       - seminář Učíme fyziku moderně, Olomouc  
19.3.  - krajské kolo konverzační soutěže FrJ, Olomouc 
  - beseda se starostou Města Hranice Mgr. Miroslavem Wildnerem (V1.B) 
20.3.  - soutěž ve zpěvu frankofonních písní, Ostrava 
21.3.  - turnaj smíšených družstev GH ve florbalu 
  - Hanácká písnička, Kojetín             
25.3.  - krajské kolo MO kat. Z9, Olomouc 
27.3.  - krajské kolo ChO, Hranice                        
31.3.  - testování MAGMA 2009 (V5.A, V6.A) 
2.4.  - školení k poskytování první pomoci, Přerov 
3.4.  - testování MAGMA 2009 (V2.A, V3.A) 
  - krajské kolo ChO kat. C, Olomouc 
  - okresní kolo volejbal – hoši  
6.4.  - krajské kolo soutěže Hanácký kohót, Prostějov 
  - okresní kolo volejbal – dívky  
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7.4.  - písemná maturitní práce z ČJL 
  - exkurze F – Planetárium Brno (3.roč.) 

- krajské kolo MO kat. B 
8.4.  - okresní kolo MO kat. Z8, Hranice 
14.4.  - krajské kolo ZO 
  - okresní kolo SŠH – házená 
  - finálové kolo Naší přírodou, Přerov 
15.4.  - testování AJ – mix žáků 4.roč.                                    
16.4.  - celostátní kolo konverzační soutěže FrJ, Praha 
16.-24.4. - výměnný pobyt žáků GH v Holandsku (V2.A, B) 
17.4.  - krajské kolo BiO kat. B                     
20.4.  - seminář Projekt Občan, Frýdek-Místek 
23.4.  - exkurze ZSV Úřad práce, Přerov (4.A, B) 
24.4.  - krajské kolo MO kat. B, C, D 
28.4.  - testování AJ – CEFLA (42 žáků) 
  - beseda se sociální pracovnicí MÚ Hranice (1.A) 
29.4.  - exkurze ZSV – kasárna generála Zahálky (SVS3, SZH) 
  - seminář NJ, Prostějov 
30.4.  - Zelená stezka – Zlatý list 
  - exkurze ZSV Úřad Práce, Přerov (V6.A) 
4.5.  - krajské kolo soutěže Eurorebus, Olomouc 
5.5.  - beseda pro talentované žáky (Ma) – GJŠ Přerov, PřF UP Olomouc 
  - exkurze TV lanové centrum Rožnov p.R. (V1.A, B) 
6.5.  - exkurze TV lanové centrum Olomouc (2.A, V4.A, B) 
9.-15.5. - pobyt francouzských studentů v Hranicích 
12.5.  - Atletický čtyřboj – 5 žáků V1.A – V2.B 
  - exkurze F – Dlouhé stráně (1.roč.) 
13.5.  - seminář Microsoft, Olomouc 
15.5.  - krajské kolo ChO, Olomouc                       
18.5.  - předání ceny České učené společnosti ČR Olze Ryparové, Praha 
18.-21.5. - ústní maturitní zkoušky                         
21.5.  - slavnostní předávání maturitních vysvědčení na MÚ Hranice 
21.-24.5. - exkurze V3.B                    
22.5.  - soutěž o EU, DDM Hranice (5 žáků)       
25.5.  - exkurze 2.A                       
27.5.  - seminář Nová maturita – ČJ, Přerov 

- seminář enviromentální výchovy – program Gloube, Přerov 
29.-31.5. - koncertní vystoupení pěveckého sboru GH – Konstancin, Polsko 
1.6.  - exkurze Bi – Pálava, V4.A 
2.6.  - exkurze ZSV Okresní soud Přerov (3.A)                     
3.6.  - Malá chemická olympiáda, Přerov                             
  - seminář ESF, Olomouc 
  - seminář F – Meopta Přerov (V4.B) 
4.6.  - exkurze ZSV – Okresní soud Přerov (V5.A, B) 
  - exkurze F – Meopta Přerov (2.A) 
4.-6.6.  - Projekt Občan – celostátní slyšení, Senát ČR Praha 
8.-12.6. - STK jižní Čechy (3.A) 
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10.6.  - divadelní představení studentského divadelního spolku GH pro žáky školy 
12.6.  - Turnaj přátelství – volejbal dívky, Valašské Meziříčí 
  - exkurze V1.B  
  - divadelní představení studentského divadel.spolku GH pro veřejnost 
15.6.  - seminář Nová maturita – AJ, Přerov 
16.6.      - seminář Nová maturita – NJ, Přerov    
  - exkurze V1.A 
18.6.  - seminář Nová maturita pro ŘŠ a ZŘŠ – NIDV Olomouc 
19.6.  - exkurze V2.B         
  - euroregionální kolo frankofonní písně, Banská Bystrica 
19.-24.6. - poznávací zájezd žáků GH do Francie 
23.6.  - zkoušky DELF                                       
24.6.  - exkurze Z Hranický kras (V1.A, B)       
25.6.  - seminář Nová maturita FrJ, Olomouc 

