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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 1.1.2015  

 Telefon  : 581 601 649,  581 601 712 

 Mobil  : 720 626 829 

 E-mail     : gymnazium@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 2014/2015 studovalo na gymnáziu celkem 294 žáků, z toho v šestiletém 
cyklu denního studia celkem 195 žáků (2 třídy v nižším stupni víceletého gymnázia, 6 tříd 
ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve čtyřletém cyklu denního studia pak 99 žáků 
(jedna třída 1., 2. a 4. ročníku). 
 

mailto:gymnazium@gym.hranet.cz
http://www.gymnaziumhranice.cz/
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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, 
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 26,7 žáka na 1 třídu. 
 
Počty žáků a tříd – naplněnost tříd 

 

 2013/2014 2014/2015 
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. 62/2 31 61/2 64/2 32 65/2 

6leté-vyšší st. 154/7 25 153/7 131/6 21,8 130/6 

6leté celkem 216/9 24 214/9 195/8 24,4 195/8 

4leté 102/3 27 100/3 99/3 26,7 97/3 
z toho v 6let. 21  20 19  19 

Celkem 318/12 26,5 314/12 294/11 26,7 292/11 

 
 
Ve školním roce 2014/2015 pracovalo ve škole celkem 28 pedagogických pracovníků, 
z toho 12 na zkrácený úvazek, dále 1 externista a 6 provozních zaměstnanců. 
Všichni vyučující byli ve školním roce 2014/2015 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 2014), na realizaci Dne otevřených 
dveří pro zájemce o studium ze základních škol (leden 2015), na přípravě otázek k ústní 
maturitní zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní turnaje, Sportovní den 
školy). 

 
Škola ve školním roce 2014/2015 vyučovala v úrovni nižšího a vyššího stupně víceletého 
gymnázia (6leté) a v úrovni gymnázia 4letého  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 2014/2015 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 
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d) ekonomická rada vedení školy  
e) Hlavní výbor Sdružení rodičů a přátel gymnázia 

 
Školní rok 2014/2015  se odvíjel od projednaného a schváleného celoročního Plánu práce 
(Organizační řád) pro školní rok 2014/2015, který byl vydán ředitelem školy dne 
26.8.2014.  
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 2014/2015 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro školní 
rok 2014/2015, které byly projednány a schváleny dne 26.8.2014 (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, zeměpis). 

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

 
Vyučování ve školním roce bylo zahájeno v pondělí 1. září 2014 a ukončeno v úterý 30. 
června 2015. 

 
 

 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 (Alexandra Kovářová – do 30.6.2015, ukončení studia na GH). 
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Rada školy se sešla třikrát, na zářijovém zasedání bylo projednáno a schváleno znění 
Výroční zprávy o činnosti Gymnázia Hranice za školní rok 2013/2014, členové ŠR byli 
seznámeni s výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 a umístěním 
absolventů na vysokých školách, s organizací školního roku 2014/2015 a nutností voleb 
do nové školské rady do 31.10.2014.  
Na březnovém zasedání byli představeni noví členové ŠR, byl schválen Jednací řád ŠR a 
provedena volba nového předsedy – jednomyslně zvolen Ivan Kaštyl. Dále byly  
projednány závěry inspekční zprávy ČŠI z listopadu 2014, rozpočet provozních a přímých 
nákladů na rok 2015, členové ŠR byli s výsledky 1. pololetí školního roku 2014/2015 a  
s průběhem přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.  
Na červnovém zasedání byli členové ŠR seznámeni s výsledky přijímacího řízení pro školní 
rok 2015/2016, se změnami pedagogického sboru a výsledky maturitních zkoušek 
v termínu JARO 2015. Členové ŠR vzali na vědomí volbu nového člena – zástupce za 
zletilé žáky (ukončení studia A. Kovářové) v září 2015 a změny ve znění Školního řádu ve 
školním roce 2015/2016. Na závěr seznámil ředitel školy přítomné se stavebními 
úpravami – výměna oken v původní budově školy (termín léto/podzim 2015). 
 

 

 Hlavní výbor SRPG 
 

V hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2014/2015 jedenáct zástupců 
jednotlivých tříd + ředitel školy. Předsedou hlavního výboru SRPG  byla na zářijovém 
jednání zvolena Ing. Marie Hrazdilová (zástupce třídy V2.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 31.1.2015. 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 pro 
talentované žáky, pronájem sálu divadla Stará střelnice (vánoční koncert včetně 
lednového opakování)  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 
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- 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 

- 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 2014/2015 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 
 

Školský vzdělávací program 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). 
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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 30.9.2014): 
 
 

 
 

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 1 1 2 2 8 

33 31 29 25 37 40 195 

čtyřleté 
studium 

  1 1 - 1 3 

  30 29 19 21 99 

Celkem 
1 1 2 2 2 3 11 

33 31 59 54 56 61 294 

  2/64 9/230  

 
 

třída celkem dívky hoši 

třetí ročník* 19 15 4 

1.A 30 13 17 

2.A 29 17 12 

4.A 21 17 4 

 99 62 37 

V1.A 33 18 15 

V2.A 31 22 9 

V3.A 29 20 9 

V4.A 25 13 12 

V5.A 17 13 4 

V5.B 20 17 3 

V6.A 22 14 8 

V6.B 18 15 3 

 195 132 63 

celkem 294 194 100 

 
 
Počet dívek celkem   : 194 (ø 17,6/1 třída) 
Počet hochů celkem   : 100 (ø   9,1/1 třída) 

 
Celkový počet stravovaných žáků : 248 (84,35 %) 

 
Počet žáků na učitele   : 11,77 
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Celkový počet dojíždějících žáků  : 183 (ø 16,64/1 třída) 
- z toho z jiných okresů   : 37 

 

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

Vsetín     1  1  1   3 

Olomouc        1    1 

Nový Jičín 10 4 6  4    2   26 

Kroměříž 1    2 1   2   6 

Ostrava          1  1 

Celkem 11 4 6 - 7 1 1 1 5 1 - 37 

 
 

 
Žáci školy pracovali celkem v 17 povinných předmětech, 14 povinně volitelných 
předmětech a 2 nepovinných předmětech včetně přípravy na zkoušky FIRST z anglického 
jazyka. 
 
Gymnázium Hranice je střediskem pro testování pilotních cambridgeských testů FIRST 
Pre-testing (změna názvu z FCE na FIRST). V říjnu 2014 proběhlo ve škole testování FIRST 
Pre-testing, kterého se zúčastnilo 10 žáků. Příprava talentovaných žáků byla ukončena 
v prosinci 2014, zkoušku FIRST úspěšně vykonalo 6 žáků. Na konci srpna 2015 proběhlo 
další testování, kterého se zúčastnilo 11 žáků. Další přípravný seminář, který 
navštěvovalo 17 žáků bude ukončen zkouškami v prosinci 2015. Od září 2015 bude 
otevřen  nový seminář pro školní rok 2015/2016.  

 
Žáci školy se průběžně zapojili do mnoha soutěží a olympiád, ať už v rámci školy, okresu, 
kraje či republikové úrovně (výsledky viz strana 46 – 49). 
 
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:  28 
 

Jméno, titul vzdělání aprobace vyučoval % 
aprob. 

