
 
 

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 
Zborovská 293, 753 11 Hranice 

www.gymnaziumhranice.cz 

 

 

 

Výroční zpráva   
o činnosti školy 

za školní rok 2012/2013 
 

 
 

 
Hranice, září 2013 

http://www.gymnaziumhranice.cz/


 2 

Obsah: 
 

1. Základní údaje o škole   ................................................................................. 4 

 Charakteristika školy  

 Dodržování obecných cílů  

 Rada školy  

 Hlavní výbor SRPG  

 Profil absolventa 

2. Přehled oborů vzdělávání   ............................................................................. 9          

 Seznam studijních oborů 

 Učební plány 

 Údaje o žácích školy 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  ............................. 13      

 Údaje o zaměstnancích školy 

 Pedagogická praxe na GH 

4. Údaje o přijímacím řízení  .............................................................................. 16 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  .............................................................. 18 

 Údaje o prospěchu a absenci za školní rok 2012/2013 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2012/2013 

 Maturitní zkoušky 2012/2013 

 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ     

 Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání    

 Další údaje o zlepšení podmínek výchovně vzdělávacího procesu   

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  .............................................. 25 

 Prevence sociálně patologických jevů                      

 Výchovná komise               

 Výchovná oblast 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  ................................. 29 

 Přehled průběhu DVPP ve školním roce 2012/2013 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky          

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  ...................................... 32 

 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy 

 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 

 Výsledky olympiád a soutěží 

 Přehled akcí za školní rok 2012/2013 

 Realizace koncepčních materiálů kraje 

 Spolupráce školy na regionální úrovni 

9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  ................... 50 

 Inspekční činnost ČŠI 

 Ostatní kontrolní činnost 

 Vnitřní kontrolní činnost 



 3 

10. Základní údaje o hospodaření školy  ........................................................... 51 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  ....................... 54 

 Zapojení do rozvojových programů 

 Zapojení do republikových projektů, programů a grantů 

 Zahraniční aktivity 

12.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  ............. 56 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  
       z cizích zdrojů  .............................................................................................. 57 

14. Spolupráce s odborovou organizací  ............................................................. 59 

15. Závěr   ........................................................................................................... 60 

16. Seznam příloh   ............................................................................................. 61 

17. Přílohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

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 1.1.2012  

 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 2012/2013 studovalo na gymnáziu celkem 353 žáků, z toho v šestiletém 
cyklu denního studia celkem 246 žáků (2 třídy v nižším stupni víceletého gymnázia, 8 tříd 
ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve čtyřletém cyklu denního studia pak 107 žáků. 
Ve školním roce 2012/2013 nebyl z organizačních důvodů otevřen první ročník čtyřletého 
studia, 20 žáků bylo zařazeno do prvních ročníků vyššího stupně víceletého studia (V3.A, 

mailto:gymnazium.hranice@gym.hranet.cz
http://www.gymnaziumhranice.cz/
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V3.B). Počet tříd tak klesl z 15 na 13, od školního roku 2011/2012 se otevírá pouze 1 třída 
prvního ročníku nižšího stupně víceletého studia. 

 
Průměrná naplněnost byla 27,15 žáků na 1 třídu. 
 
Počty žáků a tříd – naplněnost tříd 
 
 

 2011/2012 2012/2013 
počet žáků/ 
počet tříd 

k 30.9. 

naplněnost 
tříd 

počet žáků/ 
počet tříd 

k 30.6. 

počet žáků/ 
počet tříd 

k 30.9. 

naplněnost 
tříd 

počet žáků/ 
počet tříd 

k 30.6. 

6leté-nižší st. 74/3 24,7 74/3 61/2 30,5 60/2 

6leté-vyšší st. 207/8 25,9 203/8 205/8 25,6 202/8 
z toho 4leté *    20  18 

6leté celkem 281/11 25,5 277/11 246/10 26,6 244/10 

4leté 116/4 29 118/4 107/3 29 105/3 

Celkem 397/15 26,5 395/15 353/13 27,2 349/13 

 
 
Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole celkem 31 pedagogických pracovníků, 
z toho 5 na zkrácený úvazek, dále 2 externisté a 6 provozních zaměstnanců. 
Všichni vyučující byli ve školním roce 2012/2013 100% VŠ aprobováni, všichni pedagogičtí 
pracovníci vyučovali svým aprobacím včetně externích pedagogických pracovníků. 
 
Pedagogičtí pracovníci školy pracovali celkem v 11 předmětových komisích, které se 
pravidelně scházely dle harmonogramu svých pracovních plánů a vyhodnocovaly 
prostřednictvím svých předsedů práci a činnost svých členů i 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 (říjen 2012), na realizaci Dne otevřených 
dveří pro zájemce o studium ze základních škol (leden 2013), na přípravě otázek k ústní 
maturitní zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní turnaje, Sportovní den 
školy). 

 
Škola ve školním roce 2012/2013 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 2012/2013 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) rada třídních učitelů + výchovná komise 
d) ekonomická rada vedení školy  
e) Hlavní výbor Sdružení rodičů a přátel gymnázia 
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Školní rok  se odvíjel od projednaného a schváleného  Plánu práce pro školní rok 
2012/2013, který byl vydán ředitelem školy dne 29.8.2012.  
 
Tento celoroční plán práce byl dále rozpracován do dalších dokumentů: 
 

1) jednotlivé měsíční plány práce 
2) plány práce jednotlivých PK 
3) plán práce výchovného poradce 
4) minimální preventivní program 
5) plán DVPP 

      
Plán práce na školní rok 2012/2013 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro školní 
rok 2012/2013, které byly projednány a schváleny dne 29.8.2012 (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 3 studenti VŠ pedagogického směru 
průběžnou pedagogickou praxi na GH.  

 
Školní rok byl zahájen v pondělí 3. září 2012 a ukončen v pátek 28. června 2013. 

 
 

 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 2012 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 (Veronika Zapatová – změna od 25.9.2012 za Gabrielu 
Kopáčikovou, ukončení studia). 
Rada školy se sešla třikrát, na říjnovém zasedání bylo projednáno a schváleno znění 
Výroční zprávy o činnosti Gymnázia Hranice za školní rok 2011/2012, členové ŠR byli 
seznámeni s výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 a umístěním 
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absolventů na vysokých školách, dále se změnami v organizaci maturitních zkoušek ve 
školním roce 2012/2013 a s organizací školního roku 2012/2013.  
Na dubnovém zasedání byl  projednán rozpočet provozních a přímých nákladů na rok 
2013, členové ŠR byli seznámeni s organizací maturitních zkoušek (termíny ústní a 
písemné části), s průběhem přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 a s výsledky 1. 
pololetí.  
Na červnovém zasedání členové ŠR projednali a schválili doplněk k ŠVP (nové povinně 
volitelné předměty), dále byli seznámeni s výsledky ústních maturitních zkoušek a 
výsledky 2. pololetí školního roku 2012/2013, ředitel školy seznámil přítomné s výsledky 
přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014. 
 
 

 Hlavní výbor SRPG 
 

V hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2012/2013 12 zástupců jednotlivých 
tříd + ředitel školy. Předsedou hlavního výboru SRPG  byl Roman Kubeša (zástupce třídy 
V5.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 2.2.2013. Z finančních prostředků 
SRPG byly hrazeny mimoškolní aktivity žáků, odměny do různých soutěží, jízdné a 
startovné na sportovní soutěže, knižní odměny pro nejlepší žáky, příspěvky na dopravu 
na lyžařský výcvik, na sportovní kurz, příspěvek na lanové centrum, příspěvek na Projekt 
Občan, příspěvek pro talentované žáky, pronájem sálu divadla Stará střelnice (divadelní 
představení)  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 
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- 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 2012/2013 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 cizích jazyků 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/61 

 
79-41-K/41 

 
Název oboru 

 
Gymnázium – všeobecné 

(nižší stupeň víceletého gymnázia 
- šestiletý studijní cyklus) 

 
(vyšší stupeň víceletého gymnázia 

- šestiletý 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 

 

 
Další vzdělávání  
ve škole 
 

 
 

ne 

 
 

ne 

 
 

 Učební plány 
 

Od školního roku 2012/2013 ŠVP pro obory s kódem 79-41-K/41 (čtyřleté studium, 1., 2., 
3. a 4. ročník) a 79-41-K/61 (šestileté studium, 1. a 2.ročník nižšího stupně a 1., 2., 3. a 4. 
ročník vyššího stupně víceletého gymnázia. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 10 

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 30.9.2012): 
 
 

 
 

nižší stupeň víceletého 
gymnázia 

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

1. 2. 1. 2. 3. 4. celkem 
počet tříd počet tříd počet tříd počet tříd počet tříd počet tříd   počet tříd 

počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků 

šestileté 
studium 

1 1 2 2 2 2 10 

31 30 39 44 51 51 266 

čtyřleté 
studium 

   1 1 1 3 

  20 23 30 34 107 

Celkem 
1 1 2 3 3 3 13 

31 30 59 67 81 85 353 

  2/61 11/292  

 
 

třída celkem dívky hoši 

první ročník 20 15 5 

2.A 23 18 5 

3.A 30 16 14 

4.A 34 21 13 

 107 70 37 

V1.A 31 20 11 

V2.A 30 16 14 

V3.A 21 15 6 

V3.B 18 16 2 

V4.A 25 15 10 

V4.B 19 15 4 

V5.A 25 14 11 

V5.B 26 13 13 

V6.A 25 11 14 

V6.B 26 10 16 

 246 145 101 

celkem 353 215 138 

 
 
Počet dívek celkem   : 215 (ø 16,54/1 třída) 
Počet hochů celkem   : 101 (ø   7,77/1 třída) 

 
Celkový počet dojíždějících žáků  : 179 (ø 13,77/1 třída) 
- z toho z jiných okresů   : 28 
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 2.A 3.A 4.A V1.A V2.A V3.A V3.B V4.A V4.B V5.A V5.B V6.A V6.B ∑ 

Olomouc         1     1 

Vsetín  1 1  1  2   1  1  7 

Kroměříž    1   2    1   4 

N. Jičín 7 6     2      1 16 

Celkem 7 7 1 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 28 

 
 
Celkový počet stravovaných žáků : 284 (80,45 %) 
 
 Počet žáků na učitele: 11,94 
 
 
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. 
 
