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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  

 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 2010/2011 studovalo na gymnáziu celkem 432 žáků, z toho v šestiletém 
cyklu denního studia celkem 313 žáků ve 12 třídách (4 třídy v nižším stupni víceletého 
gymnázia, 8 tříd ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve čtyřletém cyklu denního 
studia pak 119 žáků ve  4 třídách. 
 
Průměrná naplněnost byla 27 žáků na 1 třídu. 

mailto:gymnazium.hranice@gym.hranet.cz
http://www.gymnaziumhranice.cz/
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Počty žáků a tříd – naplněnost tříd 
 
 

 2009/2010 2010/2011 
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. 111/4 27,75 108/4 96/4 24 96/4 

6leté-vyšší st. 218/8 27,25 217/8 216/8 27 217/8 

6leté celkem 329/12 27,42 325/12 312/12 26 313/12 

4leté 125/4 31,25 125/4 118/4 29,5 119/4 

Celkem 454/16 28,38 450/16 430/16 26,88 432/16 

 
 
Ve školním roce 2010/2011 pracovalo ve škole celkem 36 pedagogických pracovníků, 
z toho 3 na zkrácený úvazek, dále 2 externisté a 7 provozních zaměstnanců, z toho jeden 
na poloviční úvazek (do 31.3.2011 – ukončení pracovního poměru). 
Všichni vyučující byli ve školním roce 2010/2011 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 ŠVP s probíraným učivem. Jednotlivé předmětové komise se podílely na 
Prezentaci studijních nabídek SŠ v Hranicích (listopad 2010), na realizaci Dne otevřených 
dveří pro zájemce o studium ze základních škol (leden 2011), na přípravě otázek k ústní 
maturitní zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní turnaje, Sportovní den 
školy). 

 
Škola ve školním roce 2010/2011 vyučovala v úrovni 1. a 2. NSVG a VSVG/4G podle 
Školního vzdělávacího programu Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, s názvem 
Intellegere, nōvisse, scíre (Víme, známe, umíme), který byl zahájen 1. září 2009. 

 
Ve školním roce 2010/2011 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 
2010/2011, který byl vydán ředitelem školy dne 27.8.2010.  
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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 DVPP 

      
Plán práce na školní rok 2010/2011 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro školní 
rok 2010/2011, které byly projednány a schváleny dne 27.8.2010 (a byly závazné pro 
všechny zaměstnance školy) v členění na: 
 

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

 
Gymnázium působí od roku 2007 jako fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého Olomouc (fyzika, biologie, chemie). 

 
V průběhu školního roku vykonávali celkem 4 studenti VŠ pedagogického směru 
průběžnou pedagogickou praxi na GH.  

 
Školní rok byl zahájen ve středu 1. září 2010 a ukončen ve čtvrtek 30. června 2011. 

 
 

 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 (zřizovatel Olomoucký kraj) 
 

Od ledna 2009 pracuje Rada  školy ve složení:  
 
2 zástupci za zřizovatele  (Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA; Ivo Lesák), 
2 zástupci za pedagogické pracovníky školy  (Mgr. Jiří Lysák, Mgr. Ivo Macháček),  
1 zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků (Ivan Kaštyl – předseda ŠR), 
1 zástupce za zletilé žáky (Petr Špaček – změna od 1.9.2010 za Petru Vašinovou). 
 
Rada školy se sešla třikrát, na říjnovém zasedání bylo projednáno a schváleno znění 
Výroční zprávy GH za školní rok 2009/2010, členové ŠR byli seznámeni s přehledem o 
umístění absolventů 2009/2010 na VŠ, dále se změnami společné části maturitní zkoušky 
(MAG 2010), s organizací školního roku 2010/2011 a kapacitou školy pro školní rok 
2011/2012. Na březnovém zasedání byl projednán rozpočet provozních a přímých 
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nákladů na rok 2011, členové ŠR byli seznámeni s organizací maturitních zkoušek 
(termíny ústní a písemné části), se stavem přihlášek ke studiu pro školní rok 2011/2012 a 
s výsledky 1. pololetí. Členové ŠR pověřili ředitele školy stanovením priorit oprav a 
investic pro rok 2012 a současně zahájit jednání se zřizovatelem o možnosti přidělení 
finančních prostředků na výměnu oken a opravu fasády z důvodu velké energetické 
náročnosti (stará netěsnící okna – velké úniky tepla). 
Na červnovém zasedání členové ŠR projednali a schválili doplněk k ŠVP (povinně volitelné 
předměty), dále byli seznámeni s výsledky ústních maturitních zkoušek a výsledky 2. 
pololetí, ředitel školy seznámil přítomné s výsledky přijímacího řízení pro školní rok 
2011/2012 a dále s výsledkem volby člena ŠR za zletilé žáky – Gabriela Kopáčiková, třída 
V5.A,  navržená místo  Petra Špačka, který ukončil studium maturitní zkouškou. 
 
 

 Hlavní výbor SRPG 
 

V hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2010/2011 16 zástupců jednotlivých 
tříd + ředitel školy. Předsedou hlavního výboru SRPG  byl pan Roman Kubeša (zástupce 
třídy V3.A), funkci pokladníka zastává 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. 
Hlavní výbor se podílel na organizaci plesu školy dne 28.1.2011. 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 Besedy na vánoční besídku  a další 
aktivity včetně mezinárodní činnosti žáků. 
 

 

 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 České republiky v kontextu 

evropském i světovém 



 8 

- 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. 
 
Absolventi v roce 2010/2011 obdrželi EUROPASS v českém a anglickém jazyce. 

 
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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2. Přehled oborů vzdělávání 
 

 Seznam studijních oborů 
 

 
Kód oboru 
 

 
79-41-K/401 

 
79-41-K/41 

 
Název oboru 

 
Gymnázium – všeobecné  
(čtyřletý studijní cyklus) 

 
Gymnázium   

 (čtyřletý studijní cyklus) 
 

 
Ukončení studia 
 

 
maturitní zkouška 

 
maturitní zkouška 

 
Forma studia 
 

 
denní studium 

 
denní studium 

 
Druh studia 
 

 
úplné střední studium 

 
úplné střední studium 

 

 
Kód oboru 
 

 
79-41-K/601 

 
79-41-K/61 

 
Název oboru 

 
Gymnázium – všeobecné 

(nižší stupeň víceletého gymnázia 
- šestiletý studijní cyklus) 

 
(vyšší stupeň víceletého gymnázia 

- šestiletý studijní cyklus) 

 
Gymnázium   

(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 
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 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 (pro obory 79-41-K/401 a 79-41-K/601) 
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. 
 
Školní vzdělávací program Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 s platností od 1.9.2009 pro 
obory s kódem 79-41-K/41 (čtyřleté studium, 1. a 2. ročník) a 79-41-K/61 (šestileté 
studium, 1. a 2. ročník nižšího stupně víceletého gymnázia a 1. a 2. ročník vyššího stupně 
víceletého gymnázia). 
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Učební plány pro školní rok 2010/2011 
 
- kód oboru 79-41-K/601, Gymnázium – všeobecné (šestiletý cyklus) 
 

 

 

 
PŘEDMĚT / POČET HODIN 
 

 
1.roč. 

 
2.roč. 

 
3.roč. 

 
 4.roč. 

 
 5.roč. 

 
6.roč. 

Český jazyk a literatura     4 4 

Cizí jazyk 1     4/4 5/5 

Cizí jazyk 2     3/3 4/4 

Občanská nauka     - - 

Základy společenských věd     2 3 

Dějepis     2 - 

Zeměpis     - - 

Matematika     4 4 

Fyzika     3 - 

Chemie     2 - 

Biologie/Geologie     3 - 

Informatika a výpočetní technika     - - 

Estetická výchova - výtvarná     - - 

Estetická výchova - hudební     - - 

Tělesná výchova     2/2 2/2 

       

Volitelný předmět 1     2/2 3/3 

Volitelný předmět 2     2/2 3/3 

Volitelný předmět 3     - 3/3 

Volitelný předmět 4     - 2/2 

 
CELKEM 
 

     
33 

 
33 
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- kód oboru 79-41-K/401, Gymnázium – všeobecné (čtyřletý cyklus) 
 

 

 

 
PŘEDMĚT / POČET HODIN 
 

 
  1.ročník 

 
  2.ročník 

 
   3.ročník 

 
   4.ročník 

Český jazyk a literatura   4 4 

Cizí jazyk 1   4/4 5/5 

Cizí jazyk 2   3/3 4/4 

Základy společenských věd   2 3 

Dějepis   2 - 

Zeměpis   - - 

Matematika   4 4 

Fyzika   3 - 

Chemie   2 - 

Biologie/Geologie   3 - 

Informatika a výpočetní technika   - - 

Estetická výchova – výtvarná   - - 

Estetická výchova – hudební   - - 

Tělesná výchova   2/2 2/2 

     

Volitelný předmět 1   2/2 3/3 

Volitelný předmět 2   2/2 3/3 

Volitelný předmět 3   - 3/3 

Volitelný předmět 4   - 2/2 

 
CELKEM 
 

   
33 

 
33 
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Učební plán (ŠVP) 
společný pro nižší stupeň víceletého gymnázia (dle RVPZ), 
vyšší stupeň víceletého gymnázia – kód oboru 79-41-K/61 
 a čtyřleté gymnázium – kód oboru 79-41-K/41 (dle RVPG) 

 

Vzdělávací oblast /předmět Nižší stupeň VG 
Vyšší stupeň VG,  

čtyřleté gymnázium 

Ročník 1. 2. 
Dotace 
celkem 

1. 2. 3. 4. 
Dotace 
celkem 

Jazyk a jazyková komunikace   20     41 

Český jazyk a literatura ) 4 4 8 3 3 3 4 13 

Cizí jazyk     3 3 6 3 3 4 5 15 

Další cizí jazyk    3 3 6 3 3 3 4 13 

Matematika a její aplikace       8     14 

Matematika  4 4 8 4 4 3 3 14 

Člověk a příroda   16     30 

Fyzika      2 2 4 2 3 3  8 

Chemie   2 2 4 3 3 2  8 

Přírodopis     2 2 4      

Biologie        3 2 3  8 

Zeměpis  2 2 4 2 2 2  6 

Člověk a společnost   7     13 

Občanská výchova    1 2 3      

Základy společenských věd     1 1 2 3 7 

Dějepis 2 2 4 2 2 2  6 

Člověk a svět práce      2 1 3    2 2 

Umění a kultura   4     4 

Estetická výchova    2 2 4      

Hudební výchova     2/- 2/-   4/- 

Výtvarná výchova      -/2 -/2   -/4 

Člověk a zdraví   4     8 

Tělesná výchova    2 2 4 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační 
technologie    