úvazek 
přepočt. 

třídní 
učitel 

Burianová Zdenka, PhDr. VŠ NJ,ON NJ,ZSV 100 0,8571 V6.A 

Hapalová Martina, Mgr. VŠ M/Z Z 100 0,2857  

Horáková Jana, Mgr.      VŠ Ch,Bi Ch 100 1,0000  

Horký Jiří, Mgr. VŠ Bi,TV Bi,TV 100 1,0000 2.A 

Jakešová Taťána, Mgr. VŠ       M,F M,F 100 1,0000 V5.B 

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

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

Kolářová Dagmar, Mgr. VŠ M,F,IVT M,IVT 100 1,0000 V3.A 

Křenková Marta, Mgr. VŠ ČJ,ON ČJ,ZSV 100 1,0000 V5.A 

Kubešová Dana, RNDr.   VŠ M,F M,F 100 1,0000 V2.A 

Lajdová Zdenka, PaedDr. VŠ ČJ,ON ČJ,ON,ZSV 100 0,9524 1.A 

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

Lysák Jiří, Mgr. VŠ D,TV,BV D,TV 100 1,0000 4.A 

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

Malá Ludmila, Mgr.  VŠ VV VV,HV 100 0,5238  

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

Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV AJ,VV 100 0,9048  

Mužíková Hana, Mgr. VŠ NJ,RJ,ON NJ,ZSV 100 1,0000 V4.A 

Nebeská Jitka, Mgr.     VŠ FJ FJ 100 0,3809  

Odložilová Alena, Mgr. VŠ AJ,NJ AJ 100 0,7143  

Palkovská Taťána, Mgr. VŠ RJ,D D 100 0,8571  

Rotreklová Martina, PaedDr. VŠ AJ,RJ,HV AJ 100 0,9524  

Rychnovský Dušan, Ing.  VŠ IVT,Bi IVT,Bi 100 1,0000 V6.B 

Šeiner Jiří, RNDr.    VŠ M,F,IVT M,F,IVT 100 0,6667  

Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ,RJ 100 1,0000  

Vývodová Lenka, Ing. VŠ AJ AJ 100 0,9048  

Záchelová Pavla, Mgr. VŠ AJ,ČJ AJ 100 0,9524  

Zemánková Věra, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 1,0000 V1.A 
 
 

Externisté: vzdělání aprobace vyučoval % aprob. 

Fliedrová Bohumila, Ing. VŠ Ek Ek 100 

 
 
Změny v pedagogickém sboru: 
 
Ukončení pracovního poměru k 30.6.2015: Mgr. Jitka Nebeská,  

Mgr. Zuzana Dočkalová (rodičovská dovolená)   
                                                           

Ukončení pracovního poměru k 31.7.2015: PhDr. Zdeňka Burianová 
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Nástup po rodičovské dovolené: Mgr. Lenka Poláková (od 1.8.2015), Mgr. Nikola Stodůlková 
(od 25.8.2015). 
 
Rodičovská dovolená: 2 (Mgr. Petra Biskupová,  Mgr. Andrea Sobotková).  
 
 

 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 (do 16.8.2015)  

Naděžda Laliková uklízečka 

Dana Urbanová uklízečka 

 
 
Zaměstnanci podle věku a pohlaví (pedagogové/nepedagogové) 
       

věk muži ženy celkem % 

 ped. neped. ped. neped. 0 0 

do 20 let       

21-30 let     0 0 

31-40 let   4  4 12 

41-50 let 3  5 2 10 29 

51-60 let 3  9 3 15 44 

61 a více let 2 1 2  5 15 

Celkem 8 1 20 5 34 100 

 
 
Zařazení do platových tříd:        
        

          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platová třída počet 

13/5 1 

13/4 1 

12/1 - 

12/2 1 

12/3 3 

12/4 9 

12/5 13 

10/12 1 

9/8 1 

4/12 1 

2/12 3 

celkem 34 
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 Organizační struktura platná ve sledovaném období        
- příloha č. 1 

 
 

 Pedagogická praxe na GH: 
 

prosinec 2014, březen 2015  J. Hrabcová (M/Dg) 
březen 2015    P. Vašinová (Bi/TV) 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 
 
- přijímací řízení (v režimu správního řízení) bylo zahájeno dne 15.3.2015 a ukončeno 
31.8.2015. 

 
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2015/2016 
 
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      57     zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů 
 
b) čtyřleté gymnázium: přihlášek   67      zápisový lístek odevzdalo 30 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) 

 
a)  průměrný prospěch za 1. pololetí 6. třídy ZŠ, 2. pololetí 6. třídy ZŠ a 1. pololetí 7. třídy 

ZŠ (nebo odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího 
programu konzervatoře),  

b) výsledky centrálně zadávaného jednotného písemného testu z českého jazyka a 
literatury a centrálně zadávaného jednotného písemného testu z matematiky. 

  
1. ročník čtyřletého studia 
 
a) průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy ZŠ, 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy 

ZŠ (nebo odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího 
programu konzervatoře), 

b) výsledky centrálně zadávaného jednotného písemného testu z českého jazyka a 
literatury a centrálně zadávaného jednotného písemného testu z matematiky. 

 
 
Vzhledem ke zvýšení počtu žáků odpovídajících ročníků základních škol v Hranicích a 
spádových škol Hranicka navrhujeme pro školní rok 2016/2017 zřizovateli následující 
kapacity: 
 
nižší stupeň VG (šestileté studium, kód oboru 79-41-K/61) : 2 třídy (60 žáků) 
čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)   : 1 třída (30 žáků) 
 
 

 



 17 

 Počet nově přijatých žáků k 30.6.2014: 59 
 
 Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1.9.2014:  4 (1 4G, 3 VG)    

 
 Počet nově přijatých žáků do vyšších ročníků k 30.9.2014: 2 (VSVG) 

 
 Počet nově přijatých žáků po 30.9.2014:  1 (2. ročník NSVG) 

 
 Počet žáků, kteří přerušili studium do 30.9.2014: 0  

                                                                    po 30.9.2014: 1 (4. ročník VSVG) 
                                   

 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia:  0 
 

 Počet žáků, kteří nenastoupili po přerušení studia: 1 
 

 Počet žáků, kteří zanechali studia do 30.9.2014: 0 
                     po 30.9.2014: 2 (1. a 2.  roč. 4G) 

        k 31.8.2015:   4 (3 z 2. roč. NSVG, 1 z 1. roč. 4G)
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2014/2015 
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 2014/2015 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 292 292 

počet tříd 11 11 

vyznamenání 92 89 

prospělo 194 201 

neprospělo 4 2 

neklasifikováno 2 0 

Ø prospěch 1,80 1,79 

absence celkem 12 787 17 024 

Ø absence na 1 žáka 43,79 58,30 

Ø absence na 1 třídu 1 162 1 548 

neomluvená absence celkem 2 3 

 
 
 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2014/2015 
 

 

třída 

počet 
žáků 

prospěl 
s vyznam. 

 
prospěl 

 
neprospěl 

 
nehodnocen 

snížená 
známka 

z chování 

průměrný 
prospěch 

absence 
na žáka 
celkem 

neomluv. 
absence 

 

1.A 29 5 24    1,83 44,93  

2.A 28 6 21 1   2,02 49,14  

4.A 21 3 17 1   1,86 41,76 3 

          

V1.A 33 24 9    1,40 67,58  

V2.A 32 12 20    1,74 54,31  

V3.A 29 13 16    1,57 66,03  

V4.A 25 5 20    1,87 67,12  

V5.A 26 5 21    1,88 53,73  

V5.B 30 6 24    1,84 70,80  

V6.A 22 6 16    1,87 52,73  

V6.B 17 4 13    1,82 72,12  

celkem 292 89 201 2   1,79 58,30 3 
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 Maturitní zkoušky 2014/2015 
 

Výsledky maturitních zkoušek 

JARO 2015 + PODZIM 2015 – společná a profilová část 

třídy 4.A, V6.A a V6.B (60 žáků) 
 
 

 