Gymnázium Hranice je střediskem pro testování pilotních cambridgeských testů FCE Pre-
testing. V srpnu, v říjnu a v listopadu 2012 proběhlo ve škole testování pilotních verzí. 
V prosinci 2012 úspěšně vykonalo 13 žáků zkoušky FCE. V srpnu 2013 proběhlo další 
ověřování cambridských testů FCE. Celý seminář bude ukončen zkouškami v prosinci 
2013.  Současně je otevřen  nový seminář pro školní rok 2013/2014.  
 
V průběhu školního roku 2012/2013 probíhala průběžně příprava na mezinárodní 
zkoušky DELF B1, v dubnu vykonali zkoušky úspěšně 3 žáci a v červnu 2 žáci. 
 
Žáci školy se průběžně zapojili do mnoha soutěží a olympiád, ať už v rámci školy, okresu, 
kraje či republikové úrovně (výsledky viz strana 56 – 59). 
 
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:  31 
 

Jméno, titul vzdělání aprobace vyučoval % 
aprob. 

délka  
praxe 

úvazek 
přepočt. 

třídní 
učitel 

Langer Radovan, PhDr. VŠ ČJ,VV ČJ 100 30 1,0000  

Macháček Ivo, Mgr. VŠ M,Z M,Z 100 24 1,0000  

Burianová Zdenka, PhDr. VŠ NJ,ON NJ,ZSV 100 30 1,0000 V4.A 

Dočkalová Zuzana, Mgr. VŠ M,Z M,Z 100 2 1,0000  

Gronesová Monika, Mgr.   VŠ D,NJ NJ 100 0 0,9048  

Horáková Jana, Mgr.      VŠ Ch,Bi Ch 100 12 1,0000 V5.B 

Horký Jiří, Mgr. VŠ Bi,TV Bi,TV 100 20 1,0000  

Horká Eva, Mgr. VŠ AJ,TV AJ,TV 100 4 1,0000  

Jakešová Taťána, Mgr. VŠ       M,F M,F 100 18 1,0000 V3.B 

Jemelík Zdeněk, Mgr. VŠ M,F M,F 100 34 1,0000  

Jonasová Taťána, PaedDr. VŠ HV,NJ,RJ HV,NJ 100 27 1,0000  

Kolářová Dagmar, Mgr. VŠ M,F,IVT M,IVT 100 19 1,0000 V1.A 

Křenková Marta, Mgr. VŠ ČJ,ON ČJ,ZSV 100 17 1,0000  

Kubešová Dana, RNDr.   VŠ M,F M,F 100 29 1,0000 V6.A 

Lajdová Zdenka, PaedDr. VŠ ČJ,ON ČJ,ON,ZSV 100 28 1,0000  

Lovětínská Hana, Mgr. VŠ Ch,Bi Ch 100 9 0,7619 V3.A 

Lysák Jiří, Mgr. VŠ D,TV,BV D,TV 100 20 1,0000 2.A 

Macková Zdeňka, Mgr.   VŠ Bi,Z Z 100 0 1,0000  

Malá Ludmila, Mgr.  VŠ VV VV,HV 100 13 0,7243  

Menšíková Jana, Mgr. VŠ ČJ,RJ,TV ČJ,TV 100 30 1,0000 V6.B 

Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV AJ,VV 100 36 1,0000  

Mužíková Hana, Mgr. VŠ NJ,RJ,ON NJ,ZSV 100 19 1,0000 V2.A 

Palkovská Taťána, Mgr. VŠ RJ,D D 100 21 1,0000 V5.A 

Pavelová Raisa, Mgr.   VŠ VV VV 100 0 0,7143  

Plšková Pavla, Ing.  VŠ Bi Bi 100 34 1,0000  

Rotreklová Martina, PaedDr. VŠ AJ,RJ,HV AJ 100 22 1,0000  

Rychnovský Dušan, Ing.  VŠ IVT,Bi IVT,Bi 100 17 1,0000 V4.B 

Šeiner Jiří, RNDr.    VŠ M,F,IVT M,F,IVT 100 30 0,6191  

Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ,RJ 100 32 1,0000 4.A 

Vývodová Lenka, Ing. VŠ AJ AJ 100 25 1,0000  

Záchelová Pavla, Mgr. VŠ AJ,ČJ AJ 100 23 1,0000  

Zemánková Věra, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 27 1,0000 3.A 

Nebeská Jitka, Mgr.     VŠ FJ FJ 100 40 0,6191  
 
 
 
 

Externisté: vzdělání aprobace vyučoval % aprob. 

Fliedrová Bohumila, Ing. VŠ EO EO 100 

Brázdová Marcela, Mgr.  VŠ nábož. nábož. 100 
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Změny v pedagogickém sboru: 
 
Mgr. Raisa Pavelová (VV) – ukončení pracovního poměru k 31.12.2013 (zástup za Mgr. 
Ludmilu Malou). 
 
Mgr. Zdeňka Macková (Bi,Z) – od 22.4.2013 do 27.6.2013 zástup za Mgr. Zuzanu Dočkalovou 
(16.4.-6.5.2013 pracovní neschopnost, od 21.5.2013 mateřská dovolená). 
 
Ukončení pracovního poměru k 30.6.2013:  Mgr. Monika Gronesová  
      Mgr. Eva Horká  
      Mgr. Hana Lovětínská 
      Mgr. Lenka Slačálková 
       
Mateřská a rodičovská dovolená: 7 (Mgr. Petra Biskupová, Mgr. Kateřina Černá, Mgr. Zuzana 
Dočkalová, Mgr. Martina Hapalová,  Mgr. Lenka Poláková,  Mgr. Andrea Sobotková, Mgr. 
Nikola Stodůlková). 
 
 
 

 Počet ostatních zaměstnanců školy: 6  
 

Jméno, příjmení 
 

Pracovní zařazení 

Naděžda Prášilová rozpočtář, zástupce ŘŠ pro věci ekonomické 

Ing. Monika Vlčková finanční referent  

Josef Král domovník (školník) 

Martina Havranová uklízečka  

Naděžda Laliková uklízečka 

Dana Urbanová uklízečka 

 
 
 
Zaměstnanci podle věku a pohlaví (pedag./neped.) 
       

věk muži ženy celkem % 

do 20 let     

21-30 let  3 3 8 

31-40 let  3/1 4 11 

41-50 let 4 8/1 13 35 

51-60 let 3/1 8/3 15 41 

61 a více let 1 1 2 5 

Celkem 8/1 23/5 37 100 
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Zařazení do platových tříd:        
        

          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Organizační struktura platná ve sledovaném období        
- příloha č. 1 

 
 

 Pedagogická praxe na GH: 
 

listopad – prosinec 2012  Zuzana Gofrojová (NJ, Z) 
     Ludmila Plesníková (ČJ, ZSV) 

       
únor 2013    Zuzana Gofrojová (Z) 
     Blanka Šturalová (TV)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platová třída počet 

13/5 1 

13/3 1 

11/1 1 

12/1 2 

12/2 1 

12/3 2 

12/4 11 

12/5 12 

10/12 1 

9/8 1 

4/12 1 

2/12 3 

celkem 37 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 
 
- přijímací řízení (v režimu správního řízení) bylo zahájeno dne 15.3.2013 a ukončeno 
31.8.2013. 

 
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2013/2014 
 
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    41     zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů 
 
b) čtyřleté gymnázium: přihlášek  45      zápisový lístek odevzdalo 29 uchazečů        
             

 
V přijímacím řízení byly hodnoceny u uchazečů  následující skutečnosti, stanovené Kritérii 
pro splnění požadavků ředitele školy pro přijetí ke studiu: 
 
1. ročník nižšího stupně víceletého studia (6leté gymnázium) 

 
- 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. ročníku základní školy a 1. pololetí 7. ročníku základní školy) 
 
Uchazeči do 1. ročníku nižšího stupně víceletého studia přijímací zkoušky nekonali. 

  
1. ročník čtyřletého studia 
  
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) písemný test SCIO – test obecně studijních předpokladů 
 

Uchazeči s průměrným prospěchem 1,00 za všechna tři hodnocená pololetí nekonali 
přijímací zkoušky. 