  2     4 

Informatika   1 1 2 2 2   4 

Volitelné vzdělávací aktivity    0     16 

PVP1        2 2 3 7 

PVP2         2 3 5 

PVP3          2 2 

PVP4          2 2 

Disponibilní hodiny 6 6 12 4 4 6 12 26 

Celkem 32 32 64 32 34 33 33 132 
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 Údaje o žácích školy 
 

Počty žáků v jednotlivých ročnících a oborech (k 30.9.2010): 
 
 

 
 

nižší stupeň víceletého 
gymnázia 

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

1. 2. 1. 2. 3. 4.  
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 2 12 

44 52 54 54 55 53 312 

čtyřleté 
studium 

  1 1 1 1 4 

  26 34 32 26 118 

 
Celkem 

2 2 3 3 3 3 16 

44 52 80 88 87 79 430 

  4/96   12/334  

 
 

třída celkem dívky hoši 

1.A 26 15 11 

2.A 34 21 13 

3.A 32 21 11 

4.A 26 15 11 

celkem 118 72 46 

V1.A 22 16 6 

V1.B 22 18 4 

V2.A 26 16 10 

V2.B 26 19 7 

V3.A 27 15 12 

V3.B 27 13 14 

V4.A 27 11 16 

V4.B 27 10 17 

V5.A 26 18 8 

V5.B 29 17 12 

V6.A 29 15 14 

V6.B 24 13 11 

celkem 312 181 131 

 430 253 177 

 
 
Počet dívek celkem     : 253 (ø 15,82/1 třída) 
Počet hochů celkem     : 177 (ø 11,06/1 třída) 
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Celkový počet dojíždějících žáků    : 206 (ø 12,88/1 třída) 
- z toho z jiných okresů     : 29 
 
 

 1.A 2.A 3.A 4.A V1.A V1.B V2.A V2.B V3.A V3.B V4.A V4.B V5.A V5.B V6.A V6.B ∑ 

Olomouc        1      1   2 
Vsetín 1 1 2      1  1    1  7 
Kroměříž   1   2  2  1       6 
N.Jičín 4  7       1  1  1   14 
celkem 5 1 10   2  3 1 2 1 1  2 1  29 

 
 
Celkový počet stravovaných žáků   : 312 (72,56 %) 
 
 Počet žáků na učitele: 12,32 
 
 
Žáci školy pracovali celkem v 17 povinných předmětech, 21 povinně volitelných 
předmětech a 3 nepovinných předmětech včetně přípravy na zkoušky FCE z anglického 
jazyka, zkoušky DELF z francouzského jazyka a TEFL z německého jazyka. 
 
GH je střediskem pro testování pilotních cambridgeských testů, pilotní testování 
proběhlo v srpnu a říjnu 2010. V prosinci 2010 úspěšně vykonalo 11 žáků zkoušky FCE. 
Další přípravný seminář přípravy ke zkoušce FCE bude ukončen v prosinci 2011. 
 
V dubnu 2011 vykonalo úspěšně 11 žáků mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka 
DELF A1, 8 žáků DELF A2 a 9 žáků DELF B1. V červnu 2011 1 žákyně vykonala úspěšně 
zkoušku DELF A2.  

 
Žáci školy se průběžně zapojili do mnoha soutěží a olympiád, ať už v rámci školy, okresu, 
kraje či republikové úrovně (výsledky viz strana 42 – 46). 
 
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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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 Údaje o zaměstnancích školy 
 
 Počet pedagogických pracovníků:  36 
 

Jméno, titul vzdělání aprobace vyučoval % 
aprob. 

délka  
praxe 

třídní 
učitel 

Langer Radovan, PhDr. VŠ ČJ,VV ČJ 100 30  

Burianová Zdenka, PhDr. VŠ NJ,ON NJ 100 30  

Černá Kateřina, Mgr. VŠ Z,TV Z,TV 100 12 V2.A 

Dočkalová Zuzana, Mgr. VŠ M,Z M,Z 100 2  

Horáková Jana, Mgr.       VŠ Ch,Bi Ch,Bi 100 12 V3.B 

Horký Jiří, Mgr. VŠ Bi,TV Bi,TV 100 20 V6.A 

Ižaríková Nikola, Mgr. VŠ FJ,ZSV FrJ,ZSV 100 6  

Jakešová Taťána, Mgr. VŠ       M,F M,F 100 18 V1.B 

Jakubíčková Radka, Mgr. VŠ Č,D/ČSP Č,D/ČSP 100 10 3.A 

Jemelík Zdeněk, Mgr. VŠ M,F M,F 100 34  

Jonasová Taťána, PaedDr. VŠ HV,NJ,RJ HV,NJ 100 27  

Kolářová Dagmar, Mgr. VŠ M,F,IVT M,IVT 100 19  

Křenková Marta, Mgr. VŠ ČJ,ON ČJ,ZSV 100 17 V5.B 

Kubešová Dana, RNDr.   VŠ M,F M,F 100 29 V4.A 

Lajdová Zdenka, PaedDr. VŠ ČJ,ON ČJ,ON,ZSV 100 28 V6.B 

Lidaříková Jitka, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 35  

Lovětínská Hana, Mgr. VŠ Ch,Bi Ch 100 9  

Lysák Jiří, Mgr. VŠ D,TV,BV D,TV 100 20 4.A 

Macháček Ivo, Mgr. VŠ M,Z Z 100 24  

Menšíková Jana, Mgr. VŠ ČJ,RJ,TV ČJ,TV 100 30 V4.B 

Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV AJ 100 36  

Mužíková Hana, Mgr. VŠ NJ,RJ,ON NJ,ZSV 100 19  

Palkovská Taťána, Mgr. VŠ RJ,D D 100 21 V3.A 

Plšková Pavla, Ing. ** VŠ Bi Bi 100 34 V1.A 

Rotreklová Martina,PaedDr. VŠ AJ,RJ,HV AJ 100 22  

Rychnovský Dušan, Ing.  VŠ IVT,Bi IVT,Bi 100 17 V2.B 

Slačálková Lenka, Mgr. VŠ VV,ZSV VV,ZSV 100 3 V1.A 

Slováková Alena, Mgr. VŠ NJ,AJ NJ,AJ 100 11  

Šeiner Jiří, RNDr.   * VŠ M,F,IVT M,IVT 100 30  

Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ,RJ 100 32 V5.A 

Vlková Šárka, Mgr. VŠ AJ,M AJ,M 100 3  

Voldánová Anna, Mgr. VŠ M,F M,F 100 1 2.A 

Vývodová Lenka, Ing. VŠ AJ AJ 100 25  

Záchelová Pavla, Mgr. VŠ AJ,ČJ AJ 100 23  

Zemánková Věra, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 27 1.A 

Zábranská Pavlína VŠ VV VV 100   

Nebeská Jitka, Mgr.      *   VŠ FJ FrJ 100 40  

* zkrácené úvazky 

** TU V1.A od 04/2011  - zástup za L.Slačálkovou 
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Externisté: vzdělání aprobace vyučoval % aprob. 

Fliedrová Bohumila, Ing. VŠ EO EO 100 

Brázdová Marcela, Mgr.  VŠ nábož. nábož. 100 

 
 
Změny v pedagogickém sboru: 
 
Mgr. Šárka Vlková (AJ, M) – zástup za rodičovskou dovolenou (Mgr. Kateřina Pastorková) – 
k 31.5.2011 ukončení pracovního poměru dohodou ze zdravotních důvodů. 
 
Mgr. Lenka Slačálková (VV, ZSV) – pracovní neschopnost od 18.4.2011 do 21.6.2011, od 
22.6.2011 nástup na mateřskou dovolenou – zástup Mgr. Pavlína Zábranská (VV) od 20.5. do 
24.6.2011. 
 
Mgr. Nikola Stodůlková (Ižaríková), (FJ, ZSV) – nástup na mateřskou dovolenou od 15.8.2011. 
 
Mgr. Kateřina Černá (Z, TV) – nástup na mateřskou dovolenou od 12.9.2011. 
 
Rodičovská dovolená: Mgr. Petra Biskupová, Mgr. Martina Hapalová, Mgr. Ludmila Malá, 
Mgr. Kateřina Pastorková, Mgr. Lenka Poláková, Mgr. Andrea Sobotková. 
 
 
 Počet ostatních zaměstnanců školy: 7  

 
 

Jméno, příjmení 
 

Pracovní zařazení 

Naděžda Prášilová rozpočtář, zástupce ŘŠ pro věci ekonomické 

Martina Havranová administrativní pracovnice 

Josef Král domovník (školník) 

Radka Karalová uklízečka 

Naděžda Laliková uklízečka 

Dana Urbanová uklízečka 

Alena Králová uklízečka (0,3 úvazku 09/2010-03/2011) 

 
 
Změny u ostatních zaměstnanců školy: 
 
Alena Králová – ukončení pracovního poměru k 31.3.2011. 
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Zaměstnanci podle věku a pohlaví:  
       
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let     

21-30 let  4 4 9 

31-40 let  7 7 16 

41-50 let 4 8 12 28 

51-60 let 5 14 19 44 

61 a více let  1 1 3 

Celkem 9 34 43 100 

 
 

 
 
Zařazení pracovníků do platových tříd:                   od 1.1.2011 nová tabulka (5 platových  
(k 31.12.2010)              stupňů)     
        
        

          
          

 
 
 
 Organizační struktura platná ve sledovaném období        

- příloha č. 1 
 

 
 

 

Platová třída počet 

 13/8 1 

 13/11 1 

12/1 1 

12/2 1 

12/3 1 

12/5 3 

12/6 4 

12/8 3 

12/9 6 

12/10 4 

12/11 5 

12/12 6 

10/12 1 

9/3 1 

4/12 1 

2/12 4/3 

celkem 43/42 

Platová třída počet 

13/5 1 

13/3 1 

12/1 3 

12/2 6 

12/3 3 

12/4 10 

12/5 12 

10/12 1 

9/3 1 

4/12 1 

2/12 4/3 

celkem 43/42 
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 Pedagogická praxe na GH: 
 

listopad 2010   Lucie Rosenfeldová (VV) 
               

      únor 2011    Lenka Bradová (Bi) 
      

březen 2011   Monika Gronesová (D)      
 
 

 Odborná praxe na GH: 
 

listopad 2010    Bc. Lukáš Veselý (IVT) 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 
 
- přijímací řízení (v režimu správního řízení) bylo zahájeno dne 15.3.2011 a ukončeno 
31.8.2011. 

 
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2011/2012 
 
a) nižší stupeň VG (kód oboru 79-41-K/61)  : 1 třída (30 žáků) 
b) čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)  : 1 třída (30 žáků) 
 
Celkové počty přihlášených uchazečů: 
 
a) nižší stupeň VG: přihlášek    36     zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů 
 
b) čtyřleté gymnázium: přihlášek  57      zápisový lístek odevzdalo 20 uchazečů        
             

 
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  6. (8.) ročníku základní školy a 1. pololetí 7. (9.) ročníku základní školy), 

b) slovní hodnocení uchazeče ze ZŠ. 
 