 4.A V6.A V6.B Celkem 
Počet přihlášených 21 22 17 60 
Konali zkoušku 20 22 17 59 
Prospěch s vyznamenáním 4 11 8 23 
Prospěli 16 11 8 35 
Neprospěli - - 1 1 
Český jazyk a literatura – společná část ø 2,05 1,77 1,82 1,88 
Anglický jazyk – společná část ø 1,14 1,14 1,00 1,09 
Matematika – společná část ø 2,92 2,87 2,73 2,84 
Společná část ø 2,04 1,93 1,85 1,94 
Anglický jazyk – profilová část ø 1,77 1,57 2,20 1,85 
Německý jazyk 1,00 1,38 2,00 1,46 
Francouzský jazyk - 1,60 - 1,60 
Základy společenských věd 1,60 1,50 1,25 1,45 
Dějepis 2,00 - 1,00 1,50 
Fyzika - - 1,50 1,50 
Chemie 2,25 1,75 1,00 1,67 
Biologie 2,22 2,00 2,33 2,18 
Informatika - 1,00 - 1,00 
EV/Výtvarná výchova - 1,00 - 1,00 
EV/Hudební výchova - 1,00 - 1,00 
Ekonomika 2,00 1,55 1,67 1,74 
Profilová část ø 1,83 1,44 1,62 1,63 
Celkem společná + profilová část ø 1,94 1,69 1,74 1,79 
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ 
 

VŠ Fakulta 4.A V6.A V6.B Celkem 

MENDELU Brno 
agronomická 2 

  4 provozně-ekonomická 
  

2 

JU České Budějovice zdravotně-sociální 1 
  

1 

VŠB Ostrava 

strojní 1 
  

4 

ekonomická 1 
  bezpečnostního inženýrství 1 1 

 

VUT Brno 

chemická 1 2 
 

6 

stavební 
 

2 
 informačních technologií 

  
1 

UP Olomouc 

pedagogická 1 1 
 

17 

filosofická 2 2 4 

právnická 1 1 
 přírodovědecká 1 1 3 

OU Ostrava 
lékařská 3 

  4 filosofická 
 

1 
 

MU Brno 

pedagogická 2 
  

7 

právnická 1 1 
 filosofická 

 
2 

 informatiky 
 

1 
 ČZU Praha provozně-ekonomická 1 

  
1 

UTB Zlín 
humanitních studií 

 
1 

 2 ekonomie a managementu 
 

1 
 UNOB Hradec Králové lékařská 

  
1 1 

VŠE Praha informatiky a statistiky 
 

1 
 

1 

VŠCHT Praha chemicko-inženýrská 
  

1 1 

UK Praha 
sociálních studií 

  
1 

2 1. lékařská 
 

1 
 ČVUT Praha elektrotechniky 

  
1 1 

NEWTON COLLEGE Brno 
   

1 1 

Hotel Institute Montreux 
  

1 
 

1 

Humboldt Universtät zu Berlin právnická 
  

1 1 

             4.A V6.A V6.B Celkem 
   Počet žáků ve třídě 20 22 17 59 
   Počet žáků hlásících se na VŠ 20 21 17 58 
   Z toho přijatých 19 19 16 54 
   Přijatých - přepočteno na % 95% 90% 94% 93% 
   VOŠ 1 

  
1 

   Jazyková škola 
 

1 
 

1 
   Nultý ročník 

 
1 

 
1 

   Zaměstnání 
 

1 1 2 
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 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 tříd šestiletého studia 
v odpovídajících ročnících – žáci rozděleni podle odpovídající úrovně jazykových 
dovedností a schopností,  

– zapojení do projektů OVPK (EU peníze středním školám, Svět práce v každodenním 
životě, CAD – počítačem podporované technické kreslení do škol) 

– Erasmus+, Klíčová aktivita 1. 
 
 

 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,  1 kmenová 
učebna, učebna č. 7)  

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  
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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. Do programu byl 
zapracován Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na 2011-2014 a na období 
2015-2018 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 2014/2015 
 
Garant programu: Mgr. Jiří Horký 
 
1.  Seznámení ředitele školy s programem 
     plán                     proběhlo 
     říjen 2014           říjen 2014 
 
2.  Aktivity pro žáky 
 
A.  S protidrogovou tematikou – cílová skupina: 2 roč. čtyřletého a 4. roč. šestiletého studia 
 
plán                       proběhlo                
červen 2015         proběhlo  S hudbou proti drogám (45 minut. vystoupení hudební
       25.6.2015  dvojice, která hraje písničky zpěváků, kteří měli ve svém 
     životě problémy s drogami, ve vystoupení se zabývají jak 
     prevencí konkrétních drog, tak mentální anorexií a HIV) 
     (třídy V1.A – V5.B, 1.A, 2.A) 
 
červen 2015         neproběhlo  Návštěva kontaktního krizového centra KAPPA  

s besedou (po třídách) 
 
B.  S jinými negativními jevy 
 
plán    proběhlo 
září 2014     5.9.2014  Adaptační akce pro V1.A – posílení vztahů v novém  

kolektivu (Lanové centrum Olomouc) 
 

říjen 2014          neproběhlo              Beseda pro dívky 1.ročníku "S tebou o tobě" - zásady 
     správných hygienických návyků 
 
listopad 2014     proběhlo    Beseda o občanském a trestním právu pro 3.ročníky 
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říjen-listopad 2014   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.  
(Podrobnější přehled viz tematické plány) 
 
C.  Jiné preventivní činnosti (všichni žáci školy – výběr) 
 
plán          proběhlo 
jarní prázdniny       neproběhlo Lyžařský zájezd, zaměření: zdravý životní styl,                  
(březen 2015)    zdokonalení ve sjezdovém lyžování a snowboardingu, 

aktivní odpočinek, schopnost zábavy bez sdělovacích          
                                                                 prostředků, skupinové hry posilující sebevědomí  
                                                                 a osobnost 
                                                                                           
červenec 2015    proběhlo  10-ti denní pobyt v Chorvatsku. Zaměření: zdravý životní
     styl, aktivní odpočinek, skupinový a individuální sport 
 
D.  Volný čas organizovaný školou 
          „ 
Konverzace v jazycích   celý školní rok 
Volejbalový kroužek     „ 
Basketbalový kroužek    „ 
Volejbalový mezitřídní turnaj  podzim 2014 
Florbalový mezitřídní turnaj  podzim 2014 
 
E.  Ostatní organizace a zájmové útvary pro volný čas mládeže, spolupracující se školou 
 
ZUŠ Hranice 
Taneční klub "A" 
TJ Sigma Hranice (jednotlivé oddíly) 
DDM Hranice 
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 
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4.  Metodické pomůcky 
 
plán                   
celý školní rok       proběhlo  Doplnění knihovny, videotéky a propagačního materiálu 
     pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů. 
 
červen 2015         neproběhlo  Zřízení stálé nástěnky (kontakty, tel. čísla, nápomocné 
     organizace a instituce, nízkoprahová zařízení atd.). 
 
5.  Zhodnocení a efektivita 
 
Beseda o občanském a trestním právu pro 3.ročníky – každoročně úspěšná akce, kde 
studenti po besedě 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. 
 
S hudbou proti drogám – hudební dvojice celkem podrobně seznámila všechny třídy školy 
s hudebními osobnostmi, které se staly uživateli různých drog a poměrně brzy ve svém životě 
na následky drog zemřely. Hudební ukázky + mluvená forma o rizicích užívání alkoholu, 
tabáku, heroinu, zdravém životním stylu a stravování, volném čase (internet, facebook). 
Beseda byla zaměřena spíše a mladší studenty – příště pro V1., V2., V3. a 1. ročník.  
 
Neuskutečněné akce:  Beseda S Tebou o Tobě 

 
Plánovaná návštěva Kontaktního centra Kappa v Hranicích 
neproběhla v důsledku velkého množství exkurzí v závěru 
školního roku. 

 
 

 Výchovná komise 
 
Výchovná komise pracovala ve školním roce 2014/2015 ve složení: 
 
PhDr. Radovan Langer – ředitel školy 
Mgr. Ivo Macháček – zástupce ředitele školy 
Mgr. Marta Křenková – výchovná poradkyně 
Mgr. Jiří Horký – metodik školní prevence 
 
Ve školním roce 2014/2015 výchovná komise neprojednávala žádné závažné porušení 
školního řádu.      