 
Vzhledem ke zvýšení počtu žáků odpovídajících ročníků základních škol v Hranicích a 
spádových škol Hranicka navrhujeme pro školní rok 2014/2015 zřizovateli následující 
kapacity: 
 
nižší stupeň VG (šestileté studium, kód oboru 79-41-K/61) : 2 třída (60 žáků) 
čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)   : 1 třída (30 žáků) 
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 Počet nově přijatých žáků k 30.6.2012: 49 
 
 Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1.9.2012:  2     

 
 Počet nově přijatých žáků k 30.9.2012:  1  (4leté – přestup z jiné SŠ) 

 
 Počet nově přijatých žáků po 30.9.2012:  0  

 
 Počet žáků, kteří přerušili studium do 30.9.2012:   0 

                                                                           po 30.9.2012:   0 
                                   

 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia:  0 
 

 Počet žáků, kteří zanechali studia: 
do 30.9.2012: 0 

 
po 30.9.2012:  4 (6leté studium) 

  
k 31.8.2013:  žáků – přestup na jinou střední školu (z toho 5 z 2. ročníku  

     NSVG, 1 z 1. ročníku VSVG)   
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2012/2013 
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 2012/2013 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 351 349 

počet tříd 13 13 

vyznamenání 80 68 

prospělo 263 276 

neprospělo 8 5 

nehodnoceno 0 0 

Ø prospěch 1,91 1,96 

absence celkem 15 731 20 748 

Ø absence na 1 žáka 44,81 59,45 

Ø absence na 1 třídu 1 210 1 596 

neomluvená absence celkem 26 40 

 
 
 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2012/2013 
 

 

třída 

počet 
žáků 

prospěl 
s vyznam. 

 
prospěl 

 
neprospěl 

 
nehodnocen 

snížená 
známka 

z chování 

průměrný 
prospěch 

absence 
na žáka 
celkem 

neomluv. 
absence 

 

1.A          

2.A 23 6 17    1,97 61,60 0 

3.A 30 8 20 2  1 2,17 88,53 13 

4.A 34 3 31    1,85 43,55  

          

V1.A 31 9 22    1,70 53,51  

V2.A 29 4 25    1,83 50,13  

V3.A 27 3 23 1   2,06 70,40 1 

V3.B 29 8 21    1,92 42,17  

V4.A 25 6 17 2   2,10 71,12  

V4.B 19 3 16    2,07 84,21  

V5.A 25 3 22   1 2,03 87,84 10 

V5.B 26 6 20    1,98 56,15 12 

V6.A 25 5 20    1,76 32,12 3 

V6.B 26 4 22    2,02 43,07 1 

celkem 349 68 276 5  2 1,96 59,45 40 
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 Maturitní zkoušky 2012/ 2013 
 

Maturitní zkoušky 2012/2013 – společná a profilová část 

Celkové výsledky – třídy 4.A, V6.A a V6.B (85 žáků) 
 
 
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  21 37 25 1  2,07 

Anglický jazyk – společná část  32 8 1   1,24 

Anglický jazyk – profilová část 14 18 9 1  1,93 

Německý jazyk – profilová část 12 4 1   1,35 

Francouzský jazyk – profilová část  1 1   2,50 

Matematika – společná část  9 15 13 7  2,43 

Základy společenských věd 13  3 1  1,53 

Dějepis 5     1,00 

Zeměpis 2 2 2 1  2,29 

Fyzika 2 3 2 1  2,25 

Chemie 13 2 3 1  1,76 

Biologie 10 5 4 1  1,80 

Informatika 4  2   1,67 

Ekonomika 14 7 2 2  1,68 

Estetická výchova – hudební 2  1   1,67 

Celkem 153 102 69 16  1,85 

 
 
 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo 

85 žáků 31 (36,5 %) 54 (63,5 %)  

 
 
 

Celkový průměr maturitní zkoušky – společná a profilová část 
 

společná část 1,96 

profilová část 1,74 

Celkem 1,85 

 
 
 
 
 
 
 

 



 20 

Celkové výsledky dle jednotlivých tříd 
 

4.A 

(34 žáků) 

prospělo s vyznamenáním 10 

(z toho ø 1,00) 3 

prospělo 24 

neprospělo 0 

Ø prospěch 2,01 
společná část 1,99 

profilová část 2,03 

V6.A 

(25 žáků) 

prospělo s vyznamenáním 11 

(z toho ø 1,00) 3 

prospělo 14 

neprospělo 0 

Ø prospěch  1,69 
společná část 2,00 

profilová část 1,38 

V6.B 

(26 žáků) 

prospělo s vyznamenáním 10 

(z toho ø 1,00) 6 

prospělo 16 

neprospělo 0 

Ø prospěch  1,80 
společná část 1,90 

profilová část 1,70 

 
 
 

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  6 17 11   2,15 

Anglický jazyk – společná část 12 7 1   1,45 

Anglický jazyk – profilová část 3 5 6   2,21 

Německý jazyk – profilová část 2 3    1,60 

Matematika – společná část  3 4 6 1  2,36 

Základy společenských věd 2  3 1  2,50 

Dějepis 1     1,00 

Zeměpis 2 2 2   2,00 

Fyzika    1  4,00 

Chemie  4 1 2 1  2,00 

Biologie 4 3 4 1  2,17 

Informatika 2     1,00 

Ekonomika 6 5 1 1  1,77 

Celkem 47 47 36 6  2,01 
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Prospělo s vyznamenáním 10 

(z toho ø 1,00) 3 

Prospělo 24 

Neprospělo 0 

 
 

Třída V6.A  
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná  část  6 10 8 1  2,16 

Anglický jazyk – společná část  7 1    1,13 

Anglický jazyk – profilová část 8 6 2   1,63 

Německý jazyk – profilová část 7 1    1,13 

Matematika – společná část  4 7 5 1  2,18 

Základy společenských věd 7     1,00 

Dějepis 2     1,00 

Fyzika 1 2 2   2,20 

Chemie  5     1,00 

Biologie 3     1,00 

Ekonomika 3  1   1,50 

Celkem 53 27 18 2  1,69 

Prospělo s vyznamenáním 11  

(z toho ø 1,00) 3 

Prospělo 14 

Neprospělo 0 

 
 

Třída V6.B  
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  9 10 6   1,88 

Anglický jazyk – společná část 13     1,00 

Anglický jazyk – profilová část 3 7 1 1  2,00 

Německý jazyk – profilová část 3  1   1,50 

Francouzský jazyk – profilová část  1 1   2,50 

Matematika – společná část  2 4 2 5  2,85 

Základy společenských věd 4     1,00 

Dějepis 2     1,00 

Zeměpis    1  4,00 

Fyzika 1 1    1,50 

Chemie  4 1 1   1,50 

Biologie 3 2    1,40 
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Informatika 2  2   2,00 

Ekonomika 5 2  1  1,63 

Estetická výchova – hudební 2  1   1,67 

Celkem 53 28 15 8  1,80 

Prospělo s vyznamenáním 10  

(z toho ø 1,00) 6 

Prospělo 16 

Neprospělo 0 
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ 
 

 

VŠ                    Fakulta 4. A V6. A V 6. B celkem 

VUT Brno elektrotechniky 1   20 

chemická 1 2 2 

informačních technologií 1  1 

informatiky   2 

podnikatelská  1  

stavební 1 1  

strojního inženýrství 1 5 1 

UP Olomouc 

 

filozofická 1  1 15 

lékařská 2 1  

pedagogická 1 1  

právnická  1  

přírodovědecká 2 2 1 

tělesné kultury 1   

zdravotnických věd   1 

MU Brno filozofická 2  1 10 

informatiky   2 

lékařská   2 

pedagogická 1   

sociálních studií  1 1 

UTB Zlín aplikované informatiky 1   8 

humanitních studií  1  

logistiky a krizového řízení 1   

managementu a ekonomiky 1 1 1 

multimediálních komunikací 2   

MENDELU Brno provozně ekonomická 2  2 5 

regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií 

  1 

OU v Ostravě lékařská  1  4 

filozofická   2 

přírodovědecká   1 

VŠB – TUO  ekonomická  1  2 

technická 1   

Newton College  1 1 1 3 

UPa Pardubice chemicko-technologická 2  1 3 

VŠE Praha mezinárodních vztahů  1  3 

národohospodářská 1  1 

ČVUT Praha architektury  2  2 

ČZU Praha agrobiologie, potravinových a 
přírodních zdrojů 

1   1 

UK Praha právnická  1  1 

VFU Brno veterinárního lékařství  1  1 

VŠCHT Praha chemicko-inženýrská 1   1 
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Moskevský státní 
institut mezinárodních 
vztahů 

 1   1 

 

Počet studentů, kteří se hlásili na VŠ 34 25 25 84 

Počet přijatých studentů na VŠ 30 25 25 80 

% přijatých studentů na VŠ 88 100 100 95 

 

VOŠ, jazyková škola  3  1 4 

Zahraničí  1   1 

      

 

 

 

 Inovace, zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
 

– využívání programového vybavení a ICT ve výuce českého jazyka, cizích jazyků, 
matematiky, fyziky, zeměpisu, biologie, chemie, SVS a SCh, 

– 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), 
– zapojení do projektů OVPK (EU peníze středním školám) 

 
 

 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) 11 učeben je vybaveno počítačem a dataprojektorem (3 kmenové učebny,  

laboratoř a posluchárna fyziky, 2 učebny IVT, 2 učebny cizích jazyků, učebna 
Biochemie, chemická posluchárna) 

c) 4 učebny  jsou vybaveny interaktivními tabulemi (F laboratoř, uč. IVT1 a 1 
kmenová učebna Smartboard, kmenová učebna č. 7 Interwrite)  

d) nákup učebních pomůcek dle požadavků jednotlivých předmětových komisí a 
rozšiřování fondu školní knihovny  

e) besedy, exkurze pro žáky školy 
f) fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc  
g) mezinárodní aktivity žáků  

 
 



 25 

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. Do programu je 
zapracován Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na 2011-2014 a další 
metodiky v oblasti primární prevence uveřejněné na stránkách Olomouckého kraje. 