Pro školní rok 2012/2013 navrhujeme zřizovateli následující kapacity: 
 
nižší stupeň VG (šestileté studium, kód oboru 79-41-K/61) : 1 třída (30 žáků) 
čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)   : 1 třída (30 žáků) 
 
 
 Počet nově přijatých žáků k 30.6.2010:  70 
 
 Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1.9.2010:  1 

     
 Počet nově přijatých žáků k 30.9.2010:  2  (6leté – přestup z jiné SŠ) 

 
 Počet nově přijatých žáků po 30.9.2010:  1 (6leté studium) 

 
 Počet žáků, kteří přerušili studium do 30.9.2010:   0 

                                                                           po 30.9.2010:   0 
                                   
 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia:  0 
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 Počet žáků, kteří zanechali studia: 
do 30.9.2010: 0 

 
po 30.9.2010:  0 

  
k 31.8.2011: 10 žáků – přestup na jinou střední školu (z toho 7 z 2. ročníku  

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

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2010/2011 
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 2010/2011 
 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 432 432 

počet tříd 16 16 

vyznamenání 100 98 

Prospělo 318 327 

neprospělo 10 5 

nehodnoceno 4 2 

Ø prospěch 1,94 2,00 

absence celkem 19 332 24 468 

Ø absence na 1 žáka 44,75 56,64 

Ø absence na 1 třídu 1 208 1 529 

neomluvená absence celkem 16 42 

 
 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2010/2011 
 
 

 
třída 

 
žáků 

prospěl 
s vyznam. 

 
prospěl 

 
neprospěl 

 
nehodnocen 

snížená 
známka 

z chování 

průměrný 
prospěch 

absence 
na žáka 
celkem 

neomluv. 
absence 
na žáka 

1.A 27 9 18    1,98 50,22 0,07 

2.A 34 4 30    2,04 61,12  

3.A 32 5 25 2   2,32 78,19  

4.A 26 6 20    2,08 37,19  

          

V1.A 22 7 15    1,64 48,68  

V1.B 22 9 13    1,69 46,32  

V2.A 26 11 15    1,81 61,88  

V2.B 26 8 17 1   1,89 63,04  

V3.A 27 2 24  1  2,10 72,56 0,15 

V3.B 27 4 23    2,11 42,30 0,03 

V4.A 27 3 23 1  1 2,18 58,70 0,67 

V4.B 27 3 23 1   2,16 49,96  

V5.A 27 4 22  1  2,13 68,11  

V5.B 29 10 19    1,94 45,45  

V6.A 29 6 23    1,86 52,93  

V6.B 24 7 17   2 2,06 62,50  

celkem 432 98 327 5 2 3 2,00 56,64 0,10 
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 Maturitní zkoušky 2010/ 2011 
 

 
Maturitní zkoušky 2010/2011 – společná a profilová část 

Celkové výsledky – třídy 4.A, V6.A a V6.B (79 žáků) 
 
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura 
společná část - základní 

38 21 18 2  1,80 

Anglický jazyk 
společná část - základní 

19 21 4   1,66 

Anglický jazyk 
společná část - vyšší 

7 
    

1,00 

Anglický jazyk – profilová část 2 11 7 2  2,41 

Německý jazyk 
společná část - základní 

2 1    1,33 

Německý jazyk – profilová část 2 4 1   1,86 

Francouzský jazyk 
společná část – základní 

 2    2,00 

Francouzský jazyk – profilová část  1 1   2,50 

Matematika 
společná část – základní 

11 7 4   1,68 

Matematika  
společná část - vyšší 

1 
    

1,00 

Základy společenských věd 20 3 1 3  1,52 

Dějepis 8  1 2  1,73 

Zeměpis 8 4 4 6  2,36 

Fyzika 4 2 1   1,57 

Chemie 8 3 2 1  1,71 

Biologie 12 4 3 3  1,86 

Informatika 1 4    1,80 

Ekonomika 9 5 3 2  1,89 

Celkem 152 93 50 21  1,77 

 
 
 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo 

79 žáků 35 (44,3 %) 44 (55,7 %) 0 

 
 
 
Celkový průměr maturitní zkoušky – společná a profilová část 
 

společná část 1,50 

profilová část 1,93 

celkem 1,77 
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Celkové výsledky dle jednotlivých tříd 
 
 

4.A 
(26 žáků) 

prospělo s vyznamenáním 7 (27 %) 

(z toho ø 1,00) 4 (15 %) 

prospělo 19 (73 %) 

neprospělo 0 

Ø prospěch 1,92 
 

společná část 1,71 

profilová část 2,00 

V6.A 
(29 žáků) 

prospělo s vyznamenáním 19 (66 %) 

(z toho ø 1,00) 9 (31 %) 

prospělo 10 (34 %) 

neprospělo 0 

Ø prospěch  
1,51 

 

společná část 1,30 

profilová část 1,61 

V6.B 
(24 žáků) 

prospělo s vyznamenáním 9 (37,5 %) 

(z toho ø 1,00) 3 (12,5 %) 

prospělo 15 (62,5 %) 

neprospělo 0 

Ø prospěch  
1,91 

 

společná část 1,70 

profilová část 2,00 

 
 
 
Výsledky společné a profilové části dle předmětů jednotlivých tříd 
 
Třída 4.A  
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura 
společná část - základní 

9 7 8 2  2,12 

Anglický jazyk 
společná část - základní 

8 5 2   1,60 

Anglický jazyk 
společná část - vyšší 

 
    

 

Anglický jazyk – profilová část 1 5 3 1  2,40 

Německý jazyk 
společná část - základní 

      

Německý jazyk – profilová část  1    2,00 

Francouzský jazyk 
společná část – základní 

      

Francouzský jazyk – profilová část  1    2,00 

Matematika 
společná část – základní 

2 5 3   2,10 

Matematika  
společná část - vyšší 

1 
    

1,00 

Základy společenských věd 6 2 1 3  2,08 

Dějepis 2  1 2  2,60 
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Zeměpis 2  3 1  2,50 

Fyzika 2 1    1,33 

Chemie  1     1,00 

Biologie 1 1 1 2  2,80 

Informatika 1 1    1,50 

Ekonomika 2 3 1   1,83 

Celkem 38 32 23 11  1,92 

Prospělo s vyznamenáním 7  

(z toho ø 1,00) 4 

Prospělo 19 

Neprospělo 0 

 
 
 
Třída V6.A  
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura 
společná část - základní 

21 7 1   1,31 

Anglický jazyk 
společná část - základní 

4 10 2   1,88 

Anglický jazyk 
společná část - vyšší 

7 
    

1,00 

Anglický jazyk – profilová část 1 2 3   2,33 

Německý jazyk 
společná část - základní 

      

Německý jazyk – profilová část       

Francouzský jazyk 
společná část – základní 

      

Francouzský jazyk – profilová část       

Matematika 
společná část – základní 

6     1,00 

Matematika  
společná část - vyšší 

 
    

 

Základy společenských věd 10     1,00 

Dějepis 3     1,00 

Zeměpis 4 3  2  2,00 

Fyzika 2     1,00 

Chemie  5 1 1   1,43 

Biologie 7 1 2 1  1,73 

Informatika  2    2,00 

Ekonomika 5  1 2  2,00 

Celkem 75 26 10 5  1,51 

Prospělo s vyznamenáním 19  

(z toho ø 1,00) 9 

Prospělo 10 

Neprospělo 0 
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Třída V6.B  
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura 
společná část - základní 

8 7 9   2,04 

Anglický jazyk 
společná část - základní 

7 6    1,46 

Anglický jazyk 
společná část - vyšší 

 
    

 

Anglický jazyk – profilová část  4 1 1  2,50 

Německý jazyk 
společná část - základní 

2 1    1,33 

Německý jazyk – profilová část 2 3 1   1,83 

Francouzský jazyk 
společná část – základní 

 2    2,00 

Francouzský jazyk – profilová část   1   3,00 

Matematika 
společná část – základní 

3 2 1   1,67 

Matematika  
společná část - vyšší 

 
    

 

Základy společenských věd 4 1    1,20 

Dějepis 3     1,00 

Zeměpis 2 1 1 3  2,71 

Fyzika  1 1   2,50 

Chemie  2 2 1 1  2,17 

Biologie 4 2    1,33 

Informatika  1    2,00 

Ekonomika 2 2 1   1,80 

Celkem 39 35 17 5 0 1,91 

Prospělo s vyznamenáním 9  

(z toho ø 1,00) 3 

Prospělo 15 

Neprospělo 0 
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ 
 

VŠ                   - fakulta 4. A V6. A  V 6. B celkem 

UP v Olomouci 

 

filozofická 1 1 2 17 

lékařská  4  

pedagogická  1  

právnická  1 1 

přírodovědecká 1 3 1 

tělesné kultury 1   

MU Brno filozofická 1  1 12 

informatiky  1  

lékařská  2  

pedagogická   2 

přírodovědecká   2 

sociálních studií 1 1 1 

VUT v  Brně chemická 1   12 

elektrotech. a komunik. technologií 2 1  

informačních technologií 1  1 

strojního inženýrství 2 1 3 

OU v Ostravě lékařská   1 5 

přírodovědecká 1 1 1 

sociálních studií 1   

SU v Opavě filozoficko-přírodovědecká 2   4 

obchodně podnikatelská  1  

veřejných politik 1   

UTB ve Zlíně humanitních studií  1 1 4 

managementu a ekonomiky 1   

multimediálních komunikací 1   

VŠB – TU Ostrava bezpečnostního inženýrství  1  4 

ekonomická  1 2 

MENDELU v Brně lesnická a dřevařská  1  3 

provozně ekonomická 1   

regionál. rozvoje a mezinár.  studií  1  

UK v Praze 1. lékařská   1 3 

sociálních věd  1  

přírodovědecká  1  

UO v  Brně ekonomiky a managementu 1  2 3 

VŠE v Praze mezinárodních vztahů 1   2 

národohospodářská  1  

Brno International Bussines School   1 1 

ČVUT v Praze elektrotechnická 1   1 

Prague College   1  1 

VŠP Jihlava  1   1 

VFU Brno farmaceutická   1 1 

Žilinská univerzita v Žilině   1  1 

 

Počet studentů, kteří se hlásili na VŠ 26 29 24 79 

Počet přijatých studentů na VŠ 23 28 24 75 

% přijatých studentů na VŠ 88,5 96,6 100 94,9 

Jazyková škola, VOŠ  3   3 

Zaměstnání   1  1 
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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), 
– práce v projektu ESF „Přírodní vědy moderně a interaktivně“ – příprava metodických 

a výukových materiálů pro výuku M, Z, Př, SZ, SBiCh a laboratorní práce z F, 
– práce v projektu PROŠ – metodické a výukové materiály pro IVT (ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou UP Olomouc). 
 