 
 
 
 



 25 

 Výchovná oblast               
 

Chování žáků ve školním roce 2014/2015 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 2014/2015 
 
 

druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 75 100 

pochvala ŘŠ 9 9 

důtka TU 3 2 

důtka ŘŠ 0 1 

podmíněné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Přehled průběhu DVPP ve školním roce 2014/2015 
 
Další vzdělávání pedagogických  pracovníků  ve školním roce 2014/2015 se  řídilo 
příslušným plánem DVPP, který byl projednán na poradě vedoucích předmětových komisí 
dne 26.8.2014 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 

 
Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání:     15 
Počet aktivit v rámci vzdělávání:                   14 
 
 
Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí: 
 
 

předmětová 
komise 

počet akcí 
 

počet  
proškolených osob 

ČJ 2 1 

AJ 2 3 

NJ - - 

FJ 1 1 

RJ - - 

ON/ZSV 3 1 

D - - 

Z - - 

M 1 1 

F 1 1 

IVT 2 2 

Ch 1 1 

Bi - - 

TV 1 4 

Ek - - 

 
 

Mgr. Marta Křenková – seminář pro výchovné poradce, seminář Ozbrojený útočník ve 
škole a Minimální standard bezpečnosti. 
Mgr. Jiří Horký – seminář pro metodiky prevence. 
Mgr. Jana Menšíková – kurz pro knihovníky. 
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PhDr. Radovan Langer – Základy zadávání veřejných zakázek, Řízení finančních tolů 
z odpisů DM, Řízení kvality pedagogického procesu, Ekonomika ve školství. 

 
 

Údaje o distanční podobě studia ve školním roce 2014/2015: 
 
Ing. Dušan Rychnovský – ukončení rozšiřujícího studia biologie (Ostravská univerzita) 

 
 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 
 
Přehled odborných exkurzí: celkem exkurzí : 18 
     z toho odborných : 17 
      zahraničních :   1 

 
Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů: 
 
český jazyk   3 
německý jazyk  1 (zahraniční – Vídeň) 
dějepis/ON/ZSV              3  
zeměpis   - 
matematika/fyzika 4 
informatika a VT  - 
chemie   - 
biologie   3 
estetická výchova  2 
tělesná výchova  2 

 
 

Září 2014 – historickovědní vzdělávací exkurze – Praha (V6.A, V6.B) 
            – exkurze ČJL – Vědecká knihovna Olomouc (V3.A) 
Říjen 2014 – historickovědní vzdělávací exkurze – Praha (4.A) 

                    – exkurze Muzeum J.A.Komenského Přerov (V3.A) 
Prosinec 2014 – exkurze NJ – Vídeň (mix žáků) 
Duben 2014 – exkurze ČJ – Muzeum umění Olomouc (LS 4. roč.) 
Květen 2015 – exkurze F – U6 Svět techniky Ostrava (V3.A, V5B)       
Červen 2015 – exkurze F – Brno, Planetárium (V2.A) 

    – exkurze F – Meopta Přerov (2.A, V4.A) 
    – exkurze Bi – Moravský kras (2.A) 
    – Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně (V2.A) 
    – transfúzní stanice Nemocnice Hranice (SBi) 

 
Další – viz Přehled akcí školy za školní rok 2014/2015 (str. 60-63) 
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Exkurze – projekt OPVK „Svět práce v každodenním životě“ 
 

      Aktivita č. 2: Podnikání a právo 
 
      Název exkurze:      Tondach Hranice, s.r.o. 
      Dne:   30.10.2014 (třída V6.B, 4.A) 
      Lektor:                     Ing. Karel Kula 
       
     Program exkurze: historie a rozvoj firmy, organizace firmy a struktura produktové výroby,         
     prohlídka výrobního procesu po jednotlivých úsecích, prohlídka prostor expedice výrobků,  
     systém prodeje. 
 

            
 

 
 
     Název exkurze:  Pivovar a muzeu Hanušovice 
     Dne:                         20.11.2014 (třídy 4.A, V6.B) 
         
     Program exkurze: historie   pivovarnictví v   oblasti, organizace firmy a personální zajištění,     
     prohlídka    provozu a    vysvětlení výrobní technologie piva, marketingové   úspěchy firmy, 
     odbyt piva, produkce nových značek piva, vliv EU na  fungování společnosti Pivovar   Holba   
     a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/a2exkurze5_2.jpg
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Aktivita č. 4: Biologie pod mikroskopem 
 

Název exkurze: Brno Bodies revealed 2014 
Dne:     24.10.2014 (třídy V1.A, V2.A, 1.A)   
 
Program exkurze: výstava Bodies Revealed s průvodci – mediky lékařských fakult (kostra, 
svalový systém, vnitřní orgány, cévní systém, mozek a nervový systém, receptory). 
     

 

           
 

 

 

Název exkurze:  Brno Bodies revealed 2014 
Dne:   30.10.2014 (třídy V3.A, V4.A, 2.A, V5.A, V5.B) 
 
Program exkurze: výstava Bodies Revealed s průvodci – mediky lékařských fakult (kostra, 
svalový systém, vnitřní orgány, cévní systém, mozek a nervový systém, receptory). 
 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A4exkurze4_4.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A4exkurze4_5.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A4exkurze5_2.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A4exkurze5_4.jpg
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Aktivita č. 5: Tajemství chemie 
 
Název exkurze: Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Dne:   31.10.2014 (třídaV2.A) 
 
Program exkurze: expozice Příroda Olomouckého kraje – mineralogické sbírky, zpracování 
pracovního listu. 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A5exkurze2_2.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A5exkurze2_3.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A5exkurze2_4.jpg
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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 2015 

 
Již potřetí 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).  
V pátém ročníku získala ocenění Pedagog Olomouckého kraje Mgr. Marie Vávrová za 
svou více než 35 letou pedagogickou praxi, během které vychovala desítky odborníků 
v oblasti bohemistiky a rusistiky. Pro svůj celoživotní optimismus, své profesionální 
zaujetí kulturou mluveného i psaného projevu a pro své dlouhodobé pedagogické 
mistrovství je pro své žáky a kolegy příkladem hodným následování. 
Ocenění byla nejlepším pedagogům předána při příležitosti Dne učitelů 31. března 
v hotelu Jana v Přerově hejtmanem Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem. 
Zvláštní Cenu náměstka hejtmana  Ing. Zdeňka Švece za celoživotní přínos k rozvoji 
regionálního školství převzal ředitel školy PhDr. Radovan Langer. 

 

 
 

    
 
 

http://www.gymnaziumhranice.cz/
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V listopadu 2014 se tým Piškvoři, reprezentující Gymnázium Hranice, zúčastnil oblastního 
kola na mistrovství škol v logické hře piškvorky. Člen týmu Daniel Mildner (V5.A) získal 1. 
místo. 
  
V lednu 2015 obsadilo družstvo GH druhé místo v krajském přeboru škol v šachu v 
kategorii 6.-9. třída. 
 
Dne 13.1.2015 proběhl tradiční Den otevřených dveří Gymnázia Hranice s cílem seznámit 
veřejnost se studijními obory, se Školním vzdělávacím programem školy pro školní rok 
2015/2016, který navazoval na Přehlídku studijních oborů středních škol v Hranicích 
(prezentace studijních nabídek, říjen 2014). 
 