 
S metodikem školní prevence a jednotlivými třídními učiteli úzce spolupracuje výchovná 
poradkyně Mgr. Marta Křenková, která má požadované vzdělání pro VP. 
Mimo neomluvené absence se ve škole nevyskytly závažné sociálně patologické jevy. 
 

Minimální preventivní program – školní rok 2012/2013 
 
Garant programu: Mgr. Jiří Horký 
 
1. Seznámení ředitele školy s programem   plán říjen 2012  proběhlo 
    
2.  Aktivity pro žáky 
A.  S protidrogovou tematikou 
 
- cílová skupina : 2. roč. čtyřletého a 4. roč. šestiletého studia 
plán                          proběhlo              
   
květen 2013           neproběhlo Beseda s vyléčenými a léčícími se uživateli drog  
     z léčebny v Opavě pod vedením jejich lékařů -  
     max. 1 třída/na vystoupení V4.A, B, 2.A 
 
červen 2013           neproběhlo Návštěva kontaktního krizového centra KAPPA  

s besedou (po třídách) 
  

B.  S jinými negativními jevy 
 
říjen 2012              proběhlo                 Beseda pro dívky 1.ročníku "S tebou o tobě" - zásady 
     správných hygienických návyků 
 
listopad 2012      proběhlo             Beseda o občanském a trestním právu pro 3. ročníky 
 
duben 2013          neproběhlo    Beseda pro 1.roč. (V3.roč.) proti rasové nesnášenlivosti  

a diskriminaci „ MULTIKULTI“ 
 

květen-červen 2013  proběhlo           Návštěva soudu pro 4. roč. (4-A, V6.A, B) – povědomí o 
     Občanském a Trestním právu 
 



 26 

V jednotlivých předmětech se vyučující zabývají všemi negativními jevy buď v tematických 
celcích nebo v jednotlivých hodinách, úkolech, příkladech atd. Podrobnější přehled viz 
tematické plány. 
 
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. 
 
červenec 2013 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 2012 
Florbalový turnaj  podzim 2012 
 
E.  Ostatní organizace a zájmové útvary pro volný čas mládeže, spolupracující se školou 
 
LŠU, Taneční klub "A", TJ Sigma Hranice a její jednotlivé oddíly, DDM, Mažoretky, HC Cement 
Hranice, SK Sigma Hranice 
 
3.  Aktivity pro pedagogy 
 
na začátku škol. roku v tematických plánech zřetelně vyznačit témata, která se 

týkají prevence negativních jevů   
 
v průběhu celého škol. roku  Sledovat a upravit v jednotlivých předmětech témata   
                                                            vhodná k protidrogové prevenci a pro příští školní rok je  
                                                            upřesnit v tematických plánech 
4.  Metodické pomůcky 
 
plán                      proběhlo 
celý školní rok    Doplnění knihovny, videotéky a propagačního materiálu 
     pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů 
 
červen 2013   neproběhlo  Zřízení stálé nástěnky ( kontakty, tel. čísla, nápomocné 
     organizace a instituce, nízkoprahová zařízení atd.) 
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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 kantorů, kteří     
                                      poukazovali na to, že minulé roky nebyly přínosem a nebyly 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. 

 
 

 Výchovná komise 
 
Výchovná komise pracovala ve školním roce 2012/2013 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 oblast               
 

Chování žáků ve školním roce 2012/2013 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). 
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Přehled udělených výchovných opatření ve školním roce 2012/2013 
 
 

druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 105 123 

pochvala ŘŠ 5 4 

důtka TU 9 22 

důtka ŘŠ 2 7 

podmíněné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Přehled průběhu DVPP ve školním roce 2012/2013 
 
Další vzdělávání pedagogických  pracovníků  ve školním roce 2012/2013 se  řídilo 
příslušným plánem DVPP, který byl projednán na poradě vedoucích předmětových komisí 
dne 29.8.2012 s následnými prioritami, které byly zapracovány do celoročního plánu 
práce: 

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

 
V období září – prosinec 2012 byly vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků 
vzhledem k nedostatku finančních prostředků přímých ONIV omezeny na minimum. 
 
Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání:     19 
Počet aktivit v rámci vzdělávání:                   16 
 
 
Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí: 
 
 

předmětová 
komise 

počet akcí 
 

počet  
proškolených osob 

ČJ 2 1 

AJ 1 5 

NJ - - 

FrJ 1 1 

RJ - - 

ON/ZSV 2 2 

D 2 2 

Z 1 1 

M -  - 

F 1 4 

IVT - - 

Ch 5 2 

Bi 1 1 

TV - - 

EO - - 
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Údaje o distanční podobě studia ve školním roce 2012/2013: 
 
Ing. Dušan Rychnovský – rozšiřující studium biologie (Ostravská univerzita) 

 
 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 
 
Přehled odborných exkurzí: celkem exkurzí : 25 
     z toho odborných : 21 
      zahraničních :   4 

 
Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů: 
 
český jazyk   - 
anglický jazyk  2 (z toho 1 zahraniční – Benelux) 
německý jazyk  2 (z toho 2 zahraniční – Vídeň) 
dějepis/ON/ZSV              8 (z toho 1 zahraniční – Osvětim) 
zeměpis   1 
matematika/fyzika 5 
informatika a VT  - 
chemie   2 
biologie   1 
estetická výchova  2 
tělesná výchova  2 

 
 
Září 2012 – historickovědní vzdělávací exkurze – Praha (V6.A, V6.B, 4.A) 
Říjen 2012 – exkurze chemie Čistírna odpadních vod Hranice (Sch 3. roč.) 
Prosinec 2012 – Britské centrum v Olomouci (V5.B) 
                          – exkurze NJ – Vídeň (mix žáků) 
Únor 2013 – exkurze chemie – Precheza Přerov (SCh 3. a 4. roč.) 
Duben 2013 – exkurze fyziky – Landek Ostrava + Expozice U6, Svět techniky Ostrava      
                          (V5.A, V5.B, 3.A) 

   – exkurze ZSV – Městský úřad Hranice (SVS 4. roč.) 
Květen 2013 – exkurze fyziky – Dlouhé stráně (V3.A, V3.B) 
     – exkurze fyziky – Meopta Přerov (V4.B) 

   – exkurze dějepisu – Osvětim, Polsko (mix žáků 3. roč.) 
Červen 2013 – exkurze fyziky – Meopta Přerov (2.A) 

    – exkurze ZSV – Okresní soud v Přerově (V5.B a 3.A) 
 

Další – viz Přehled akcí školy za školní rok 2012/2013 (str. 60-63) 
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Exkurze Landek Ostrava 
 

 
 
Expozice U6, Svět techniky – areál Ostrava-Vítkovice 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Prezentace školy  
 
Škola jako každoročně prezentovala své úspěchy na stránkách regionálního tisku 
(Hranický deník, Hranický týden), docházelo k pravidelné aktualizaci webových stránek 
školy (www.gymnaziumhranice.cz). 
 
Pedagog Olomouckého kraje: Mgr. Zdeněk Jemelík 
 
Již podruhé získal učitel hranického gymnázia ocenění Pedagog Olomouckého kraje. 
V prvním roce (2011) to byla PaedDr. Taťána Jonasová a v roce 2013 získal ocenění Mgr. 
Zdeněk Jemelík. Celkem 15 oceněných učitelů z původně čtyř desítek nominovaných 
obdrželo pamětní medaili spolu s pamětním listem. Výběrová komise  při svém výběru 
zohledňovala především dlouhodobou nadstandardní práci, výrazný inovativní a kreativní 
přístup k výuce, mimořádnou odbornou, publikační a prezentační činnost, případně také 
zapojení do specializovaných projektů. Cílem ocenění Pedagog Olomouckého kraje je tak 
poděkování nejlepším učitelům a vyzdvižení důležitosti této profese prostřednictvím 
pozitivních příkladů.  
Ocenění byla nejlepším pedagogům předána při příležitosti Dne učitelů 25. března v  
divadle v Šumperku hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem a jeho 
náměstkem Ing. Zdeňkem Švecem. 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.gymnaziumhranice.cz/
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Dne 8.1.2013 proběhl tradiční Den otevřených dveří Gymnázia Hranice s cílem seznámit 
veřejnost se studijními obory, se Školním vzdělávacím programem školy pro školní rok 
2013/2014, který navazoval na Přehlídku studijních oborů středních škol v Hranicích 
(prezentace studijních nabídek, říjen 2012). 

 
  

 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy  
 

Ruský jazyk 
 
Leden 2013 – literární odpoledne RJ – tradiční posezení u samovaru (V1.A) 
 
 
Francouzský jazyk 
 
Prosinec 2012 – beseda s novým ředitelem Francouzské Alliance v Ostravě se žáky V6.A, 
V6.B,V5.A,V5.B a V4.A,V4.B na téma Francie – zeměpisné znalosti a kultura frankofonních 
zemí. 
 