 

 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 (vyšší ročníky šestiletého studia a čtyřleté studium), rozvrh, suplování 

  – Mgr. Ivo Macháček, Mgr. Dagmar Kolářová 
b) učebny IVT – zavedení operačního systému WIN XP Profesional 
c) jedna učebna vybavena nejnovějším balíkem kancelářských aplikací Microsoft 

Office 2007 
d) do výuky IVT byly zavedeny nové aplikace: balík aplikací pro tvorbu grafiky Corel 

Draw Graphic Suite X4, dále aplikace pro bitmapovou grafiku a aplikace pro 
zpracování zvuku 

e) 7 učeben je vybaveno počítačem a dataprojektorem (4 kmenové učebny, 2 IVT, 1 
učebna v půdní vestavbě) 

f) nákup učebních pomůcek dle požadavků jednotlivých předmětových komisí a 
rozšiřování fondu školní knihovny je závislé na přidělených finančních 
prostředcích, od ledna 2011 omezeno pouze na nákup učebnic v souvislosti 
s novou maturitou 

g) besedy, exkurze pro žáky školy 
h) fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc  
i) mezinárodní aktivity žáků v programu Socrates/Comenius 
j) dokončení modernizace laboratoře fyziky v srpnu 2011 – projekt ESF 
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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. 

 

 
Minimální preventivní program Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 
 
Školní rok 2010/2011 
Garant programu : Jiří Horký 
 
1. Seznámení ředitele školy s programem 
    
plán           říjen 2010              proběhlo   
 
2.  Aktivity pro žáky 
 
A. S protidrogovou tematikou 
 
- cílová skupina: 2 roč. čtyřletého a 4. roč. šestiletého studia 
 
plán                       proběhlo              
      
květen 2011               neproběhlo Beseda s vyléčenými a léčícími se uživateli drog z  

léčebny v Opavě pod vedením jejich lékařů – max.1 třída 
/ na vystoupení V4.A, 2.A, 2.B. 

 
červen 2011               neproběhlo Návštěva kontaktního krizového centra KAPPA  

s besedou. (Po třídách). 
 
B. S jinými negativními jevy 
 
říjen 2010                  proběhlo Beseda pro dívky 1. ročníku "S tebou o tobě" - zásady  

správných hygienických návyků. 
 
listopad 2010           neproběhlo Beseda pro 1. roč (V3. roč.) proti kouření ku příležitosti 
     Mezinárodního dne nekouření –spolupráce se SZŠ  
     Hranice.  
 
listopad 2010            proběhlo Beseda o občanském a trestním právu pro 3. ročníky. 
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duben 2011             proběhlo  Beseda pro 1. roč. (V3. roč.) proti rasové nesnášenlivosti  
a diskriminaci „ MULTIKULTI“. 

      
květen-červen         proběhlo       Návštěva soudu pro 4. roč. (V6. roč.) povědomí o  

občanském a trestním právu. 
 
V jednotlivých předmětech se vyučující zabývají všemi negativními jevy buď v tematických 
celcích nebo v jednotlivých hodinách, úkolech, příkladech atd.  
 
C. Jiné preventivní činnosti 
 
všichni žáci školy - výběr 
 
jarní prázdniny proběhlo Lyžařský zájezd. Zaměření: zdokonalení ve sjezdovém  

lyžování a snowboardingu, zdravý životní styl, aktivní 
odpočinek, schopnost zábavy bez sdělovacích 
prostředků, skupinové hry posilující sebevědomí a 
osobnost. 

 
všichni žáci školy - výběr 
 
2. týden  
v červenci 2011         proběhlo           10-ti denní pobyt v Chorvatsku. Zaměření: zdravý životní  

styl, aktivní odpočinek, skupinový a individuální sport.
      

D. Volný čas organizovaný školou 
 
Náboženství    „ 
Konverzace v jazycích               „ 
Volejbalový kroužek    „ 
Basketbalový kroužek               „ 
Volejbalový turnaj  podzim 2010 
Florbalový turnaj  podzim 2010 
 
E. Ostatní organizace a zájmové útvary pro volný čas mládeže, spolupracující se školou 
 
ZUŠ Hranice 
Taneční klub "A" Hranice 
TJ Sigma Hranice a její jednotlivé oddíly 
DDM Hranice 
Mažoretky Hranice 
HC Cement Hranice 
SK Sigma Hranice 
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3.  Aktivity pro pedagogy 
 
na začátku školního roku V tematických plánech zřetelně vyznačena témata,  

která se týkají prevence negativních jevů.   
 
v průběhu celého školního roku Sledovat a upravit v jednotlivých předmětech témata,   
                                                            vhodná k protidrogové prevenci, pro příští školní rok je  
                                                            upřesnit v tematických plánech. 
 
4.  Metodické pomůcky 
 
plán                    proběhlo 
 
celý školní rok  proběhlo Doplnění knihovny, videotéky a propagačního materiálu  

pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů. 
 
červen 2011  neproběhlo Zřízení stálé nástěnky ( kontakty, tel. čísla, nápomocné 
     organizace a instituce, nízkoprahová zařízení atd.). 
 
5.  Zhodnocení a efektivita 
 
Beseda S tebou o Tobě – kladná odezva. 
 
Beseda o občanském a trestním právu pro 3.ročníky – každoročně úspěšná akce, kde 
studenti komunikují s právníkem o konkrétních případech. 
 
Návštěva soudu 4.ročníky – v rámci výuky společenských věd studenti navštívili soudní 
jednání, čímž si rozšířili praktické povědomí o občanském a trestním právu. 
 
Lyžařský zájezd a pobyt v Chorvatsku proběhly za velkého zájmu zúčastněných studentů. 
 
Neuskutečněné akce:   
 
Beseda proti kouření –  neproběhlo kvůli námitkám učitelů, kteří poukazovali na to, že loňský 
rok nebyl přínosem a nebyl kázeňsky  v pořádku. 
 

Beseda s vyléčenými a léčenými narkomany se neuskutečnila z toho důvodu, že skupina 
přestala akci nabízet – podívat se po vhodné alternativě. 

 
Plánovaná návštěva Kontaktního centra Kappa v Hranicích neproběhla v důsledku 
nedostatku času v závěru školního roku. 

 
Adaptační kurz pro nové žáky se nedaří dlouhodobě uskutečnit kvůli nedostatku finančních 
prostředků. 
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 Výchovná komise 
 
Výchovná komise pracovala ve školním roce 2010/2011 ve složení: 
 
PhDr. Radovan Langer – ředitel školy 
Mgr. Ivo Macháček – zástupce ředitele školy 
Mgr. Marta Křenková – výchovná poradkyně 
Mgr. Jiří Horký – metodik školní prevence     
a příslušný třídní učitel 
 
Výchovná komise se sešla ke svému jednání třikrát, řešila  problém omlouvání absence  a 
neomluvenou absenci žáků školy. 
 
 

 Výchovná oblast               
 

Chování žáků ve školním roce 2010/2011 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 2010/2011 

 
 

druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 88 100 

pochvala ŘŠ 11 43 

důtka TU 23 18 

důtka ŘŠ 1 4 

podmíněné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Přehled průběhu DVPP ve školním roce 2010/2011 
 
Další vzdělávání pedagogických  pracovníků  ve školním roce 2010/2011 se  řídilo 
příslušným plánem DVPP, který byl projednán na poradě vedoucích předmětových komisí 
dne 27.8.2010 s následnými prioritami, které byly zapracovány do celoročního plánu 
práce: 

a) průběžné vzdělávání k Nové maturitě 
b) průběžné vzdělávání v oblasti ŠVP 
c) průběžné vzdělávání učitelů cizích jazyků 
d) průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ESF 
e) další oborové/předmětové vzdělávání 
f) předepsané vzdělávání (ředitel školy, zástupce ředitele školy) 
g) jiné dle potřeby 

 
Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání:     18 
Počet aktivit v rámci vzdělávání:                   21 
 
Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí: 
 
 

předmětová 
komise 

počet akcí 
 

počet  
proškolených osob 

ČJ 1 2 

AJ 3 6 

NJ - - 

FrJ 3 1 

RJ - - 

ON/ZSV 1 1 

D - - 

Z 2 3 

M -  - 

F 7 2 

IVT 1  1 

Ch 3 2 

TV - - 

EO - - 

 
 
Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání k nové maturitě: 
- školení hodnotitelů: ČJ 8 + 1 PUP, AJ 5, NJ 4 + 2 PUP, FJ 2 
- školení zadavatelů: 10 + 1 PUP 

 
Mgr. Zdeněk Jemelík (ŠMK) a Mgr. Ivo Macháček (náhradník ŠMK) absolvovali školení pro 
školní maturitní komisaře. 
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Údaje o distanční podobě studia ve školním roce 2010/2011: 
 
Mgr. Marta Křenková – projekt Výchovný poradce I. 

 
Mgr. Taťána Palkovská 
UP Olomouc – průběžné vzdělávání učitelů dějepisu 
Mgr. Radka Jakubíčková 
UP Olomouc – český jazyk a literatura 

 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 
 
Přehled odborných exkurzí: celkem exkurzí : 38 
     z toho odborných : 33 
      zahraničních :   5 

 
Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů: 
 
český jazyk   5 
anglický jazyk  1 (z toho 1 zahraniční – Holandsko) 
německý jazyk  2 (z toho 2 zahraniční – Vídeň) 
dějepis/ON/ZSV            12 (z toho 2 zahraniční – Polsko, Brusel) 
zeměpis   2 
matematika/fyzika 6 
informatika a výp.tech. - 
chemie   4 
biologie   3 
estetická výchova  1 
tělesná výchova  2 
 
Březen 2011 – výměnný pobyt v Holandsku – Veurs Lyceum Leidschendam (mix žáků). 
Prosinec 2010 – jazykově vzdělávací exkurze – Vídeň (mix žáků). 
Květen 2011 – exkurze ZSV/D – Osvětim, Polsko (V5.A, B) 
Červen 2011 – jazykově vzdělávací exkurze – Vídeň (mix žáků). 
Červenec 2011 – návštěva EP v Bruselu (mix žáků) – program Comenius 
 
Září 2010 – historicko vzdělávací exkurze – Praha (V6.B, 4.A) 
Říjen 2010 – historicko vzdělávací exkurze – Praha (V6.A) 
Září 2010 – Státní vědecká knihovna Olomouc (1.A) 
Říjen 2010 – Muzeum a rodný dům Sigmunda Freuda – Příbor (V4.B) 
Červen 2011 – Muzeum knihy Brno 
Květen 2011 – Planetárium Ostrava, Hornické muzeum (projekt OPVK) 
Červen 2011 – Hyundai Nošovice, Technické muzeum Kopřivnice (projekt OPVK) 
Červen 2011 – přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, Papírenské muzeum Velké Losiny 
(projekt OPVK) 
 
Další – viz Přehled akcí školy za školní rok 2010/2011 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Prezentace školy  
 
Pedagog Olomouckého kraje: PaedDr. Taťána Jonasová 
 
Celkem 15 učitelů získalo ocenění Pedagog Olomouckého kraje, které letos vyhlásil 
Olomoucký kraj poprvé. Laureáty ceny schválila na svém zasedání Rada Olomouckého 
kraje. Na doporučení komise bylo vybráno 15 vítězů  z celkem 48 nominovaných učitelů. 
Cílem ocenění Pedagog Olomouckého kraje je poděkování nejlepším učitelům a 
vyzdvižení důležitosti této profese prostřednictvím pozitivních příkladů. Ocenění byla 
nejlepším pedagogům předána při příležitosti Dne učitelů 28. března v Moravském 
divadle v Olomouci hejtmanem Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem. 