 
 
24. března 2015 se pětičlenné družstvo třídy V1.A, ve složení Klára Kučerová, Anna 
Poledňáková, Jakub Lehký, Petr Čagan a Filip Žerávek, zúčastnilo v areálu interaktivní 
expozice U6 v Ostravě-Dolních Vítkovicích televizní soutěže U6 – úžasný svět techniky. 
Soutěžilo se v pěti disciplínách převážně technických oborů. Soupeři bylo družstvo 
z Gymnázia v Tišnově. Po vyrovnaném klání zvítězilo družstvo Gymnázia Hranice a 
odneslo si ceny v podobě tabletů. 
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Ve dnech 30.-31.3.2015 se konalo Mistrovství České republiky školních družstev v šachu 
v hotelu Kraskov v Železných horách. Mnoho let se udržuje tradice účasti žáků GH 
v přeboru školních družstev.  Letos poprvé se přes místní, okresní a krajské kolo podařilo 
proniknout až do celostátního finále v kategorii starších žáků. V turnaji hraném 
švýcarským systémem na 9 kol za účasti 32 týmů obsadilo družstvo GH 23. místo, ve 
složení Jakub Jiříček, David Šlesinger, Václav Macháček a Jakub Lehký (V1.A a V2.A). 
 

 

 
 

 

 

Ve středu 10.6.2015 proběhla vernisáž již šesté výstavy výtvarných prací žáků Gymnázia 
Hranice v Galerii Severní křídlo zámku, která nabídla svým návštěvníkům tvorbu nejenom 
nejstarších ročníků, ale měli zde své zastoupení i nejnižší ročníky. Nejoblíbenější 
výtvarnou technikou byla kresba, témata byla libovolná. K výstavě se připojili i žáci se 
svými výtvory, které vznikaly pomocí počítačových technologií. Výstava se opět setkala 
s velice kladným ohlasem návštěvníků. 
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 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy  
 

Český jazyk 
Únor 2015  - beseda s profesorem Jindřichem Štreitem, fotografem, mistrem černobílé 
fotografie 

 
Ruský jazyk 
Březen 2015 – Ruské velikonoce – Pascha (V4.A, V5.A, V5.B) 

 
Francouzský jazyk 
Leden 2015 – v rámci výuky francouzského jazyka navštívil GH pan Samuel Moucha, 
mladý francouzský výtvarník. 
Únor 2015 – beseda s ředitelem Alliance française v Ostravě panem Olivierem Dubertem, 
který představil žákům Cinéma français, tedy vývoj kinematografie ve Francii, včetně 
kvízu na toto téma. 
12. května 2015 – pan Olivier Dubert předal diplom a odměnu za soutěž ve psaní diktátu 
v kategorii B2 (Kristýna Zimová, V6.B). 

 
Dějepis/Občanská výchova/Základy společenských věd 
Prosinec 2014 – činnost Policie ČR (třída V2.A)  
Únor 2015  
– beseda o studiu na Pedagogické fakultě UP Olomouc, Z. Bubelová (SVS 4. roč.) 
– přednáška Trestní právo, M. Lýsek (V5.A, V5.B) 
Březen 2015  
– beseda s J. Králikovou z Úřadu práce Přerov (V6.A) 
– přednáška Občanské právo, JUDr. Marková (V5.A, V5.B) 
Duben 2015 – beseda Jsem sestra Arnošta Lustiga (V5.A, V5.B) 
Červen 2015 – beseda Finanční gramotnost (Svět práce) 

 
Zeměpis  
Listopad 2014  
– Den GIS na UP Olomouc (V4.A) 
– přednáška Měření času, Hvězdárna Valašské Meziříčí (V5.A, V5.B, SF) 
Únor 2015 – přednáška agentury Surikata na téma Indie (V1.A, V2.A) 
Duben 2015 – beseda agentury Planeta Země na téma Východní Afrika 
 

 
Chemie 
Prosinec 2014 – přednáška RNDr. Karla Berky z Univerzity Palackého v Olomouci s cílem 
seznámit žáky s Přírodovědeckou fakultou a obory studia na UP, přiblížit práci vědce, 
oblasti výzkumu včetně aplikace poznatků do života (SCh 3.a 4.roč.). 
Červen 2015 – přednášky v rámci partnerské Přírodovědecké fakulty UP Olomouc – 
Nanotechnologie a nanočástice stříbra RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. (SCh 3. roč.) a Obraz 
vesmíru na prahu tisíciletí Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. (V5.A, V5.B). 
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Biologie 
Leden 2015 – beseda s Olgou Rýparovou (absolventka G Hranice) na téma Biologie a      
chemie moderně. 
 
 

Besedy v rámci projektu OPVK Svět práce v každodenním životě 
 

Aktivita č. 1: Výchova k aktivnímu občanství 
 
Beseda č. 6 – Výběr problému 
14.10.2014 – beseda s Mgr. Ivo Macháčkem, zástupcem ředitele  

 
Program besedy: rozbor dosavadní činnosti v projektu Výchova k aktivnímu občanství, 
možnosti vyzkoušení různých občanských aktivit, výběr problému, který je ve škole, 
možnosti řešení zvoleného problému, možnosti spolupráce při řešení zvoleného 
problému. 

 

                                  
 
 
 
 
      Beseda č. 7 – Řešení problému 
      13.11.2014 – beseda s PhDr. Radovanem Langerem, ředitelem školy 
 

Program besedy: rozbor dosavadní činnosti v projektu Výchova k aktivnímu občanství, 
seznámení s různými občanskými aktivitami, seznámení s vybraným problémem, který je 
ve škole, navrhované řešení zvoleného problému, pomoc ředitele školy při řešení 
zvoleného problému. 

 

                                             
 
 
 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A1beseda6_1.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A1beseda6_2.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A1beseda6_3.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A1beseda7_2.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A1beseda7_3.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A1beseda7_5.jpg


 36 

       Beseda č. 8 - Řešení problému 
       14.11.2014 – beseda s Mgr. Miroslavem Gajdůškem, vedoucím OŠMT krajského úřadu     
                               Olomouckého kraje 
 

Program besedy: rozbor dosavadní činnosti v projektu Výchova k aktivnímu občanství, 
vyzkoušení různých občanských aktivit, výběr problému, který je ve škole, navrhované 
řešení zvoleného problému, možnosti spolupráce s KÚ Olomouc při řešení zvoleného 
problému. 

 

                                                      
 
 
 
      Závěrečná veřejná prezentace projektu 
      Dne 3.12.2014 se uskutečnila veřejná prezentace projektu studentů třídy V2.A. 
 
      Program besedy: úvod a uvítání, problémy kolem nás, jak to vypadá na jiných školách,    
      shromažďování a třídění informací, plán akcí. 
 

                                
 

 
 

Aktivita č. 2: Podnikání a právo 
 

     Beseda č. 9 – Problematika nezaměstnanosti 
     13.10.2014 – beseda s Ing. Pavlem Remeněm, ředitelem ÚP Hranice 

Program besedy:  Seznámení s náplní práce Úřadu práce v Hranicích, situace na trhu 
práce v našem regionu, poptávaná pracovní místa a uspokojení poptávky, spektrum 
oborů, které mají šanci uspět na trhu práce a opačně, praktické rady pro případ 
pracovního pohovoru, praktické rady pro absolventy středních škol. 

 

http://gymnaziumhranice.cz/projekty/projekt-svet-prace/attachment/a1verprez_1-2/
http://gymnaziumhranice.cz/projekty/projekt-svet-prace/attachment/a1verprez_2-2/
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     Beseda č. 10 – Marketing 
     13.10.2014 – beseda s Ing. Bohumírem Halešem (4.A, V6.B) 
 

Program besedy: základní informace o firmě LAPP KABEL Holešov s.r.o., marketingová 
strategie firmy v r. 2014 výhled do roku 2015, možnosti oslovení zákazníků a propagace 
výrobků, analýza úspěšnosti firmy na trhu, roční zpracování SWOT, objem finančních 
prostředků na marketing ve firmě, praktické ukázky propagace firmy na veletrhu, příprava 
a fungování stánku. 