 
Dějepis/Občanská výchova/Základy společenských věd 
 
Říjen 2012 – výukový program „Neviditelná ruka trhu“ – APROK Olomouc (V6.A) 
  – beseda s farářkou Československé církve bratrské (V1.A) 
   – beseda s Evou Odehnalovou ze sdružení nevidomých Světluška (V6.A,V6.B) 
              – beseda s Ing. Blahovou (MÚ Hranice) o správě města (SVS 4. roč.) 
Listopad 2012 – beseda Finanční gramotnost I. a II. – Mgr. Hápová, Mgr. Vítamvás (V6.A, 
V6.B,4.A) 
Prosinec 2012 – Judaismus – Mgr. Tempír (SD 3. roč., SZH) 
Únor 2013 – beseda Občanské právo, JUDr. Marková (3. ročníky) 
                    – Trestní právo, Mgr. Lýsek (3. ročníky) 
                    – Insolvenční právo – Mgr. Hajná (4.A) 
              – sociální problematika mládeže – M.Škapová (sociální odbor MÚ Hranice) 
Březen 2013 – Důchodová reforma – T. Ličman (V6.B) 
Květen 2013 – Pracovní právo, BOZP – D. Tégl (V5.B) 

 
 

Zeměpis  
 
Únor 2013 – Mgr. Vít Pászto z katedry geoinformatiky UP Olomouc – Geoinformatika (SZ 
V5.A, V5.B, 3.A, V4.B, V4.A) 
Duben 2013 – beseda Letní rozvojové agentury – Kongo (SZ V6.B, 4.A, V5.A, V2.A) 
8.února 2013 proběhla na GH přednáška pro žáky ZŠ Struhlovsko a ZŠ 1.máje Hranice (42 
žáků)  na téma GIS – Geografické informační systémy na gymnáziu. 
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Biologie 
 
Říjen 2012 – přednáška Seiferos – ukázky dravců a sov (V1.A, V4.A, V4.B, 2.A) 

 
 

Chemie 
 
Březen 2013 – přednáška Doc. Vladana Ondřeje z UP Olomouc – Základy radiobiologie 
(SBi 4. roč.) 
 
V období září 2012 – duben 2013 pracovalo 11 žáků z V3.A, V3.B (pod vedením Mgr. Hany 
Lovětínské) na projektu Oslaďme si život, v rámci soutěže Věda je zábava, pořádané UP 
Olomouc. 
15.5.2013 – účast 9 žáků z V3.A, V3.B na závěrečné konferenci k projektu Věda je zábava. 
 
Žákyně V4.B Lenka Kolářová se účastnila Vědecké stáže pro studenty na UK v Praze (říjen 
2012–březen 2013) – měsíčně minimálně 8 hodin práce na akademické půdě a 
v univerzitních laboratořích. 
 
9.-11. ledna 2013 – účast 4 žáků na Dnech chemie na MU Brno. 
 
Účast Daniela Mildnera (V3.A) v průběhu školního roku v soutěži Labyrint, pořádané UP 
Olomouc, v závěrečném kole se umístil na 3. místě. 
 
 
Tělesná výchova 
 
25. června 2013 – beseda se šestinásobným zlatým paraolympionikem a čtyřnásobným 
mistrem světa v silniční cyklistice Jiřím Ježkem.  
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 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 
 

V prosinci 2012 proběhl v divadle Stará střelnice vánoční koncert žáků s názvem „Jazzový 
gympl“. V lednu bylo představení opakováno pro hranickou veřejnost a v dubnu pro 
hranický klub seniorů, který pořádá pravidelně každoročně jarní posezení pro všechny své 
členy. Při vystoupení, u něhož mohli zavzpomínat na dřívější léta, kdy se hrával němý 
film, tančil se step, chodilo se do kabaretu a později i na koncerty hudební skupiny 
Beatles si společně s vystupujícími i zazpívali a nakonec je odměnili nadšeným potleskem 
a poděkováním za zpříjemnění jejich setkání. 
 
Leden 2013 – tradiční ples školy se slavnostním stužkováním žáků maturitních ročníků. 
 
Na gymnáziu působí komorní sbor Vokalamita pod vedením PaedDr. Taťány Jonasové, 
který reprezentoval školu na těchto kulturních vystoupeních: 

 
Listopad 2012 – adventní koncert v evangelickém kostele na Šromotově nám. 
Prosinec 2012 – vánoční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích. 

      Březen 2013 – vystoupení na vernisáži Velikonoční výstavy v galerii M+M. 
Červen 2013 – Jarní koncert v koncertním sále MKZ Hranice. 
                        – koncert v divadle Stará střelnice 
Červenec 2013 – vystoupení na vernisáži ve Zbrašovských aragonitových jeskyních 
v rámci oslav 100. výročí ZAJ. 
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Oblast tělovýchovy a sportu: 
 
Sportovně turistický kurz pro žáky V5.A, V5.B a 3.A (Pálava), září 2012 
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Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 1. ročníku vyššího stupně šestiletého 
studia (únor 2013 – Javorka,  třídy V3.A, V3.B) 
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V květnu 2013 se uskutečnily dvě exkurze do lanového centra Proud v Olomouci (třídy 
V1.A, 2.A, V4.A). 
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Na konci června 2013 proběhl již tradiční Sportovní den GH za účasti všech žáků a 
vyučujících školy v areálu koupaliště v Hranicích. 
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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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Mimoškolní sportovní aktivity: 
 
Posádka složená ze žáků GH se ve dnech 21.-23.6.2013 opětovně zúčastnila Školního 
poháru závodu dračích lodí na řece Bečvě „Dragons 2013“ a v konkurenci 11 posádek 
středních škol přerovského okresu obsadila 1. místo. 
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 Výsledky olympiád a soutěží ve školním roce 2012/2013 
 

 

Český jazyk a literatura 

     
okresní kolo kat. I  1. místo – Martin Křenek (V2.A) 
    20.-21. místo – Natálie Hrbáčková (V2.A) 
 
okresní kolo kat. II  3. místo – Renata Hlavová (V6.B) 
krajské kolo kat. II  6. místo – Renata Hlavová (V6.B) 
 
 

Anglický jazyk  

 
okresní kolo kat. II.B  2. místo – Petr Uram (V2.A) 
 
okresní kolo kat. III.A  7. místo – Patrik Rudolf (3.A) 
 
Celostátní soutěž Angličtinář 2013 – účast 8 žáků.  

18. místo – Ivo Kozáček (V5.B) 
 
 

Německý jazyk  

 
okresní kolo kat. II.B  3. místo – Petr Uram (V2.A) 
 
okresní kolo kat. III  1. místo – Marie Beránková (V4.B) 
krajské kolo kat. III.A  5. místo – Marie Beránková (V4.B) 
 
 

Francouzský jazyk  

 
krajské kolo kat. B2  6. místo – Michal Kočnar (V5.B) 
 
soutěž ve zpěvu frankofonních písní  6.místo – Barbora Mikolášiková + Michal Kočnar  
            klavírní doprovod (V5.B) 
 
Francouzská aliance gymnázií Olomouckého kraje – soutěž ve psaní francouzského diktátu, 
účast 10 žáků tříd V5.A, V5.B – kategorie B2 a 15 žáků tříd V4.A, V4.B – kategorie B1. 
Michal Kočnar (V5.B) – kat. B2 obsadil 2.-3.místo v kraji, Kristýna Zimová napsala diktát 
nejlépe v kat. B1. 
 
 

Dějepis 

 
okresní kolo kat. D  18. místo – Alžběta Králová (V1.A) 
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Zeměpis 

           
okresní kolo kat. C  15. místo – Lukáš Příleský (V2.A) 
     
okresní kolo kat. D   1. místo – Klára Žeravíková (4.A) 
    9. místo – Václav Svoboda (V5.B) 
              12. místo – Marek Čížkovský (V5.A) 
krajské kolo kat. D  6. místo – Klára Žeravíková (4.A) 
 
 

Matematika 

  
okresní kolo kat. Z8  1.-3. místo Martin Klvaňa (V1.A) 
    4. místo – Cyril Šaroch (V1.A) 
 
okresní kolo kat. Z9  10.-11. místo Václav Andrýsek (V2.A) 
 
krajské kolo kat. A  8. místo – David Jiříček (3.A) 
 
krajské kolo kat. C  5. místo – Martin Kubeša (V3.A) 
    11. místo – Daniel Mildner (V3.A) 
 
Pythagoriáda – okresní kolo 1.-2. místo – Martin Klvaňa (V1.A) 
    1.-2. místo – Lucie Vymětalíková (V1.A) 
    3.-7. místo – Cyril Šaroch (V1.A) 
    8.-11. místo – Barbora Krucinová (V1.A)  
 
Matematický klokan 
okresní kolo kat. Student  2. místo – Martin Klvaňa (V2.A) 
okresní kolo kat. Kadet  3. místo – Hynek Bočán (V6.B) 
 
 

Fyzika 

 
krajské kolo kat. B  1. místo – David Jiříček (3.A) 
 
krajské kolo kat. D  20. místo Daniel Mildner (V3.A) 
 
okresní kolo kat. E  2. místo – Martin Křenek (V2.A) 
    9. místo – Lukáš Příleský (V2.A) 
krajské kolo kat. E  9. místo – Martin Křenek (V2.A) 
 
okresní kolo kat. F  2. místo – Martin Klvaňa (V1.A) 
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Informatika a výpočetní technika 

 
Žáci V1.A zapojeni do internetové soutěže Najdi.Seznam.cz spolu s matematickou hrou 
Abakus. 
 