 
 

 
 

Oceněná Taťána Jonasová s ředitelem GH 

 
 
 
4. května 2011 byla vernisáží zahájena výstava fotografií Mgr. Miloslava Mlčocha (učitele 
GH) v Galerii Severní křídlo zámku. Výstavu zahájil ředitel školy PhDr. Radovan Langer, 
který ocenil, že se jedná o naprosto unikátní výstavu fotografií, kdy poprvé došlo 
v Hranicích ke společné výstavě otce a dcery, současné studentky umění a designu na 
Západočeské univerzitě v Plzni. 
Výstava byla součástí akcí, pořádaných ke 140. výročí založení Gymnázia Hranice. 
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 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy  
 
      Francouzský jazyk 

 
Září 2010 – beseda s Radkou Konderlovou,  bývalou studentkou české sekce Lycee A. 
Daudet ve francouzském Nîmes, jménem Asociace bývalých studentů českých sekcí v 
Nîmes a Dijonu představila žákům interaktivní prezentací možnosti studia ve Francii. 

 
 

Český jazyk 
 
Prosinec 2010 – 20. ročník Literárního odpoledne.       
Leden 2011 – beseda s Martinou Kvašovou, bývalou studentkou GH. 
 
Studenti 4. ročníku Jazykovědného semináře měli ve čtvrtek 13. ledna možnost setkat se 
s naší bývalou studentkou Martinou Kvašovou. Absolventka katedry bohemistiky a 
žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně je informovala o svém způsobu studia, to 
bylo učení, ale zároveň i vysílání v české televizi. Maturanti zhlédli video s reportáží M. 
Kvašové, na které jim ukázala práci reportéra. Nyní je zaměstnána jako PR manažerka. V 
hodinách probíhala živá diskuse a doufejme, že jim Martina ukázala směr, jakým se může 
každý z nich po maturitě vydat - tím je tvrdá práce na sobě, pokud chci něčeho 
dosáhnout. 
 

 

 
 

 
 

Ruský jazyk 
 
Leden 2011 – Ruské Vánoce – tradiční posezení u samovaru (V1.A, B). 
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Dějepis/Občanská nauka/Základy společenských věd 
 
Říjen 2010 – beseda „Globální rozvojové vzdělávání“. V rámci besedy byly představeny tři 
témata: Cizinci v České Republice (1.A, V3.A, B), Nerovnosti světového hospodářství (4.A, 
V6.A,B) a Organizace spojených národů (3.A). 
Říjen 2010 – beseda o VŠ – program Socrates (V4.A) 
Listopad 2010 – Příběhy bezpráví – měsíc filmu ve školách pořádala společnost Člověk v 
tísni už pošesté. Jednalo se o projekt , kdy se na stovkách škol v celé republice konaly 
filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky nebo filmaři. 
Leden 2011 – beseda s poslankyní Parlamentu České republiky Lenkou Andrýsovou, 
bývalou studentkou GH (4.A a SVS 4. ročník). 
Leden 2011 – beseda Občanské právo, JUDr. Marková (3. ročníky) 
Únor 2011 – beseda Trestní právo, Mgr. Lýsek (3. ročníky). 
Duben 2011 – Alternativní léčebné metody – R. Nováková (SVS) 

 
Zeměpis  
 
Listopad 2010 – beseda o Islandu (agentura Pohodáři), 2.A, V4.A, B 
Leden 2011 – přednáška agentury Planeta 3000 – téma Česká republika 
Besedy v rámci hodin zeměpisu na téma Geokačer UP Olomouc Mgr. Vít Pászto (1. a 2. r.) 
 
Biologie 
 
Září 2010 – beseda o odpadech „Tonda obal na cestách“ (V1.A, B a V2.A, B) 
Říjen 2010 – beseda pro dívky prvních ročníků „S Tebou o Tobě“. 
Únor 2011 – beseda o prevenci rakoviny děložního čípku (2.A, V4.A, B) 
Duben 2011 – beseda s doc. Ludmilou Zajoncovou, fakulta Biochemie UP Olomouc, s 
názvem Biotechnologie a nanotechnologií (v rámci projektu OPVK Přírodní vědy moderně 
a interaktivně).  
 
Estetická výchova 
 
Květen 2011 – výchovný koncert klavíristy Sergee Perepeliatnyka a pěvce Radka Žaluda. 

 
 

 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 
 

22. prosince 2010 proběhl v sále hranické Besedy tradiční vánoční koncert pro žáky školy 
pod vedením PaedDr. Taťány Jonasové. 
 
Leden 2011 – tradiční ples školy se slavnostním stužkováním žáků maturitních ročníků. 

 
Květen 2011 – vystoupení pěveckého sboru na vernisáži fotografií Mgr. Miloslava 
Mlčocha ke 140. výročí založení GH. 
 
Květen 2010 – výchovný koncert pro žáky. 
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Červen 2010 – vernisáž výstavy dětských prací v galerii M+M, vystoupení pěveckého 
sboru pod vedením PaedDr. Taťány Jonasové. 
 
Komorní sbor Gymnázia Hranice pod vedením PaedDr. Taťány Jonasové reprezentoval 
školu na těchto kulturních vystoupeních: 
 
listopad 2010 – vystoupení na koncertě k 20. výročí založení Ženského komorního sboru,  
listopad 2010 – adventní koncert v evangelickém kostele na Šromotově nám., 

      prosinec 2010 – adventní koncert ve Stříteži n. L., 
prosinec 2010 – vánoční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích, 

      prosinec 2010 – vánoční koncert v kulturním domě ve Skaličce, 
leden 2011 – vystoupení na vernisáži obrazů v Galerii M+M, 
duben 2011 – vystoupení na koncertě The Best Of k 85. výročí založení ZUŠ Hranice, 
květen 2011 – vystoupení na oslavách osvobození v Horních Těšicích, 
červen 2011 – Májový koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích, 
červen 2011 – Jarní koncert v koncertním sále MKZ Hranice, 
červen 2011 – koncert ke 140. výročí založení GH v kostele Narození Panny Marie 
(Kostelíček, Hranice). 

 
 
 

Oblast tělovýchovy a sportu: 
 
Září 2011 – sportovně turistický kurz pro žáky V5.A a 3.A (Pasohlávky). 
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Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 1. ročníku čtyřletého studia a 3. ročníků 
šestiletého studia (leden 2011 – Karlov, třída 1.A, únor 2011 – Javorníky,  třídy V3.A, B). 
 
 

 
 

 
V květnu 2011 se uskutečnily dvě exkurze do lanového centra v Olomouci a v Rožnově 
pod Radhoštěm (třídy 2.A, V4.A, B, V1.A, B). 
 
 
Červen 2011 sportovně turistický kurz pro žáky třídy V5.B (Šumava a Vltava). 
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Posádka složená ze žáků GH se ve dnech 24.-26.6.2011 zúčastnila závodu dračích lodí na 
řece Bečvě Hranice Dragons 2011 a ve Školním poháru získala 2. místo. 
 

 

 
 

Posádka dračí lodě Gymnázia Hranice 
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Na konci června 2011 proběhl již tradiční Sportovní den GH za účasti všech žáků a 
vyučujících školy v areálu koupaliště v Hranicích. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Ocenění vítězných družstev 

 
 
Předmětová komise TV dále zajišťovala činnost  kroužků volného času pro žáky školy 
v členění na volejbal dívek a florbal hochů. 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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 Soutěže ve školním roce 2010/2011 
 

Předmětová komise FJ pokračovala v nabídce výtvarné soutěže pro žáky školy na téma 
Francie  „Francophonie en images“.  
 
Žáci školy se účastnili  školní zeměpisné soutěže „O bustu Mistra Zemeguly“. Finanční 
prostředky na odměny pro 3 nejlepší účastníky poskytlo SRPG. 

 
 

 Výsledky olympiád a soutěží 
 
 

Český jazyk a literatura 

     
okresní kolo kat. I  7.-9. místo – Těšík Pavel (V2.B) 
    21.-23. místo – Kristýna Zimová (V2.B) 
 
okresní kolo kat. II  1. místo – Barbora Holíková (V5.B) 
krajské kolo kat. II  3. místo – Barbora Holíková (V5.B) 
 
V literární soutěži o nejlepší limerick v kategorii vyšší gymnázia a střední školy „Veršujeme 
jako o život“ získal Jan Hegar (V5.A) 2. místo. 
 
Barbora Holíková (V5.B) – obdržela diplom za nejlepší úvahu na téma „O svobodě slova“ s 
názvem „Děda Hapala“ v rámci VI. ročníku celostátní literární soutěže středoškolských 
studentů Cena Bronislavy Müllerové Svoboda slova. 
 