 

                                        
 

 

 

 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 
 
Seznamovací pobyt třídy 1.A v Rožnově pod Radhoštěm 
Ve dnech 6.-7. září proběhl seznamovací pobyt třídy 1.A v Rožnově pod Radhoštěm. 
Cílem tohoto prvního zářijového víkendu bylo vzájemně se poznat s novými spolužáky a  
třídní učitelkou Zdenkou Lajdovou. Žáci navštívili zábavné centrum Gibon, centrum 
Rožnova p. Radhoštěm a Jurkovičovu rozhlednu, ze které jsme sledovali nádherné 
panorama města a okolí. Večer byl věnován seznamovacím hrám. 

 
V prosinci 2014 proběhl v divadle Stará střelnice vánoční koncert žáků s názvem „To 
nejlepší z gympla aneb Ze světa filmu“ jako pásmo hudby, tance, zpěvu a mluveného 
slova nejenom v českém jazyce. Celý program připravili převážně studenti maturitních 
ročníků. V únoru bylo představení opakováno pro hranickou veřejnost a opět se setkalo s 
velkým ohlasem. 

 
Leden 2015 – tradiční ples školy se slavnostním stužkováním žáků maturitních ročníků. 

 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A2beseda9_1.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A2beseda9_2.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2014/12/A2beseda9_3.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/projekty/projekt-svet-prace/attachment/a2beseda10_1-2/
http://gymnaziumhranice.cz/projekty/projekt-svet-prace/attachment/a2beseda10_2-2/
http://gymnaziumhranice.cz/projekty/projekt-svet-prace/attachment/a2beseda10_3-2/
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Na gymnáziu působí pěvecký sbor, složený převážně ze žáků školy, pod vedením PaedDr. 
Taťány Jonasové, který reprezentoval školu na těchto kulturních vystoupeních: 

 
Září 2014 – vystoupení v Synagoze v rámci Dnů evropského kulturního dědictví 
Říjen 2014 – vernisáž výstavy AMITIANA 2014 ve výstavní síni Staré radnice 
– vystoupení v nemocnici Hranice pro projekt Panenka Kiwanis 
Listopad 2014 – vernisáž výstavy betlémů v Galerii M+M 
– adventní koncert v evangelickém kostele na Šromotově náměstí 
Prosinec 2014 – vánoční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích 
Květen 2015 – účast na festivalu Constanzo Cantare v partnerském městě Konstancin-
Jeziorna 
Červen 2015 – Jarní koncert v Synagoze Hranice 

 
 

Oblast tělovýchovy a sportu: 
 
Sportovně turistický kurz pro žáky V5.A, V5.B (Pálava), září 2014 
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Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 1. ročníku vyššího stupně šestiletého 
studia a 1. ročníku čtyřletého studia (leden 2015, Javorníky) 

 

 
 
 

V září 2014 a v červnu 2015 se uskutečnily exkurze do lanového centra Proud v Olomouci 
(třídy V1.A, V4.A, 2.A). 
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Na konci června 2015 proběhl již tradiční Sportovní den GH za účasti všech žáků a 
vyučujících školy v areálu plovárny v Hranicích. První místo si vybojovala třída 2.A, druhé 
místo třída V4.A a na třetím místě skončili žáci ze třídy 1.A. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

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 (Dragympláci) složená ze žáků GH se ve dnech 18.-21.6.2015 opětovně 
zúčastnila závodu dračích lodí na řece Bečvě „Dragons 2015“ v kategorii středních škol a 
v konkurenci 20 posádek středních škol obsadila již potřetí 1. místo. 
 
Nově se konal Mistrovský závod o putovní pohár žáků středních škol pod záštitou 
Českého svazu dračích lodí. V tomto závodě obsadilo družstvo Dragympláků druhé místo. 
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 Výsledky olympiád a soutěží ve školním roce 2014/2015 
 

 

Český jazyk a literatura 

        
okresní kolo kat. I  11-15. místo – Jana Beránková (V1.A) 
    23.-25. místo – Anna Poledňáková (V1.A) 
 
okresní kolo kat. II  6. místo – Martin Křenek (V4.A) 
 
Ústřední kolo celostátní soutěže pro děti a mládež 2014  
„Komenský a my“, kategorie C – literární  3. cena – Jana Lubojacká (V5.A) 
 
Literární soutěž „Tak to vidím já“, kategorie 8.-9. třída 5. místo – Barbora Burianová 
 
Wolkerův Prostějov kat. I – okresní kolo uměleckého přednesu 
             Daniela Mičulková (1.A) – laureát okresní přehlídky 
 
 

Anglický jazyk  

 
okresní kolo kat. II.B  3. místo – Helena Smrčková (V1.A) 
 
okresní kolo kat. III.A  4. místo – Anna Zlámalová (V5.B) 
 
 

Německý jazyk  

 
okresní kolo kat. III.A  2. místo – Jana Doležalová (V3.A) 
 
krajské kolo kat. III.A  3. místo – Jana Doležalová (V3.A) 
 
 

Francouzský jazyk  

 
Francouzská Aliance gymnázií Olomouckého kraje – soutěž ve psaní francouzského diktátu, 
účast 15 žáků tříd V6.A, V6.B – kategorie B2 – diplom a odměna Kristýna Zimová (V6.B) 
 
 

Zeměpis 

           
okresní kolo kat. C  7. místo – Martina Šindlerová (V2.A) 
    13. místo – Jakub Lehký (V1.A) 
     
okresní kolo kat. D   4. místo – Martin Křenek (V4.A) 
    11. místo – Barbora Krucinová (V3.A) 
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D/OV/ZSV 

 
Olympiáda lidských práv – školní kolo Barbora Mičulková (4.A) – postup do celostátního kola 
v Praze (říjen 2015) 
  
              

Matematika 

  
okresní kolo kat. Z8  4. místo – Kateřina Lehká (V1.A) 
 
Pythagoriáda – okresní kolo 1.-3. místo – Klára Kučerová (V1.A) 
    úspěšný řešitel – Petr Čagan, Anna Poledňáková (V1.A) 
 
Matematický klokan 
okresní kolo kat. Student  3. místo – David Jiříček (4.A) 
krajské kolo kat. Student  6. místo – David Jiříček (4.A) 
 
 

Fyzika 

 
krajské kolo kat. C  13. místo – Vašinka Dominik (2.A), úspěšný řešitel  
 
krajské kolo kat. D  16. místo – Martin Klvaňa (V3.A), úspěšný řešitel 
 
okresní kolo kat. F  6. místo – Anna Poledňáková (V1.A)   
 
    

Chemie 

 
krajské kolo kat. A  1. místo – Lenka Kolářová (V6.B) 
    3. místo – Daniel Mildner (V5.A) 
 
národní kolo kat. A  14. místo – Lenka Kolářová (V6.B) 
    17. místo – Daniel Mildner (V5.A) 
 
krajské kolo kat. B  1. místo – Daniel Mildner (V5.A) 
    7. místo – Anna Zlámalová (V5.B) 
    13. místo – Petr Svačina (V5.A) 
    14. místo – Radek Machaň (V5.B)     
 
krajské kolo kat. C  6. místo – Martin Klvaňa (V3.A) 
    9. místo – Martin Křenek (V5.A) 
    19. místo – Natálie Hrbáčková (V4.A) 
    36. místo – Cyril Šaroch (V3.A) 
 
okresní kolo kat. D  1. místo – Martin Klvaňa (V2.A) 
    9. místo – Zuzana Sommerová (V2.A) 
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krajské kolo kat. D  2. místo – Martin Klvaňa (V2.A) 
     
Přírodovědný Klokan  
okresní kolo kat. Junior  1.-2. místo – Martin Křenek (V4.A) 
krajské kolo kat. Junior 3. místo – Martin Křenek (V4.A) 
 