 

Chemie 

 
krajské kolo kat. A  5. místo – Lenka Kolářová (V4.B) 
     
krajské kolo kat. B  8. místo – Lenka Kolářová (V4.B) 
 
krajské kolo kat. C  5. místo – Daniel Mildner (V3.A) 
     
Malá chemická olympiáda, kategorie ZŠ a víceletá gymnázia 
 
    1. místo – Martin Křenek (V2.A) 
    úspěšný řešitel – Radek Chmela (V2.A) 
    řešitel – Kateřina Voldánová (V2.A) 
 
 

Biologie 

 
Přírodovědný Klokan  
okresní kolo kat. Junior  1. místo – Daniel Mildner (V3.A) 
krajské kolo kat. Junior 2. místo – Daniel Mildner (V3.A)  
 
krajské kolo kat. A  4. místo – Karla Kubíková (V6.B) 
     
krajské kolo kat. B  13. místo – Lukáš Buček 
       19. místo – Jana Kolářová (2.A) 
      
Zlatý list (DDM Hranice) 1. místo – šestičlenný tým V2.A 
                (N. Hrbáčková, J. Zavřel, L. Příleský, R. Chmela, M. Křenek,  
                                                     T. Frydryšková) 
    2. místo – šestičlenný tým V1.A 
    (M. Klvaňa, C. Šaroch, M. Hejl, V. Vávra, A. Králová,  

B. Prokešová) 
krajské kolo   10. místo – V2.A 
     
Naší přírodou   1. místo – Martin Křenek (V2.A) 
    1. místo – Natálie Hrbáčková (V2.A) 
    2. místo – Beatrix Balcy (V1.A) 
    2. místo – Jaroslav Zavřel (V2.A) 
finálové kolo   3. místo – Martin Křenek (V2.A) 
    4. místo – Natálie Hrbáčková (V2.A) 
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Sportovní soutěže 

 
volejbal – okresní kolo 2. místo – dívky 
    1. místo – dívky (neregistrovaných hráček)  
    3. místo – hoši      
 
basketbal – okresní kolo  5. místo – dívky  
         okresní kolo 3. místo - hoši 
               
florbal – okresní kolo  1. místo - dívky 

2. místo – hoši   
    krajské kolo  2. místo – dívky  
 
atletika – okresní kolo 1. místo – dívky 

    2. místo - hoši 
                  krajské kolo 4. místo – dívky 
 
házená – okresní kolo  3. místo – hoši 
 
kopaná – okresní kolo 4.místo – hoši  
      
 

Ostatní  

 
Robert William Trojnar, V3.A (reprezentant oddílu juda JC Železo Hranice) 
Mistr České republiky pro rok 2012 – kategorie Dorost (váhová kategorie -66 kg) 
3. místo – Mistrovství České republiky juniorů a juniorek 2013 (váhová kategorie -66 kg) 
 
Kamila Šindlerová (V4.A)  
Mistr České republiky v kat. Junior starší v disciplíně Sólo klasická mažoretka 
Mistr Moravy a Slezska v kat. Junior starší v disciplíně Sólo s hůlkou 
I. Vicemistr České republiky v kat. Senior v disciplíně Duo Klasická mažoretka 

 
 
 

Talent Olomouckého kraje 2013 

 
Na základě výsledků olympiád a soutěží ve školním roce 2012/2013 byli navrženi na ocenění 
Talent Olomouckého kraje 2013 tito žáci: 
    
   David Jiříček, 3.A (obor přírodovědný) 
   Daniel Mildner, V3.A (obor přírodovědný) 
   Kamila Šindlerová, V4.A (obor sportovní) 
   Robert William Trojnar, V4.A (obor sportovní) 
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 Přehled akcí školy za školní rok 2012/2013 
 
Září 2012 
3.9.  - zahájení školního roku 2012/2013  
10.-15.9. - STK Pálava, třídy 3.A, V5.A, V5.B       
11.9.  - opravný termín ústních maturitních zkoušek    
13.9.  - seminář EU – Peníze SŠ, NIDV Olomouc       
14.9.  - seminář pro řešitele MO kat. A, Olomouc      
21.-24.9. - historickovědní exkurze Praha, 4.A       
25.-28.9. - historickovědní exkurze Praha, V6.B      
26.-29.9. - historickovědní exkurze Praha, V6.A     
     
Říjen 2012 
4.10.  - beseda Bi – Dravci, ZŠ Šromotovo (V1.A, V4.A,B, 2.A)    
5.10.  - beseda ZSV – Neviditelná ruka trhu (V6.A,B, 4.A)     
6.10.  - turnaj volejbal dívek, Bělotín       
9.10.  - schůze HV SRPG         
12.10.  - konzultace MO, mix žáků        
16.10.  - jednání Školské rady GH        
22.10.  - prezentace studijních nabídek SŠ, dvorana zámku Hranice   
24.10.  - Pretesting FCE, mix žáků        
31.10.  - Gaudeamus – maturitní ročníky      
   
Listopad 2012 
2.11.  - beseda Finanční gramotnost (V6.A, V6.B, 4.A)     
5.11.  - místní kolo DO         
6.11.  - okresní kolo basketbal hoši, Přerov   
7.11.  - školní kolo OČJ (mix žáků)       
8.11.  - testování FCE (mix žáků)        
9.11.  - konzultace MO, PřF UP Olomouc       
10.11.  - turnaj ve florbalu, žáci ZŠ a NSVG, tělocvična GH     
13.-17.11. - Otevřená věda – kurz chemie, AV Praha (Mgr. Jana Horáková)  
15.11.  - okresní kolo Piškvorek, Lipník n. B.       
16.11.  - beseda Finanční gramotnost (V6.A, V6.B, 4.A)     
21.11.  - seminář k nové maturitě, NIDV Olomouc  
30.11.  - volejbalový turnaj         
   
Prosinec 2012 
3.12.  - prezentace studijních nabídek GH – ZŠ 1.máje 
4.12.  - beseda FJ (mix žáků)  s ředitelem Aliance France v Ostravě  
  - beseda ZSV (sem. V6.A,B) – pracovník MÚ Hranice 
  - schůze HV SRPG 
5.12.  - místní kolo florbalu hochů, Hranice      
7.12.  - exkurze NJ – Vídeň (mix žáků)      
  - konzultace MO, UP Olomouc      
11.12.  - okresní kolo florbal SŠ – dívky, Přerov     
  - klauzurní část 1.kola MO kat. A, GJŠ Přerov     
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14.12.  - exkurze AJ (1/2 V5.B) – British Council Olomouc     
15.12.  - mezitřídní turnaj ve florbalu dívek, tělocvična GH     
18.12  - okresní kolo v házené, Hranice      
  - seminář chemie, GJŠ Přerov       
21.12.  - vánoční koncert Jazzový gympl, divadlo Stará střelnice    
22.12.  - mezigenerační turnaj ve volejbalu, tělocvična GH    
   
Leden 2013 
7.1.  - literární odpoledne RJ – Posezení u samovaru     
8.1.  - Den otevřených dveří 13.00-17.00 hod.  
9.-11.1. - Dny chemie na MU Brno (4 žáci)       
11.1.  - konzultace MO, UP Olomouc       
15.1.  - krajské kolo MO kat. A, UP Olomouc      
16.1.  - konverzační soutěž NJ – okresní kolo (mix žáků)     
22.1.  - krajské kolo ve florbalu dívek (mix žákyň)      
23.1.  - okresní kolo MO Z9, ZŠ Struhlovsko     
     
Únor 2013 
2.2.  - maturitní ples, Sokolovna Hranice       
6.2.  - okresní kolo recitační soutěže – Přerov      
7.2.  - okresní kolo OČJ 1. kategorie – Přerov      
8.2.  - Den GIS pro žáky GH, ZŠ 1. máje a ZŠ Struhlovsko    
  - školení hodnotitelů ČJL        
11.2.  - beseda Trestní právo – žáci V5.A, V5.B, 3.A 
  - seminář SCIO k přijímacímu řízení, Olomouc     
12.2.  - okresní kolo OČJ 2. kategorie – Přerov (mix žáků maturitních tříd) 
  - beseda Austrálie – žáci V3.A,V3.B + SZ 3 .r. , divadlo Stará střelnice  
  - beseda Sociální péče, SVS 4.roč.       
13.2.  - okresní kolo konverzační soutěže AJ      
14.2.  - okresní kolo konverzační soutěže AJ      
25.2.  - krajské kolo konverzační soutěže NJ, kat.III (M. Beránková)   
25.2.-2.3. - LVVZ, žáci V3.A, V3.B - Javorka       
26.2.  - soutěž Naší přírodou (mix žáků), od 13.00     
  - schůze HV SRPG 
27.2.  - exkurze Ch – Precheza Přerov, žáci SCh 3. a 4 .r.     
28.2.  - beseda Civilní právo – žáci V5.A, V5.B, 3.A   
   
Březen 2013 
1.3.  - testování SCIO V5.A, V5.B, 3.A – test všeobecně studijních předpokladů 
  - okresní kolo ChO – GJŠ Přerov       
12.3.  - soutěž Naší přírodou, BIOS Přerov       
14.3.  - okresní kolo ZO – GJŠ Přerov       
18.-23.3. - poznávací pobyt Holandsko (mix žáků)      
20.3.  - přednáška Radiotechnologie (SBi 4.r.)     
   