 

Německý jazyk  

 
okresní kolo kat. II.B  1. místo – Marie Beránková (V2.B) 
  
krajské kolo kat. II.B  4. místo – Marie Beránková (V2.B) 
 
okresní kolo kat. III.  2. místo – Aneta Menyhardová (V3.B) 
 
 

Francouzský jazyk  

 
krajské kolo kat. A2   1. místo – Marie Beránková (V2.B) 
     5. místo – Jana Lubojacká (V2.A) 
 
národní kolo kat.A2   7. místo – Marie Beránková (V2.B)   
   
krajské kolo kat. B1   5. místo – Michal Kočnar (V3.B) 
 
krajské kolo kat. B2   2. místo – Barbora Holíková (V5.B) 
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Dějepis 

 
okresní kolo kat. D   3. místo – Anna Zlámalová (V1.B) 
 
 

Zeměpis 

           
okresní kolo kat. C   19. místo – Petr Vymětalík (V1.B) 
    22. místo – Petr Svačina (V1.A) 
      
okresní kolo kat. D   2. místo – Filip Menyhard (V6.A) 
                8. místo – Jan Vavřík (1.A) 
                9. místo – Gabriela Kopáčiková (V5.A) 
 
krajské kolo kat. D  5. místo – Filip Menyhard (V6.A) 
 
 
„O bustu mistra Zemeguly“ 1. místo – Edita Hendrychová (2.A) 
    2. místo – Jan Pauswang (2.A) 
    3. místo – Lenka Klvaňová (2.A) 
 
 

Matematika 

  
okresní kolo kat. Z8  9. místo – Martin Kubeša (V1.A), úspěšný řešitel 
 
okresní kolo kat. Z9  7. místo – Lenka Kolářová (V2.B), úspěšný řešitel 
    9. místo – Linda Langerová (V2.A) 
    12.-14. místo – Jakub Zavřel (V2.B) 
    17.-19. místo – Lukáš Jančík (V2.B) 
    17.-19. místo – Jan Sigmund (V2.B) 
 
okresní kolo Pythagoriády kat. 8  4.-7. místo – Martin Kubeša (V1.A) 
     
 

Fyzika 

 
okresní kolo kat. F  6. místo – Daniel Mildner (V1.A) 
 
 
 

Chemie 

 
krajské kolo kat. A  1. místo – Matěj Sommer (V5.B) 
    2. místo – Jiří Kolář (V5.B) 
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národní kolo kat. A  20. místo – Jiří Kolář (V5.B) 
    28. místo – Matěj Sommer (V5.B) 
 
krajské kolo kat. B  1. místo – Jiří Kolář (V5.B) 
    7. místo – Matěj Sommer (V5.B) 
 
krajské kolo kat. C  30. místo – Michal Kočnar (V3.B) 
    31. místo – Gabriela Smolková (V4.B)    
    Gabriela Smolková (V4.B) – úspěšný řešitel  

Barbora Vyorálková (V4.B) – úspěšný řešitel 
     
okresní kolo kat. D  5. místo – Linda Rozmusová (V2.A) 
    6. místo – Radka Křenková (V2.A) 
    7. místo – Lenka Kolářová (V2.B) 
    10. místo – Linda Langerová (V2.A) 
 
krajské kolo kat. D  16. místo – Radka Křenková (V2.A) 
    18. místo – Linda Rozmusová (V2.A) 
 
Soutěž Ministerstva životního prostředí ČR „Namaluj chemický komiks“ – výtvarné soutěže 
se zúčastnilo 9 žáků, ocenění získaly Ivana Dostalíková (3.A), Kristýna Čechová (V5.A), Petra 
Miková (V5.B). 
 
 

Biologie 

 
krajské kolo kat. A  8. místo – Karla Kubíková (V5.B) 
    20. místo – Antonín Novák (V5.B) 
 
krajské kolo kat. B  19. místo – Jan Vavřík (1.A) 
       20.-21. místo – Jana Kolářová (1.A) 
 
Přírodovědný klokan kat. Junior (okres) 3 nejlepší řešitelé: Hynek Bočan (V4.B) 
                Ondřej Krčmář (V4.A) 
                Karel Tvrdoň (V4.A) 
 
Přírodovědný klokan kat. Junior (kraj) 1. místo (nejlepší řešitel) – Hynek Bočán (V4.B) 
 
Přírodovědný klokan kat. Kadet (okres) 3. nejlepší řešitel Martin Kubeša (V1.A) 
      
Zelená stezka – Zlatý list 
DDM Hranice     3. místo – šestičlenný tým V1.A,B 
     
Naší přírodou kat. starší žáci  1. místo – Linda Rozmusová (V2.A) 
     3. místo – Simona Bezděková (V2.A) 
     3. místo – Linda Langerová (V2.A) 
     3. místo – Kamila Šindlerová (V2.A) 
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Finálové kolo Naší přírodou  1. místo – Linda Rozmusová (V2.A) 
 
 

Estetická výchova - hudební 

 
Hanácká písnička  1. místo – Adéla Frydrychová (V1.A) 
    3. místo – Daniela Grmolcová (V1.A) 
 
 
 

Sportovní soutěže 

 
volejbal – okresní kolo 1. místo – dívky  
    3. místo – hoši      
 
basketbal – krajské kolo ZŠ 3. místo – dívky  
               
florbal – okresní kolo  2. místo – hoši   
        1. místo - dívky 
 
 - krajské kolo  2. místo – dívky  
 
 

 
 

Edita a Hana Hendrychovy, Martina Navrátilová, Barbora Mádrová, 
Markéta  Kubešová, Radka Frkalová, Karolina Velešíková, Klára Lysáková, 

Tereza Růžičková, Petra Kuzniarská, Gábina Adámková 

 
 
 
atletika – okresní kolo 7. místo – hoši  
                  krajské kolo 5. místo – dívky 
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házená – okresní kolo  2. místo – hoši 
 
kopaná – okresní kolo 3.místo – hoši  
 
 
 

Ostatní  

 
Linda Langerová (V2.A) – účast v soutěžích v programování 
  

2. místo – národní kolo soutěže v programování Baltie 2011 
 účast v mezinárodním kole soutěže v programování Baltie 2011 
 3. místo – mezinárodní tvůrčí programátorská soutěž Creative Baltie 2010 

 
 

 

Talent Olomouckého kraje 2011 

 
Na základě výsledků olympiád a soutěží ve školním roce 2010/2011 byli navrženi na ocenění 
Talent Olomouckého kraje 2011 tito žáci: 
    

Barbora Holíková,V5.B (obor humanitní) 
Marie Beránková, V2.B (obor humanitní) 

   Matěj Sommer, V5.B (obor přírodovědný) 
   Jiří Kolář, V5.B (obor přírodovědný) 
   Hynek Bočán, V4.B (obor přírodovědný) 
   Linda Langerová, V2.A (technickém a dovednostním) 
 
 
    

Talent Olomouckého kraje 2010 

 
Z Gymnázia Hranice byli ocenění tito žáci:  

 
   Lucie Langerová (V2.B) 
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 Přehled akcí školy za školní rok 2010/2011 
 
Září 2010 
 
1.9.  - zahájení školního roku 2010/2011 
6.9.   - beseda s Radkou Konderlovou – možnosti studia ve Francii 
6.-11.9. - STK Jedovnice, třídy V5.A, 3.A 
9.-12.9. - historicko vzdělávací exkurze Praha, V6.B 
20.9.  - prezenční seminář ŠMK, Olomouc           
23.9.  - seminář fyziky 
27.9.  - exkurze SVK Olomouc, 1.A 
30.9.-3.10. - historicko vzdělávací exkurze Praha, 4.A 
 
Říjen 2010 
 
2.-5.10. - historicko vzdělávací exkurze Praha, V6.A 
5.10.  - exkurze SCh – Tondach Hranice (3. roč.) 
7.10.  - seminář AJ 

- sportovní hry - florbal               
11.10.  - filmové představení pro žáky školy 
11.-14.10. - generálka maturitní zkoušky 
12.10.  - exkurze ZSV – Příbor, Muzeum S. Freuda (V4.B)                              
13.10.  - beseda „S Tebou o Tobě“ (dívky 1.A, V3.A, B) 
15.10.  - beseda o VŠ – program Socrates (V4.A) 
18.-22.10. - konference Comenius, Barcelona (Španělsko) 
21.10.  - exkurze ZSV – Okresní soud Přerov (V6.A) 
25.10.  - beseda ZSV „Globální rozvojové vzdělávání“ 
26.10.  - testy FCE 
  - okresní kolo basketbal dívky, GH 
26.10.  - jednání Školské rady GH 
 
Listopad 2010 
 
2.11.  - Burza studijních nabídek SŠ, MÚ Hranice 
  - exkurze SCh 3. roč. – čistírna odpadních vod Hranice 
3.11.  - Gaudeamus Brno                           
11.11.  - návštěva učitelů z partnerské školy Veurs Lyceum Leidschendam 
17.11.  - turnaj ve florbalu – hoši  
22.11.  - přednáška o Islandu (2.A, V4.A, B) 
 
Prosinec 2010 
 
3.12.  - okresní kolo volejbal dívky           
7.12.  - testy FCE 
8.12.   - XX. Literární odpoledne 
10.12.  - exkurze NJ - Vídeň 
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14.12.  - seminář ČJ, Olomouc 
  - seminář fyziky, Olomouc                     
7.12.  - beseda trestní právo (V5.A, B, 3.A)                 
  - okresní kolo volejbal dívky 
18.12.  - mezigenerační turnaj ve florbalu dívek 
22.12.  - vánoční koncert školy, sál Beseda Hranice 
 
Leden 2011 
 
7.1.  - beseda Trestní právo (3.A, V5.A, B) 
10.1.  - beseda s poslankyní PČR Lenkou Andrýsovou (4.A, SVS) 
11.1.  - Den otevřených dveří GH 
13.1.  - beseda Občanské právo (3.A, V5.A, B) 
  - beseda s M. Kvašovou 
14.1.  - beseda Planeta 3000 – téma ČR (2.A, V4.A, B) 
16.-22.1. - LVVZ Karlov, třída 1.A 
20.1.  - klauzurní část 1.  kola MO, GJŠ Přerov 
26.1.  - okresní kolo MO, kategorie Z9                                      
28.1.  - ples školy, Sokolovna Hranice 
 
Únor 2011 
 
1.2.  - beseda Z PřF UP Olomouc 
  - krajské kolo florbal dívky 
2.2.  - školní kolo recitační soutěže 
3.2.  - okresní kolo ChO kat. D 
  - beseda prevence rakoviny  
3.-4.2.  - seminář fyziky, Prostějov 
9.2.  - seminář ŠMK, Olomouc 
9.-10.2. - školení Smartboard 
16.2.  - školní kolo BiO kat. A, B 
20.-26.2. - LVVZ Javorníky, V3.A, V3.B 
22.2.  - soutěž Naší přírodou                        
23.2.  - okresní kolo recitační soutěže, Přerov 
25.2.  - beseda Trestní právo (3.A, V5.A, B) 
 
Březen 2011 
 
2.3.  - školní kolo Olympiády ve FJ 
7.3.  - krajské kolo Konverzační soutěže NJ 
9.3.  - Zeměpisná olympiáda kat. C, D 
  - okrskové kolo volejbal dívky (GH) 
9.-18.3. - výměnný pobyt žáků v Holandsku 
11.3.  - seminář ZSV, Praha 
  - seminář EKOPOLIS, Olomouc 
  - seminář PROŠ, Olomouc 
15.3.  - Mokrá štafeta Hranice 
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16.3.  - seminář ČJL, Olomouc 
18.3.  - matematický Klokan 
19.3.  - Hanácká písnička, Kojetín 
21.3.  - okresní kolo Olympiády ČJL I. a II. kategorie 
22.3.  - festival dokumentárních filmů – Lidská práva 
23.3.  - seminář fyziky, Olomouc 
  - krajské kolo MO kat. Z9, Olomouc 
24.3.  - krajské kolo Olympiády ve FJ, Olomouc 
  - okresní kolo Pythagoriády 
25.3.  - krajské kolo ChO kat. D 
29.3.  - jednání ŠR GH 
 