  

Biologie 

      
Zlatý list 
Místní kolo starší žáci  1.-3. Místo – družstvo A (Helena Smrčková, Jakub Lehký, Jana  
            Beránková) družstvo B ( Barbora Buriancová, Anna 
            Poledňáková, Kateřina Lehká) 
Krajské kolo   4. místo – družstvo A (Helena Smrčková, Jakub Lehký, Jana  
            Beránková) družstvo B ( Barbora Buriancová, Anna 
            Poledňáková, Kateřina Lehká) 
                   
Naší přírodou 
okrskové kolo   1. místo – Jakub Lehký, Kateřina Lehká, Helena Smrčková,  
           Anna Poledňáková (V1.A) 
okresní kolo   1. místo – Jakub Lehký, Kateřina Lehká (V1.A) 
 
 

Informatika a výpočetní technika 

 
Žáci 1.A, 2.A, V1.A, V2.A, V3.A a V4.A se zapojili do programovací internetové soutěže Bobřík 
Informatiky. Národní kolo proběhlo 10.-14.11.2014 (max. bodů 240, úspěšný řešitel 150 
bodů) s těmito výsledky: 
 
Kategorie Kadet: (celkem 61 studentů V1.A a V2.A) 
V2.A – Ondřej Šálek (205 bodů), Jakub Jiříček (200 bodů), 12 úspěšných řešitelů  
V1.A – Petr Čagan, Klára Kučerová, Václav Macháček (188 bodů), 16 úspěšných řešitelů  
 
Kategorie Junior: (celkem 24 studentů 1.A, 2.A, V3.A a V4.A) – 5 úspěšných řešitelů 
1.A – Martin Lehký (182 bodů) 
2.A – Dominik Vašinka (168 bodů) 
V3.A – Barbora Krucinová (179 bodů), Jan Vlček (172 bodů)  
V4.A – Gabriela Jakešová (176 bodů) 
 
 

Sportovní soutěže 

 
volejbal – okresní kolo 3. místo – dívky  
    1. místo – dívky (neregistrované hráčky) 

     okresní kolo 2. místo – hoši      
 
 



 45 

basketbal – krajské kolo  3. místo – dívky (žákovská kategorie)  
         okrskové kolo 3. místo - hoši 
               
florbal – okresní kolo  4. místo - dívky 
                okrskové kolo 2. místo – hoši   
 
házená – okresní kolo  3. místo – hoši 
 
Krajské kolo CORNY středoškolského atletického poháru, do kterého se vítězstvím v kole 
okresním nominovala družstva dívek i hochů naší školy. 
V krajské konkurenci dosáhl chlapecký tým výborného výsledku a vybojoval bronzovou 
medaili – družstvo hochů: Jan Ličman, Václav Lesák, Ondřej Vývoda (V6.A),  Jakub Zavřel 
(V6.B), Matyáš Řihák (4.A), Jiří Šindelek, Jaroslav Zavřel (V4.A), Adam Mičkal, Tomáš 
Pepernik, Jan Vývoda, Lukáš Vozák (2.A), Vojtěch Vávra (V3.A) 
 
Dívčí družstvo zabojovalo a nakonec obsadilo v konkurenci 11 středních škol 6. místo: Kamila 
Šindlerová (V6.A), Vendula Drietomská, Tereza Klivarová (4.A), Adriana Janíčková (V5.A), 
Kristýna Růžičková, Simona Gadasová (V5.B), Petra Waasová (2.A), Dominika Honešová, 
Kristýna Trnčáková (1.A) 
 
 
Pohár Josefa Masopusta 2014/2015  
krajské finále fotbalu družstev SŠ                            1. místo – Gymnázium Hranice 
 

 
 

 

 

Estetická výchova hudební / výtvarná 

      
Výtvarná soutěž  „Hranice očima dětí“  Adam Hikl (V1.A), Tereza Juřicová (V2.A) Cena poroty 

  
Výtvarná soutěž „Májové tvoření“ na ZŠ 1. máje Hranice 

2. místo – Tereza Juřicová (V2.A)  
3. místo – Timea Skulinová (V2.A)  

 
Animační soutěž v Hustopečích nad Bečvou – 3. místo Adam Hikl (V1.A)  
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Ostatní  

 
Akademické mistrovství ČR v požárním sportu (běh na 100 m s překážkami – ženy SŠ) 
 

1.místo – Adriana Janíčková (V5.A)  
 4.místo – Barbora Staňková (V4.A)   
   

 
 
 
 

Talent Olomouckého kraje 2014 

 
Ve vyhodnocení Talentu Olomouckého kraje 2014 získali finanční ocenění: 
 
- obor přírodovědný: Lenka Kolářová (V5.B) 
- obor sportovní: Jakub Zavřel (V5.B) 
 
 

Talent Olomouckého kraje 2015 

 
Na základě výsledků olympiád a soutěží ve školním roce 2014/2015 byli navrženi na ocenění 
Talent Olomouckého kraje 2015 tito žáci: 
    
   Lenka Kolářová, V6.B (obor přírodovědný) 
   Daniel Mildner, V5.A (obor přírodovědný)   
   Adriana Janíčková, V5.A (obor sportovní)    
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 Přehled akcí školy za školní rok 2014/2015 
 
Září 2014 
1.9.  - zahájení školního roku 2014/2015     
3.9.  - opravná ústní maturitní zkouška – biologie, učebna č.250   
5.9.  - exkurze lanové centrum Olomouc, třída V1.A     
8.-13.9. - STK Pasohlávky, třídy V5.A, V5.B       
11.-14.9. - exkurze Praha, třídy V6.A,V6.B       
11.(12.)9. - exkurze ČJL – Vědecká knihovna Olomouc (V3.A)     
16.9.  - jednání Školské rady GH       
18.-20.9. - konference matematiky, Pardubice      
       
Říjen 2014 
3.10.  - beseda Socrates (VŠ) – třídy V6.A, V6.B, 4.A     
6.10.  - exkurze LS 4.r. – Lipník nad Bečvou       
7.10.  - okresní kolo SŠH – fotbal, hoši (mix žáků)     
  - seminář F, Slovanské gymnázium Olomouc    
  - jednání HV SRPG 
13.10.  - beseda OPVK s ředitelem Úřadu práce Ing. P.Remeněm (V6.B, 4.A)  
17.10.  - závěrečná konference projektu CAD – PdF UP Olomouc 
  - konzultace MO, UP Olomouc       
18.-21.10. - exkurze D Praha (4.A)        
20.-24.10. - seminář Otevřená věda – RECETOX Brno     
24.10.  - Pretesty FIRST        
  - exkurze OPVK Brno – třídy V1.A,V2.A,1.A + SBi 4.r.    
30.10.  - exkurze OPVK Brno – třídy V3.A, V4.A, 2.A, V5.A, V5.B   
  - exkurze OPVK Tondach Hranice, třídy V6.B, 4.A    
  - exkurze OPVK KÚ Olomouc, třída V2.A     
31.10.  - exkurze OPVK Vlastivědné muzeum Olomouc, třída V2.A    
  - exkurze Muzeum J. A. Komenského Přerov, třída V3.A    