Duben 2013 
3.4.  - „Jazzový gympl“ – vystoupení pro Klub seniorů, divadlo Stará střelnice 
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5.4.  - konzultace MO UP Olomouc       
  - krajské kolo CHO kat. C, Olomouc (D. Mildner)     
8.4.  - konference „Inovace výuky dějepisu na SŠ Ol. kraje    
9.4.  - Angličtinář roku 2013 (mix 8 žáků)      
  - krajské kolo MO kat. C UP Olomouc (M. Kubeša, D. Mildner)   
10.4.  - krajské kolo OČJ (Křenek, Hlavová)      
  - turnaj neregistr. hráček volejbal dívky, Přerov     
10.-12.4. - Dny chemie – AVČR Praha (Mgr. J.Horáková)     
11.4.  - krajské kolo ZO Olomouc        
17.4.  - okresní kolo MO kat. Z8, ZŠ Struhlovsko      
22.-23.4. - přijímací zkoušky, 4leté studium 2013/2014     
23.4.  - exkurze F – Landek Ostrava, žáci V5.A, V5.B, 3.A     
26.4.  - soutěž „Zlatý list“ – Hranice ( 6 žáků V1.A, 6 žáků V2.A)    
30.4.  - soutěž „Naší přírodou“ – Hranice (2 žáci V2.A)     
 
Květen 2013 
2.5.  - písemné maturitní zkoušky (M, AJ)       
3.5.  - písemné maturitní zkoušky (ČJL)      
  - krajské kolo FO, Olomouc        
7.5.  - písemné maturitní zkoušky (AJ)       
13.-15.5. - Generální zkouška ČŠI (třída V2.A) – ČJ, M, AJ     
15.5.  - konference Věda je zábava, Olomouc (11 žáků V3.A,B)    
16.-22.5. - ústní maturitní zkoušky  
17.5.  - okresní kolo Pythagoriády, ZŠ Struhlovsko     
23.5.  - exkurze F, Dlouhé Stráně (žáci V3.A, V3.B) 
23.5.  - exkurze D – Osvětim, 3.roč.        
24.5.  - exkurze TV – Lanové centrum Olomouc, V1.A    
  - exkurze NJ – Vídeň (V2.A, V4.A)      
  - přírodovědná exkurze Olomouc, V4.B      
27.5.  - exkurze F – Meopta Přerov (V4.B)       
31.5.  - předávání maturitních vysvědčení MÚ Hranice    
    
Červen 2013 
4.6.  - exkurze F – Meopta Přerov, třída V4.A      
5.6.  - exkurze F – Meopta Přerov, třída 2.A      
6.6.  - Malá chemická olympiáda – Přerov     
  - Okresní soud Přerov, třída V5.B        
7.6.  - exkurze TV/D – Český Krumlov (třída 2.A)      
10.6.  - seminář AGID, Brno         
11.6.  - Okresní soud Přerov, třída 3.A od 11.00 h.      
21.6.  - závody dračích lodí (mix žáků)       
25.6.  - jednání Školské rady GH 
26.6.  - schůze HV SRPG, 15.00 h.        
27.6.  - Sportovní den – areál Plovárny Hranice      
28.6.  - vydání vysvědčení 
  - ukončení školního roku 2012/2013 
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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 
7. spolupráce s Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou UP Olomouc 
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla v organizaci žádná inspekce ze strany České 
školní inspekce, Olomoucký inspektorát, Wellnerova 25, 779 00 Olomouc.  
 
 

 Ostatní kontrolní činnosti            
 
21.9.2012 – Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov – kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu na sociální zabezpečení a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

 
V průběhu roku 2012 nebyla provedena žádná kontrola týkající se hospodaření školy. 

 
 

 Vnitřní kontrolní činnost               
a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců 

 – periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2012) 
 – týden bezpečnosti (duben 2013) 

b) průběžně čerpání přímých nákladů (mzdy) a provozních prostředků v závislosti na 
stanovený/upravený rozpočet dle příslušných vnitřních směrnic o kontrolní 
činnosti. 

  
Vnitřní finanční kontrola – průběžně  jsou prováděny kontroly nezbytnosti uskutečňovaných 
operací, věcné správnosti a úplnosti podkladů provedených operací, dodržování kritérií 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků, dodržování 
schváleného a upraveného rozpočtu, jeho rozpisu, závazných ukazatelů pro příslušnou 
položku rozpočtové skladby, čerpání přidělených účelových prostředků včetně dodržení 
účelovosti a  kontroly dodržování vnitřních směrnic školy. 
Měsíční a čtvrtletní kontroly se zaměřují především na vývoj mezd a přímých výdajů, 
provozních výdajů, závazků a pohledávek organizace. 
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10.   Základní údaje o hospodaření školy 
 
ROK 2012 
 
Škola skončila hospodaření za rok 2012 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 
38.427,37 Kč (v hlavní činnosti ve výši -6.515,63 Kč, v doplňkové činnosti ve výši 44.943 Kč). 
Podrobné údaje o hospodaření školy jsou obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2012. 
 

Náklady Hlavní činnost  Doplňková činnost 

AÚ  rozpočet skutečnost  rozpočet skutečnost 

501 Spotřeba materiálu 242.508 364.254,14  5.000 4.280 

502 Spotřeba energií 1,018.000 1,016.242,00  95.000 93.757 

511 Opravy a udržování 430.000 275.164,00  5.000 2.350 

512 Cestovné 41.300 77.785,00    

513 Náklady na reprezentaci 0 2.680,00    

518 Ostatní služby 819.448 990.870,00  5.000 2.000 

521 Mzdové náklady 12,134.353 12,454.879,00  24.000 27.500 

524 Zákonné sociální pojištění 4,079.218 4,148.090,00  7 9.350 

525 Jiné sociální pojištění 55.000 53.929,00  0.5 76 

527 Zákonné sociální náklady 118.723 118.461,00  0.5 275 

528 Jiné sociální náklady 5.000 3.857,00    

549 Ostatní náklady z činnosti 25.000 24.100,00    

551 Odpisy dlouhodobého majetku 799.000 799.074,50  64.000 63.694 

 Náklady celkem 20,418.350 20,968.104,44  206.000 203.282 

       

 Výnosy  21,284.751,39 20,961.588,81  206.000 248.225 

 Výsledek hospodaření  6.515,63   44.943 

 
 

ÚZ rozpočet skutečnost 
33353 – přímé náklady 16,205.300 16,205.300,00 

33038 40.944 40.944,00 

Celkem 16,246.244 16,246.244,00 

00020 – provoz a stravování 2,190.000 2,190.000,00 

00006 - odpisy 799.000 799.000,00 

00109 15.000 15.000,00 

celkem 3,004.000 3,004.000,00 

Projekty OPVK 1,621.507 1,340.420,82 

Město Hranice 50.000 50.000,00 

CELKEM 20,921.751 20,640.664,82 

Vlastní výnosy 362.000 160.037,00 

Celkem 21,284.751,39 20,961.588,81 

 
ÚZ 33038 – rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 
2011 – Excelence středních škol 2011“ 
ÚZ 00109 – mezinárodní výměny dětí a mládeže, skupin dětí a mládeže ze škol a školských 
zařízení zřizovaných Olomouckým krajem 
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Projekty OPVK  
ÚZ 33031 – „EU – peníze středním školám“ dotace 805.106,40 Kč. 
ÚZ 33006 – „Přírodní vědy moderně a interaktivně – dotace 816.400,99 Kč. 
  
ROK 2013 
 
V období leden – srpen 2013 hospodařila škola s  rozpočtem ve výši 20,833.350 Kč, z toho: 
 
přímé náklady (ÚZ 33353)                 15,176.200 Kč 
rozvojový program (ÚZ 33038)            67.063 Kč    
projekt OPVK (ÚZ 33031)           536.737 Kč                
provozní náklady (ÚZ 00020)       1,745.000 Kč 
stravování (ÚZ 00020)           368.000 Kč 
odpisy (ÚZ 00006)            802.000 Kč 
mezinárodní výměnné pobyty (ÚZ 00109)           15.000 Kč 
         18,710.000 Kč 
ÚZ 33031 – zůstatek dotace z roku 2012         128.142 Kč 
        18,838.142 Kč 
ostatní dotace – Město Hranice            44.000 Kč 
        18,882.142 Kč 
 
ÚZ 33038 – rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 
2011 „Excelence středních škol 2011“. 
ÚZ 33031 – projekt OPVK zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách „EU – 
peníze středním školám“. 
 
Rozpočet na rok 2013 (k 31.8.2013): 
 

 Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem 

AÚ zřizovatel vlastní výnosy 

501 290.141  5.000 295.141 

502 1,025.000  100.000 1,125.000 

511 95.000 125.000 5.000 225.000 

512 85.000   85.000 

518 785.298 1.000 3.000 789.298 

521 11,333.170 17.000 27.000 11,276.170 

524 3,859.721  9.000 3,868.721 

525 50.530   50.530 

527 112.282  1.000 113.282 

528 75.000   75.000 

549 35.000   35.000 

558 290.000 35.000  325.000 

551 802.000  64.000 866.000 

Celkem 18,838.142 178.000 214.000 19,230.142 

 
Rozpočet na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný, škola na konci finančního roku 2013 dodrží 
závazné ukazatele dané zřizovatelem a bude dodržovat maximální hospodárnost při 
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vynakládání finančních prostředků. Hospodaření v hlavní činnosti bude ovlivněno nutností 
hradit větší část přímých ONIV (cestovné, učební pomůcky, pojištění odpovědnosti) 
z provozních výdajů, vhledem k jejich neustálému krácení a nutnosti přednostně hradit 
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost. 
 