- exkurze ČJ – Brno (V3.A) 
  - exkurze ČJ – Kroměříž (V4.B) 
25.-26.6. - exkurze V5.A 
26.6.  - exkurze D – Předmostí u Přerova (V2.A) 
29.6.  - Sportovní den GH – plavecký areál Hranice 
30.6.2009 - ukončení školního roku 2008/2009 
 
 
 

 Realizace koncepčních materiálů kraje 
 
Škola pracovala v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně 
vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (Olomoucký kraj, březen 2008) a ČR. 

 
Ředitel školy se  účastnil porad  pro  ředitele středních škol a školských zařízení 
zřizovaných Olomouckým  krajem, 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 
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2008/2009neproběhla žádná kontrolní činnost ze strany České školní 
inspekce. V srpnu 2009 škola zaslala na Oblastní inspektorát ČŠI v Olomouci k následné 
kontrole provedenou ČŠI část ŠVP Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 pro nižší stupeň 
víceletého gymnázia. K materiálu ŠVP nebyly ze strany ČŠI vzneseny žádné závažné 
připomínky. 
 
 

 Ostatní kontrolní činnosti            
 
21. ledna 2009 – Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov – kontrola pojistného a 
plnění úkolů v nemocenském pojištění – nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 
 
23. června 2009 – metodická kontrola na vnitřní kontrolní systém organizace (útvar 
interního auditu KÚ Ol. kraje). 

 
 

 Vnitřní kontrolní činnost               
a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců, 

 – periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2008) 
 – týden bezpečnosti (duben 2009), 

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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10.   Základní údaje o hospodaření školy 
 
Škola skončila hospodaření za rok 2008 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 6.235,76 
Kč (v hlavní činnosti ve výši -31.238,24 Kč, v doplňkové činnosti ve výši 37.474 Kč). Podrobné 
údaje o hospodaření školy jsou obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2008. 
 
V období leden – srpen 2009 hospodařila škola s  rozpočtem ve výši 21,370.450 Kč, z toho: 
 
a) přímé náklady (ÚZ 33353)      17,594.700 Kč 
                (ÚZ 33005)           614.750 Kč 
       (ÚZ 33016)             67.000 Kč 
         18,276.450 Kč 
    
b) provozní náklady (ÚZ 00020)       1,806.000 Kč 
     stravování (ÚZ 00020)           480.000 Kč 
     odpisy (ÚZ 00006)            778.000 Kč 
     mezinárodní výměnné pobyty (ÚZ 00109)          30.000 Kč 
            3,094.000 Kč 

 
Rozpočet na rok 2009 je sestaven jako vyrovnaný, škola na konci finančního roku 2009 dodrží 
závazné ukazatele dané zřizovatelem a lze předpokládat, že neskončí  hospodaření se 
ztrátou. 
Vzhledem k nárůstu cen energií v průběhu předchozích roků škola zajišťuje z přidělených 
provozních prostředků nejnutnější výdaje spojené s provozem školy (energie, úklidové 
prostředky, kancelářské potřeby, služby a nejnutnější běžnou údržbu a opravy svěřeného 
majetku). U spotřeby plynu je ke dni 31.8.2009  vyčerpáno   70  % z přiděleného příspěvku na 
rok 2009. 
 
 
Finanční fondy: 
 

 stav fondu 
k 31.12.2008 

tvorba fondu  
k 31.8.2009 

použití fondu  
k 31.8.2009 

stav fondu 
k 31.8.2009 

finanční krytí 
k 31.8.2009 

Investiční fond 249.812,61 565.153,00 382.285,00 432.680,61 256.527,61 

Rezervní fond 30.301,29 5.235,76 0 35.537,05 34.486,45 

Fond odměn 13.100,00 1.000,00 2000,00 12.100,00 12.100,00 

      

FKSP  82.467,37 172.360,92 122.096,14 132.732,15 112.191,15 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Zapojení do rozvojových programů 

 
Škola byla ve školním roce 2008/2009 zapojena do dvou rozvojových programů 
vyhlášených MŠMT ČR, a to: 

1) Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických 
pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce (vyhlášení 1. 
etapy pod č.j. 24 130/2008-26, rozšíření 1. etapy pod č.j. 11 219/2008-26 a 
vyhlášení 2. etapy pod č.j. 4 982/2009-26). 

2) Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (vyhlášení 1. etapy 
pod č.j. 230/ 2009-26 a 2. etapy pod č.j. 11 215/2009-26). 