Duben 2011 
 
1.4.  - krajské kolo CHO, Přerov          
4.4.  - krajské kolo DO, Přerov 
  - beseda ZSV Alternativní léčebné metody 
5.-8.4.  - seminář fyziky, Praha 
6.4.  - seminář EKOKOM Olomouc 
  - okresní kolo MO Z8, Hranice 
7.4.  - krajské kolo ZO, Olomouc 
8.4.  - seminář PROŠ, PdF UP Olomouc 
  - krajské kolo BiO, Přerov 
12.4.  - turnaj ve volejbale dívek – SPŠ Přerov 
14.4.  - exkurze jazykovědného semináře, Olomouc 
  - okresní kolo házená hoši 
14.-20.4. - výměnný pobyt žáků Veurs Lyceum v Hranicích 
15.4.  - krajské kolo BiO 
  - beseda ESF „Biotechnologie a nanotechnologie“ 
  - exkurze Hranický kras 
18.4.  - krajské kolo Hanácké písničky 
19.4.  - Naší přírodou, Přerov 
26.4.  - zkoušky DELF A1, Ostrava 
27.4.  - zkoušky DELF A2, Ostrava 
27.4.-1.5. - kurz vodáckých sportů 
28.4.  - zkoušky DELF B1, Ostrava 
29.4.  - Zelená stezka, Zlatý list (DDM Hranice) 
 
Květen 2011 
 
2.5.  - seminář FJ, Olomouc 
4.5.  - exkurze ZSV/D – Osvětim, Polsko (V5.A, B) 
  - vernisáž fotografií M. Mlčocha – 140. založení GH 
5.5.  - ústřední kolo Olympiády ve FJ kat. A2, Praha 
9.-12.5. - ústní maturitní zkoušky 
12.5.  - školení uživatelů Smartboard 
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13.5.  - exkurze fyzika Planetárium Ostrava, Hornické muzeum (OPVK) 
  - turnaj ve florbalu smíšených družstev, Hranice 
19.5.  - exkurze TV – lanové centrum Olomouc (V4.A, B, 2.A) 
20.5.  - exkurze TV – lanové centrum Rožnov pod Radhoštěm (V1.A, B) 
21.-27.5. - STK jižní Čechy, V5.B 
25.-28.5. - mezinárodní konference Comenius 
27.5.  - seminář PROŠ, PdF UP Olomouc             
 
Červen 2011 
 
30.5.-6.6. - písemné maturitní zkoušky společné části 
2.6.  - exkurze F – Dlouhé Stráně, Papírenské muzeum Velké Losiny (OPVK)                     
3.-4.6.  - Projekt Občan – celostátní slyšení, Senát ČR Praha 
7.6.  - seminář programu Comenius, Brno 
9.6.  - seminář fyziky, Olomouc 
15.6.  - exkurze LS 3. roč. – Opava 
16.6.  - exkurze Vídeň 
16.-17.6.  - seminář FJ, Ostrava 
17.6.  - exkurze ČJL – Muzeum knihy Brno 
20.6.  - exkurze fyziky, Olomouc 
21.6.  - exkurze Přerov – sem.Ch 3. roč. 
21.-24.6. - Letní olympiáda mládeže, Olomouc 
23.6.  - exkurze ZSV Okresní soud Přerov (V5.A) 
24.6.  - Drakiáda – závody dračích lodí (mix žáků)     
  - exkurze Bi, Ostrava, třídy V2.A, B      
  - exkurze ZSV – Okresní soud Přerov, 3.A     
  - exkurze F – Hyundai Nošovice, muzeum Tatry Kopřivnice (OPVK) 
  - exkurze F – Martin (Slovensko), třída V1.A      
27.6.  - exkurze Z – třída V2.A       
  - exkurze ZSV – Okresní soud Přerov, V5.B     
  - Přírodovědný jarmark Olomouc – třídy V3.B, V2.B     
28.6.  - beseda „Finanční poradenství“, třídy V3.A, B, 1.A    
  - jednání ŠR GH      
29.6.  - Sportovní den – areál TJ Sigma/koupaliště     
30.6.2011 - ukončení školního roku 2010/2011 
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 Realizace koncepčních materiálů kraje 
 
Škola pracovala v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně 
vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 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 2010/2011 neproběhla v organizaci žádná inspekce ze strany České 
školní inspekce, Olomoucký inspektorát – okresní pracoviště, Jasínkova 5, 750 00 Přerov.  
 
 

 Ostatní kontrolní činnosti            
 
29. července 2010 – OSSZ Přerov, kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském 
pojištění a důchodovém pojištění za období od 1.1.2009 do 30.6.2010.  
Výsledek kontroly – nebylo uloženo opatření k nápravě. 
 

 

 Vnitřní kontrolní činnost               
a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců 

 – periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2010) 
 – týden bezpečnosti (duben 2011) 

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 
 
ROK 2010 
 
Škola skončila hospodaření za rok 2010 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 
12.043,29 Kč (v hlavní činnosti ve výši -44.334,71 Kč, v doplňkové činnosti ve výši 56.378 Kč). 
Podrobné údaje o hospodaření školy jsou obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2010. 
 
 

AÚ Hlavní činnost  Doplňková činnost 

 rozpočet skutečnost  rozpočet skutečnost 

501 267 587  7 5 

502 1,015 1,070  115 102 

511 430 441  5 3 

512 100 98    

518 1,028 1,108  5 2 

521 13,193 13,313  25 23 

524 4,486 4,507  8 8 

525 55 56    

527 261 261  1  

528 85 58    

549 10 6    

569 11 10    

551 815 815  64 64 

Celkem 21,756 22,324  230 207 

      

Výnosy 22,499 22,281  230 263 

HV  43   56 

 
 

ÚZ rozpočet skutečnost 
33353 18,177.100 18,173.527,00 

33026 14.590 14.382,00 

celkem 18,191.690 18,187.909,00 

00020 2,100.000 2,114.698,56 

00006 814.980 814.980,50 

00022 120.420 121.293,00 

00109 15.000 15.000,00 

celkem 3,050.400 3,065.972,06 

CELKEM 21,242.090 22,324.308,06 

 
ÚZ 33026 – dotace na pokusné ověřování nové formy a organizace ukončování středního 
vzdělávání maturitní zkouškou, 
ÚZ 00109 – mezinárodní výměny dětí a mládeže, skupin dětí a mládeže ze škol a 
školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem 
ÚZ 00022 – pojistné plnění 
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ROK 2011 
 
V období leden – srpen 2011 hospodařila škola s  rozpočtem ve výši 20,625.630 Kč, z toho: 
 
přímé náklady (ÚZ 33353)                 17,068.400 Kč 
rozvojový program (ÚZ 33027)          540.750 Kč    
rozvojový program (ÚZ 33032)              9.480 Kč                
provozní náklady (ÚZ 00020)       1,800.000 Kč 
stravování (ÚZ 00020)           400.000 Kč 
odpisy (ÚZ 00006)            792.000 Kč 
mezinárodní výměnné pobyty (ÚZ 00109)           15.000 Kč 
         20,625.630 Kč 
Ostatní dotace – grantový projekt      1,398.000 Kč 
        22,023.630 Kč 
 
 
Rozpočet na rok 2011 (k 31.8.2011): 
 
 

AÚ Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem 

 zřizovatel vlastní výnosy 

501 478.00 22 5 505.00 

502 990.00  105 1,095.00 

511 150.00 235 50 435.00 

512 92.60   92.60 

518 909.00 41 5 955.00 

521 13,732.50 2 24 13,758.50 

524 4,605.65  7 4,612.65 

525 56.00   56.00 

527 127.60  1 128.60 

528 60.80   60.80 

549 19.48   19.48 

569 10.00 1  11.00 

551 792.00  64 856.00 

Celkem 22,023.63 301 261 22,585.63 

     

 
 
Rozpočet na rok 2011 je sestaven jako vyrovnaný, škola na konci finančního roku 2011 dodrží 
závazné ukazatele dané zřizovatelem a bude dodržovat maximální hospodárnost při 
vynakládání finančních prostředků. V hlavní činnosti jsou v rozpočtu od zřizovatele zahrnuty i 
finanční prostředky grantového projektu (501, 518 ,521, 524) ve výši 1,398 tis. Kč. 
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Finanční fondy: 
 

 stav fondu 
k 31.12.2010 

tvorba fondu  
k 31.8.2011 

použití fondu  
k 31.8.2011 

stav fondu 
k 31.8.2011 

finanční krytí 
k 31.8.2011 

Investiční fond 402.585,11 572.248,00 507.338,00 467.495,11 324.463,11 

RF ze zlepš.HV 54.467,60 11.043,29 0 65.510,89 60.808,99 

RF z ostat.titulů 63.376,60 96.376,60 137.753,20 22.000,00 22.000,00 

Fond odměn 11.100,00 1.000,00 0 12.100,00 12.100,00 

      

FKSP 149.285,27 86.284,00 106.886,32 128.682,95 117.961,87 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Zapojení do rozvojových programů 
 

Škola obdržela v roce 2011 finanční prostředky v rámci rozvojového programu „Posílení 
platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují 
odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“ na dorovnání tarifních platů a v rámci 
rozvojového programu „ Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné 
části maturitní zkoušky“ na úhradu části nákladů spojených s odměnami předsedů 
maturitních zkoušek a hodnotitelů.  
 
 

 Zapojení do republikových projektů, programů a grantů  
 

Projekt Občan – žáci V5.A a V5.B v rámci výuky SVS, pod vedením PaedDr. Zdenky 
Lajdové, realizovali pilotní projekt pro střední školy s názvem „Přímá volba prezidenta“. 
Obsahem projektu byly: klady a zápory přímé volby prezidenta republiky, přehled 
způsobů volby prezidenta naší republiky podle ústav od roku 1918 do současnosti, 
způsoby volby prezidenta v některých vybraných demokratických zemích Evropy i 
Ameriky, průzkum názorů na přímou volbu prezidenta mezi senátory, poslanci i místními 
politiky. 
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Další projekt s názvem „Budiž světlo“, byl realizován žáky V2.A, opět pod vedením 
PaedDr. Zdenky Lajdové. Obsahem projektu bylo doplnění osvětlení v Hranicích tam, kde 
si obyvatelé stěžují, že chybí, obnova a oprava poškozených svítidel veřejného osvětlení a 
harmonogram pravidelných kontrol stavu osvětlení ve městě. 
 
 

 
 
 
 
Oba projekty byly velmi úspěšně prezentovány na 14. celostátním slyšení Projektu 
Občan, které proběhlo 3. června 2011 v prostorách Senátu ČR v Praze. 
                             