 
Finanční fondy: 
 

 stav fondu 
k 31.12.2012 

tvorba fondu  
k 31.8.2013 

použití fondu  
k 31.8.2013 

stav fondu 
k 31.8.2013 

finanční krytí 
k 31.8.2013 

Investiční fond 499.075,61 565.080,00 301.000,00 763.155,61 621.885,61 

RF ze zlepš.HV 105.056,77 20.427,37 0 125.484,14 120.202,44 

RF z ostat.titulů 128.142,40 0 128.142,40 0 0 

Fond odměn 9.100,00 18.000,00 2.000,00 25.100,00 25.100,00 

      

FKSP 77.679,53 75.419,00 74.930,58 78.167,95 69.614,51 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Zapojení do rozvojových programů 
 

V březnu 2013 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Hodnocení 
žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – Excelence středních škol 2012“ ve 
výši 67.063 Kč za výsledky 10 žáků školy, kteří se umístili v krajských kolech hodnocených 
olympiád a soutěží. Prostředky byly vyplaceny formou odměny učitelům (8), kteří se 
podíleli na úspěchu žáků Gymnázia Hranice v soutěžích a olympiádách regionální a 
celostátní úrovně, nad rámec svého pracovního úvazku.  
 
 

 Zapojení do republikových projektů, programů a grantů  
 

Projekt Občan 
 
Ve školním roce 2012/2013 probíhaly práce na Projektu Občan pouze na školní úrovni, 
vzhledem k tomu, že se na národní úrovni nekonaly v projektu žádné akce. 

 
Mgr. Ivo Macháček byl ve školním roce 2012/2013 zapojen do projektu ESF Akademie 
geoinformačních technologií – Geoinformatika letem světem, Jak se tvoří mapa. 

 
Dny chemie na MU Brno – 4 žáci Lenka Kolářová (V4.B), Radka Křenková (V4.A), Michal 
Kočnar (V5.B) a Jiří Nehyba (V5.A) se účastnili ve dnech 9.-11. ledna 2013 bezplatné akce 
pro studenty se zájmem o chemii a přírodní vědy. Seznámení se s univerzitou a 
možnostmi studia.  
 
Projekt Přírodovědec (celoroční akce) – semináře na UP Olomouc. Účast žáci V5.A Beáta 
Trojnarová a Karel Tvrdoň. Jednalo se o akce spojující chemii, matematiku a fyziku 
formou přednášek a laboratoří. Karel Tvrdoň získal na závěrečném semináři ve 
vědomostní soutěži 3. místo za chemii. 
 
Projekt TALNET (celoroční akce) – korespondenční seminář s vypracováním zadaných 
úloh a plnění praktických úloh v laboratoři (ukázky pokusů s pořízením fotodokumentace 
pokusů) – účastník Lenka Kolářová (V3.B). 
 
Internetová soutěž LABYRINT (celoroční akce) – řešení úloh a kvízů, účastník Daniel 
Mildner (V3.A) se v závěrečném kole umístil na 3. místě. 

 
 

 Zahraniční aktivity 2012/2013 
 

Gymnázium Hranice je zapojeno od roku 1996 do mezinárodního projektu Socrates – 
Comenius,  koordinátorem projektu je vyučující anglického jazyka Mgr. Pavla Záchelová.  

 
Březen 2013 – 6 denní studijně poznávací pobyt 22 žáků víceletého gymnázia do zemí 
Beneluxu. Pobyt v Leidschendam/Voorburgu na partnerské škole Veurs Lyceum 
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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. 
 
Program GLOBE – i ve školním roce 2012/2013 pokračovalo 4. rokem zapojení žáků školy 
(V2.A) v rámci výuky biologie do Mezinárodního programu GLOBE, který je zaměřený na:  

 praktická pozorování životního prostředí v okolí školy, 

 zasílání dat internetem do USA – NASA garantem jejich zpracování, 

 využití dat pro globální výzkum planety – využití dat pro NASA, NOAA, NSF, 

 využití dat pro místní ochranu životního prostředí. 
    

GLOBE – Global Learning and Observations to Benefit the Environment je: 

 dlouhodobý mezinárodní program, 

 1994, Al Gore, vicepresident USA – myšlenka GLOBE, 

 1995 – program slavnostně zahájen – 7 zemí, v současné době je zapojeno 112 
zemí (24 000 škol) v ČR 211 škol, 

 žáci využívají vědecké postupy a výsledky vlastního bádání k identifikaci a řešení 
environmentálních problémů ve svém okolí. 
 

Od roku 2010 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 (geograficky vymezené 
stanoviště) 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. 
 
Ostatní aktivity viz bod 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů. 
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12.   Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Ve školním roce 2012/2013 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 OPVK: „EU peníze středním školám“ 
Název projektu: Gymnázium Hranice - inovace vzdělávání 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0068 

 
Gymnázium Hranice je od 1.7.2012 do 30.6.2014 zapojeno do výzvy „EU peníze středním 
školám“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.  
V projektu se škola zaměřila na tyto klíčové aktivity: 
1.1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační  
gramotnosti žáků středních škol 
3.1 Inovace výuky prostřednictvím digitálních technologií 
3.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
4.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků    
středních škol 

        
 
Grantový projekt OPVK „Svět práce v každodenním životě“ 
 
V červnu 2013 byl škole schválen projekt OPVK oblasti podpory Zvyšování kvality ve 
vzdělávání s názvem „Svět práce v každodenním životě“ na období od 1. srpna 2013 do 
31. prosince 2014 s celkovým rozpočtem ve výši 3,485.372,11 Kč. 
Projekt je zaměřen na komplexní rozvoj osobnosti mladého člověka, připraveného na 
zapojení se do demokratického způsobu života, s dobrými znalostmi v oblasti podnikání. 
Projekt podporuje spolupráci žáků školy se zástupci státní správy. Žáci si vyzkouší, co je to 
být aktivním občanem v demokratické zemi. Budou rozvíjet schopnost komunikace a 
věcné argumentace a demokratickým způsobem prosazovat svou vůli. Další oblast 
projektu je zaměřena na podnikatelských znalostí. Žáci se dovědí nejen o organizaci, 
financování a marketingu firem, ale získají také právní povědomí v problematice 
podnikání, budou seznamování s principy fungování fiktivních firem. 
Dále je projekt také zaměřen na rozvoj přírodovědných oborů a motivaci žáků 
aktraktivnějšími metodami k získávání kladného vztahu k těmto oborům a napomoci tak 
jejich orientaci na studium přírodovědných oborů na vysokých školách. 
Do projektu je zapojeno 9 odborných řešitelů. 
 
Projekt OPVK „CAD – počítačem podporované technické kreslení do škol“ 
 
Od 1. srpna 2013 do 31. října 2014 je Gymnázium Hranice zapojeno v roli partnera do 
dalšího projektu, spolu s dalšími pěti gymnázii Olomouckého kraje (G Prostějov, Litovel, 
Olomouc, Šternberk a Uničov). Organizátorem projektu s názvem „CAD – počítačem 
podporované technické kreslení do škol“  je Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v 
Olomouci. Projekt je zaměřen na tvorbu obsahu modulárního vzdělávacího systému pro 
tematický celek „Aplikace matematiky a chemie s využitím technického počítačového 
kreslení“ pomocí softwarového vybavení AutoCAD 2013. 
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Projekt Comenius 
 

V roce 2012 podala škola žádost o udělení prostředků pro práci na projektu Partnerství 
škol Comenius s názvem „eSquare“, kterého se mělo zúčastnit 9 škol včetně Gymnázia 
Hranice. Hlavním koordinátorem projektu byla škola Kasavuoren koulu ve Finsku, další 
zúčastněné školy: 2 z Itálie, 2 z Francie, 1 z Holandska (Veurs Lyceum – partnerská škola 
GH), 1 ze Španělska, 1 z Polska. Projekt nebyl schválen z důvodu nedostatku finančních 
prostředků v rozpočtu přiděleném české Národní agentuře Evropskou komisí ve Výzvě 
2012. 
 
Ve školním roce 2012/2013 podala škola opětovně žádost o mezinárodní projekt 
Partnerství škol Comenius s názvem „SurfWise: Surf the web wisely and share the 
knowledge“ Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy. V červnu 2013 jsme 
obdrželi písemné oznámení, že naše žádost byla schválena na pozici náhradníka. Projekt 
splňoval výběrová kritéria, ale pro vysoký počet přihlášek nemohlo být vyhověno všem 
žadatelům. Status náhradníka znamená, že v případě přidělení dodatečných finančních 
prostředků od Evropské komise nebo odmítnutím grantu ze strany schválených žadatelů 
může být naše žádost dodatečně schválena (nejpozději do 31.12.2013). 
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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 2012/2013 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 2012/2013 se i nadále dařilo udržet 100 % aprobovanost pedagogických 
pracovníků, byl dodržen závazný limit pedagogických i ostatních zaměstnanců. 

 
Ve školním roce 2012/2013 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 (činnost komorního pěveckého sboru, sportovní soutěže, ...) 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 2012/2013 na vysoké školy či na vyšší 
odborné školy. 

 
 

Hranice  30.9.2013 
 
 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                ředitel školy 
 
 
 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla projednána a schválena 

Školskou radou Gymnázia Hranice dne 10.10.2013 po předchozím projednání v pedagogické 

radě školy. 
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16.   Seznam příloh: 
 
1) Organizační struktura 
2) Statistika tříd – organizace školního roku 2012/2013 
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 2.9.2013 
 
              PhDr. Radovan Langer 
                       ředitel školy    
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