 
 

 Zapojení do republikových projektů, programů a grantů  
 

Projekt Občan – žáci V1.B se představili v červnu 2009 místní prezentací a v Praze 
v Senátu Parlamentu České republiky na 12. celostátním slyšení Projektu Občan 2009  
s projektem „Zapomeň na alkohol a trávu, my máme park pro parádu“. V projektu 
přichází s nápadem na obnovu a zkrášlení hranického parku a chtějí v parku postavit nový 
dětský mobiliář dle vlastních představ. 
 
26.6.2009 se historicky poprvé otevřela pro širokou veřejnost věž Staré radnice na 
Masarykově náměstí. Velkou zásluhu na zprovoznění radniční věže mají studenti 
hranického gymnázia, kteří před třemi lety přišli s nápadem, aby ve městě vznikla 
rozhledna a rámci Projektu Občan představili projekt „Radniční schody (skoro) do nebe“, 
který umožnil otevření věže. 

 
 

 Zahraniční aktivity 2008/2009 
 

Gymnázium Hranice je zapojeno od roku 1996 do mezinárodního projektu Socrates – 
Comenius, ve školním roce 2008/2009 jako asociovaný partner, koordinátorem projektu 
je vyučující anglického jazyka Mgr. Alena Slováková. 

 
Leden 2009 – Mgr. Alena Slováková se zúčastnila přípravné návštěvy na škole Julie 
Daubie v Rombas ve Francii. Na programu setkání byla práce na žádosti o nový projekt, 
jeho náplň a  organizace, dále  práce s   internetovou  komunikační  platformou e-journal/ 
rainbow. 
 
Listopad 2008 – návštěva 2 vyučujících z holandské školy Veurs Lyceum na GH. 

 
Březen 2009 – pobyt holandských studentů a učitelů ze školy Veurs College 
Leidschendam/Holandsko se zaměřením na poznávání vzdělávacího systému ČR, 
hranického regionu, Olomouckého kraje a širšího regionu střední a východní Moravy. 
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Duben 2009 – 7 denní výměnný pobyt žáků druhých ročníků nižšího stupně víceletého 
gymnázia (šestileté studium) v Holandsku. Pobyt v Leidschendam/Voorburgu na 
partnerské škole Veurs Lyceum 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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12.   Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2008/2009 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
V případě schválení projektu ESF „Přírodní vědy moderně a interaktivně na GH“  lze 
podobnou aktivitu očekávat od školního roku 2010/2011. 
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13.   Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných     
           z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2008/2009 škola zpracovala a podala projekt „Přírodní vědy moderně a 
interaktivně na Gymnáziu Hranice“ z ESF, který postoupil k dalšímu hodnocení.  Hlavním 
cílem projektu je zatraktivnit, zkvalitnit a zpestřit výuku přírodovědných oborů jako jsou 
fyzika, matematika, biologie, zeměpis a povinně volitelné předměty – seminář fyziky, 
seminář zeměpisu a seminář biochemie. 
 
Dále škola podala projekt „Yes, we care“ v rámci programu Socrates/Comenius (Lifelong 
Learning Programme), který byl Národní agenturou v Praze schválen s účinností od 
1.8.2009 a s délkou trvání do 31.7.2011. V rámci tohoto projektu, který je zaměřen na 
posilování demokratického smýšlení žáků, bude škola spolupracovat s partnerskými 
školami ve Francii (Parpignon), ve Španělsku (Barcelona) a dále s asociovanými partnery 
v Itálii, Holandsku a Finsku. 
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14.   Spolupráce s odborovou organizací 
 
 Spolupráce s odborovou organizací 

 
Na škole je ustanovena základní organizace Českomoravského odborového svazu 
pracovníků školství, výbor ZO se podílel na projednání a tvorbě pravidel čerpání 
finančních prostředků FKSP a na tvorbě a rozpočtu FKSP. 
Výbor úzce spolupracoval s vedením školy na pravidelných ročních prověrkách BOZP, 
mimo jiné společně se zaměstnavatelem se účinně podílel na spolupráci s bývalými 
zaměstnanci školy – důchodci.  
Výbor ZO je pravidelně informován o čerpání rozpočtu a výhledu zaměstnanosti 
v organizaci. 
Je přijata účinná Kolektivní smlouva, která je v případě nutnosti doplňována písemně 
odsouhlasenými dodatky. 
Ve školním roce nedošlo k porušení znění Kolektivní smlouvy a k porušení sociálního 
smíru na pracovišti, což se odráží pozitivně i na vnitřním klimatu školy. 
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15.   Závěr 

          
Ve školním roce 2008/2009 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 2008/2009 se i nadále dařilo udržet 100 % aprobovanost pedagogických 
pracovníků, byl dodržen závazný limit 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, činnost 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 2008/2009 na vysoké školy či na vyšší odborné 
školy. 

 
 

 
 
Hranice,  30.9.2009 
 
 
 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                ředitel školy 
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16.   Seznam příloh: 
 
1) Organizační struktura 
2) Statistika tříd – organizace školního roku 2008/2009 
3) Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí školního roku 
4) Seznam předmětů dle typů 
5) Kopie novinových článků k aktivitám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