O tom, že práce žáků školy na Projektech Občan nekončí „jen“ prezentací na celostátním 
slyšení, ale má i přínos pro město, svědčí realizace projektu „Radniční schody skoro  do 
nebe“, kdy byla na popud projektu opravena a zpřístupněna radniční věž pro veřejnost.  
V projektu „Oprava parku aneb zapomeň na alkohol a trávu, my chceme park pro 
zábavu“ se ve školním roce 2008/2009 zabývali žáci V1.B stavem hranického parku. Jejich 
návrh na řešení dětských hřišť byl zapracován Městem Hranice do žádosti o poskytnutí 
dotace na opravu parku Čs. legií v r. 2011. 
 
 
Týden s přírodovědou UP Olomouc – 3 žáci třídy V4.A (Ondřej Krčmář, Karel Tvrdoň, 
Václav Bena) se účastnili ve dnech 23.-27. května 2011 bezplatné akce pro studenty 
z oboru chemie, fyzika a matematika, seznámení se s univerzitou a možnostmi studia. 
Současně jim byla nabídnuta možnost další spolupráce s UP. 
 
Projekt Přírodovědec – 8 žáků školy (V4.A, V4.B a 3.A) – spolupráce s Přírodovědeckou 
fakultou UP Olomouc formou konzultačních hodin a praktických ukázek, kterých se žáci 
účastnili jednou za měsíc na Přírodovědecké fakultě. 
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 Zahraniční aktivity 2010/2011 
 

Gymnázium Hranice je zapojeno od roku 1996 do mezinárodního projektu Socrates – 
Comenius,  koordinátorem projektu je vyučující anglického jazyka Mgr. Alena Slováková.  
 
Březen 2011 – 8 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 práce 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. 
 
Duben 2011 – pobyt holandských studentů a učitelů ze školy Veurs Lyceum 
Leidschendam (Holandsko) se zaměřením na poznávání vzdělávacího systému ČR, 
hranického regionu, Olomouckého kraje a širšího regionu střední a východní Moravy. 
 
Květen 2011 – konference Comenius „Yes, we care!“, 7 škol, 17 vyučujících, 46 žáků. 
 
Červen 2011 – návštěva Evropského parlamentu v Bruselu, 1 učitel a 16 žáků (projekt 
Comenius). 

 
Ostatní aktivity viz bod 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů. 
 
 
Projekt GLOBE – i ve školním roce 2010/2011 pokračuje zapojení žáků školy (V2.A) 
v rámci výuky biologie do Mezinárodního programu GLOBE zaměřeného na oblast 
Meteorologie – Pozorování počasí. Žáci provádějí pravidelná měření aktuální teploty 
slunečního poledne, maximální a minimální teploty dne, relativní vlhkost vzduchu, 
množství kapalných srážek a v zimních měsících výšku nové sněhové pokrývky. Měření je 
prováděno za standardních podmínek kalibrovanými přístroji v meteorologické budce 
v areálu školy. Souhrnné výsledky měření jsou zasílány k centrálnímu zpracování NASA a 
vyhodnocovány do grafů, které jsou pravidelně prezentovány na školní nástěnce. 
 
V oblasti Pedologie se studenti zaměřili na praktickou část studia – výsadbu pokojových 
rostlin. 
 
Již třetím rokem probíhá ve škole třídění odpadu formou speciálních kontejnerů. 
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12.   Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2010/2011 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení. 
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13.   Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných     
           z cizích zdrojů 
 

Grantový projekt „Přírodní vědy moderně a interaktivně“ 
 
Od 1.11.2010 probíhá na naší škole v rámci globálního grantu OPVK Zvyšování kvality ve 
vzdělávání v  Olomouckém kraji projekt „Přírodní vědy moderně a interaktivně“ 
s celkovou dotací 2,77 milionu korun. Tento projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřen na výuku 
přírodovědných oborů na GH, jako jsou fyzika, matematika, biologie, zeměpis a povinně 
volitelné předměty – seminář fyziky, seminář zeměpisu a seminář chemie. 
Do projektu je zapojeno 11 učitelů, v celkem sedmi aktivitách pracuje 9 odborných 
řešitelů + jazykový korektor a grafik projektu. 
Projekt umožnil modernizaci laboratoře fyziky – byl zakoupen moderní laboratorní 
nábytek, 7 počítačů, keramická tabule a nové experimentální žákovské soupravy pro 
pokusy s fyziky. Dále byla vytvořena multimediální učebna s interaktivní a posuvnou 
keramickou tabulí pro přírodovědné předměty. Učitelé matematiky získali moderní 
software pro výuku geometrie Cabri Geometrie II + 3D. 
V rámci projektu byla navázána spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc. Ve 
škole proběhy 2 přednášky, vedené Doc.RNDr. Ludmilou Zajoncovou, aktraktivními 
pokusy doplnil přednášku její kolega Dr. Petr Tarkowski. V červnu se uskutečnila exkurze 
na Katedru biochemie UP Olomouc. 
Pro žáky byly připraveny 3 exkurze na pracoviště vybraných firem a muzeí, s cílem 
přiblížit jim aplikaci fyziky a přírodovědných oborů v praxi. 
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Projekt „PROŠ – Programování do škol“ 
 
Od ledna 2011 je škola zapojena v roli partnera do dalšího projektu, spolu s dalšími pěti 
gymnázii Olomouckého kraje (G Jeseník, Litovel, Olomouc, Šternberk a Uničov). 
Organizátorem projektu s názvem „PROŠ – Programování do škol“  je Pedagogická fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřen na rozšíření výuky programování 
v rámci informatiky v novém Školním vzdělávacím programu. Projektových aktivit se za 
školu účastní 2 učitelé informatiky, kteří se podílí na tvorbě a evaluaci nových 
vzdělávacích materiálů. Tematicky celek programování bude zařazen do výuky v 1. 
ročníku čtyřletého vzdělávacího oboru a ve 3. ročníku šestiletého vzdělávacího oboru ve 
školním roce 2011/2012. Účastí v tomto projektu získá škola nejen nové výukové 
materiály, ale i 7 nových počítačů a 1 notebook. 
 
 
Projekt Comenius 

 
Ve školním roce 2010/2011 pokračoval projekt  v oblasti Comenius Partnerství škol 
v rámci Programu celoživotního učení  s názvem „Yes, we care!: making citizenship and 
democracy meaningful to youg people in Europe“, 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 byl zaměřen na posilování demokratického smýšlení žáků, škola spolupracovala 
s partnerskými školami ve Francii (Parpignon), ve Španělsku (Barcelona) a dále 
s asociovanými partnery v Itálii, Holandsku, Finsku a Polsku. 
 
Ve dnech 18.-22. října 2010 se tři vyučující GH zúčastnili mezinárodní konference 
v Barceloně (Escola Pia de Sarrià) ve Španělsku. 

 
V rámci projektu proběhla ve dnech 25.–28.5.2011 na GH mezinárodní konference  “Yes, 
we care!“ (ke 140. výročí založení GH). Konference se zúčastnilo celkem 32 
mezinárodních účastníků: 4 žáci a 2 učitelé ze školy I.I.S. Giacomo Antonietti (Iseo, Itálie), 
2 žáci a 2 učitelé ze školy Istituto Comprensivo “Ten.Giovanni Corna Pellegrini” (Pisogne, 
Itálie), 4 žáci a 2 učitelé ze školy Escola Pia de Sarrià – Calassanç (Barcelona, Španělsko), 2 
žáci a 1 učitel ze školy Veurs Lyceum (Leidschendam, Nizozemí), 2 žáci a 1 učitel ze školy 
Kasavuoren Koulu (Kauniainen, Finsko), 3 žáci a 2 učitelé ze školy Collège Jean Rous (Pia, 
Francie) a 3 žáci a 2 učitelé ze školy Cite Scolaire Julie Daubiè (Rombas, Francie). Ze školy 
Gymnázium Hranice se konference zúčastnilo 30 žáků a 5 vyučujících.  

 
Hlavním cílem této mezinárodní konference bylo, aby žáci mohli ostatní účastníky 
projektu seznámit se svými prezentacemi, na kterých pracovali během celého školního 
roku 2010/2011. Jedním z témat bylo naše město, škola, země a politický systém. Takto 
se žáci mohli seznámit s jednotlivými partnerskými zeměmi. Hlavním obsahem prezentací 
však bylo téma Demokracie v našich životech. Cílem bylo zjistit, jak mladí lidé vnímají 
demokracii, zda mají pocit, že jejich názor je vyslyšen, zda mohou něco ovlivnit apod. 
Výsledkem bylo srovnání názorů a postojů žáků jednotlivých evropských zemí.   
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Prezentace jednotlivých účastníků konference v zámeckém klubu 

 
Dalším bodem konference byly společné umělecké aktivity všech účastníků, které 
proběhly v budově školy Gymnázia Hranice. Žáci výtvarně zpracovali téma Dominanta 
našeho města. Vzniklá díla byla vyhodnocena a nejlepší umělci byli odměněni.  

V rámci konference měli účastníci také možnost poznat město Hranice a náš region. 
Prostřednictvím místního tisku, Hranický deník, byla o projektu a mezinárodní konferenci 
informována také veřejnost: http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/v-zameckem-klubu-
se-sesli-studenti-z-cele-evropy.html. Zpráva o konferenci a fotografie jsou uveřejněny i 
na webových stránkách školy: http://gymnaziumhranice.cz/projekty/comenius/. 

 

 
 

Výtvarné práce účastníků mezinárodní konference                                                  

http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/v-zameckem-klubu-se-sesli-studenti-z-cele-evropy.html
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/v-zameckem-klubu-se-sesli-studenti-z-cele-evropy.html
http://gymnaziumhranice.cz/projekty/comenius/
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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 2010/2011 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 Asociace ředitelů gymnázií Olomouckého kraje. 

 
Řízení školy se odvíjelo od základních tezí Zřizovací listiny (úplné znění zřizovací listiny ze dne 
25.9.2009), Zásad pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem 
(nové znění od 1.11.2009, včetně dodatku č. 1 s účinností od 1.10.2010)) a dalších 
metodických pokynů či rozhodnutí zřizovatele, vždy v souladu s Dlouhodobým záměrem 
Olomouckého kraje (oblast vzdělávání). 

 
Ve školním roce 2010/2011 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, výstavy výtvarných prací, činnost komorního pěveckého 
sboru, ...) a v zahraničí. 

 
Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci u maturitních zkoušek ve společné i profilové části, což 
je zárukou i pro následná úspěšná přijetí absolventů 2010/2011 na vysoké školy či na vyšší 
odborné školy. 

 
 

 
 
Hranice,  30.9.2011 
 
 
 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                ředitel školy 
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16.   Seznam příloh: 
 
1) Organizační struktura 
2) Statistika tříd – organizace školního roku 2010/2011 
3) Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí školního roku 
4) Seznam předmětů dle typů 
5) Kopie novinových článků k aktivitám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Příloha č. 1 

Organizační struktura Gymnázia, Hranice, Zborovská 293 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hranice, 1.9.2010 
 
              PhDr. Radovan Langer 
                       ředitel školy    
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