- divadelní představení R.U.R., Olomouc, třídy V5.A, V5.B    
   
Listopad 2014 
3.11.  - školení pracovníků školních knihoven, Ostrava     
5.11.  - Gaudeamus Brno (žáci 4.A, V6.A, V6.B)     
  - školení NIQES – Portál ČŠI, Olomouc      
6.11.  - seminář vyučujících ZSV – DVPP, Olomouc     
  - školení NIQES – Portál ČŠI, Olomouc     
  - školení F – DVPP, Slovanské gymnázium Olomouc     
10.11.  - školení pracovníků školních knihoven, Ostrava    
  - Okresní soud v Přerově, V6.B       
11.11.  - beseda o EU, Zámecký klub, 9.30 h., třída V6.A    
  - soutěž Bobřík informatiky, učebna P1 (mix žáků)    
12.11.  - soutěž Bobřík informatiky (V1.A, V2.A)      
13.11.  - beseda ČSP Marketing, třídy V6.B, 4.A     
14.11.  - exkurze KÚ Olomouc, OŠMT, třída V2.A      
15.11.  - okrskové kolo florbalu – hoši, tělocvična školy     
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17.11.  - státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii    
19.11.  - Den GIS, PřF UP Olomouc        
20.11.  - beseda Z,F – Měření času, Zámecký klub Hranice (V5.A, V5.B, CvF 4. r.) 
  - exkurze OPVK Hanušovice, třídy V6.B, 4.A      
21.11.  - sympozium vyučujících FJ, Poděbrady      
24.11.  - okresní kolo volejbal dívek, G Hranice      
27.11.  - seminář ČJL – DVPP Olomouc      
     
Prosinec 2014 
1.12.  - Talent Olomouckého kraje – KÚ, Olomouc     
  - příprava na test FIRST – mix žáků (6)      
2.12.  - seminář F – DVPP, Slovanské G Olomouc     
  - testování FIRST – mix žáků (6), Olomouc      
3.12.  - veřejná prezentace projektu Občan, GH, 15.00 (V2.A)    
4.12.  - školní kolo OČJ, 14.15, V3.A        

- schůze HV SRPG 
5.12.  - exkurze NJ – Vídeň, mix žáků      
  - krajské kolo ChO kat. A, Olomouc (2 žáci)     
  - Mikulášský turnaj ve volejbalu dívek, tělocvična GH    
9.12.  - finále soutěže BRLOH – Brno, G kpt. Jaroše (4 žáci V1.A)    
10.12.  - závěrečná konference OPVK – učebna Fp     
11.12.  - SSH florbal hoši, házen. hala Hranice     
  - seminář M – DVPP, Slovanské G Olomouc     
16.12.  - okresní kolo florbal dívky, Přerov      
18.12.  - mezitřídní turnaj ve florbalu dívek, tělocvična GH 
19.12.  - vánoční koncert žáků školy – divadlo Stará střelnice  
20.12.  - mezigenerační turnaj ve volejbalu, tělocvična GH     
 

Leden 2015 
4.-8.1.  - školení instruktorů LVVZ        
5.1.  - SBi beseda s O. Rýparovou – Biologie a chemie moderně    
8.1.  - beseda se Samuelem Mouchou, mladým francouzským výtvarníkem  
13.1.  - Den otevřených dveří GH od 13.00-17.00     
  - jednání HV SRPG 
18.-24.1. - LVVZ, třídy V3.A, 1.A 
31.1.  - maturitní ples        
        
Únor 2015 
2.2.  - okresní kolo konverzační soutěže NJ, Přerov     
5.2.  - okresní kolo olympiády v ČJ, 1. kategorie, Přerov     
6.2.  - okresní kolo olympiády v ČJ, 2. kategorie, Přerov     
9.2.  - přednáška Z „Indie“, divadlo Stará střelnice (třídy V1.A, V2.A)  
  - okresní kolo konverzační soutěže AJ, kategorie 3A, Přerov   
10.-12.2. - Dny Chemie – MU Brno (6 žáků z V5.A, V5.B a V4.A)    
11.2.  - školní kolo recitační soutěže       
12.2.  - národní srovnávací zkoušky SCIO (V6.A,V6.B,4.A,V5.A,V5.B)   
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16.2.  - beseda ZSV – trestní právo, učebna ZSV (třídy V5.A,V5.B)   
  - beseda LS – Jindřich Štreit (LS V6A,V6.B,4.A)     
  - beseda ZSV – Úřad práce        
18.2.  - okresní kolo recitační soutěže, Přerov      
20.2.  - beseda FJ, ředitel FA Ostrava O. Dubret 
23.2.  - okresní kolo konverzační soutěže AJ, kat. 2B, Přerov    
25.2.  - krajské kolo soutěže Naší přírodou       
26.2.  - seminář Finanční gramotnost – DVPP, Olomouc     
27.2.  - opakování vánočního koncertu pro veřejnost, divadlo Stará střelnice 
      
Březen 2015 
9.3.  - okresní kolo ChO kategorie D, Přerov      
10.3.  - jednání Školské rady GH 
  - jednání HV SRPG 
12.3.  - DVPP pro vedoucí pracovníky škol – Olomouc    
  - okresní kolo recitační soutěže       
18.3.  - Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR, Olomouc 
20.3.  - krajské kolo uměleckého přednesu, Prostějov    
  - přednáška Občanské právo – JUDr. Marková (V5.A, V5.B) 
24.3.  - natáčení soutěžního pořadu ČT Ostrava (družstvo žáků V1.A)   
  - plavecká štafeta (mix žáků)        
27.3.  - ruské velikonoce – PASCHA        
30.-31.3. - Mistrovství ČR v šachu družstev (4-5 žáků V1.A, V2.A)   
   
Duben 2015 
8.4.  - okresní kolo MO kat. Z8, ZŠ Struhlovsko (mix žáků)    
9.4.  - porada ředitelů SŠ Ol. kraje – Jeseník      
10.4.  - krajské kolo ChO kat. C, Olomouc       
15.4.  - pilotní ověřování PŘ 2015 – čtyřleté studium 
  - krajské kolo SSH – fotbal hoši (mix žáků)      
16.4.  - pilotní ověřování PŘ 2015 – šestileté studium 
  - beseda Z – Planeta 3000, divadlo Stará střelnice 
  - beseda ČJL k dílu A. Lustiga, Městská knihovna Hranice (V5.A, V5.B)  
20.-24.4. - týden bezpečnosti práce 
24.4.  - exkurze ČJL – Kroměříž (LS 4. roč.)      
  - krajské kolo FO, kat. A,B,C,D – Olomouc     
  - Zlatý list, třídy V1.A, V2.A (mix žáků)      
28.4.  - DVPP pro vedoucí pracovníky SŠ Ol. kraje, Schola Servis Olomouc  
30.4.  - poslední zvonění – tělocvična školy (4.A, V6.A, V6.B)    
 
Květen 2015 
4.5.  - písemné maturitní zkoušky – DT/M, PP/AJ  
5.5.  - písemné maturitní zkoušky – DT+ PP/ČJL  
6.5.  - písemné maturitní zkoušky – DT/AJ  
7.5.  - exkurze ZSV – Okresní soud v Přerově (V5.A)     
12.5.  - jednání HV SRPG 

- okresní kolo PYTHAGORIÁDY, ZŠ Struhlovsko     
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13.5.  - DVPP pro vedoucí pracovníky, KÚ Ol. kraje      
14.5.  - exkurze F – Svět techniky Ostrava (V3.A)     
  - testy ČŠI, třída V2.A    
15.5.  - Enviromentální konference, ZŠ Trávník, Přerov (3 žáci V1.A)   
18.5.  - testy ČŠI, třída V2.A  
18.-19.5. - seminář multimediálních technologií, Olomouc     
25.-27.5. - ústní maturitní zkoušky   
29.5.  - exkurze EV – Kroměříž (1.A)       
       
Červen 2015 
3.6.  - přednáška PřF UP – Nanočástice (SCh 3.r.) Zámecký klub    
  - přednáška PřF UP – Vesmír (V5.A, V5.B) Zámecký klub    
  - vydávání maturitních vysvědčení – MÚ Hranice (4.A, V6.A, V6.B)   
4.6.  - DVPP Olomouc – ekonomické řízení, Schola Servis Olomouc 
8.6.  - exkurze Bi – Moravský kras, třída 2.A      
9.6.  - exkurze TV – Lanové centrum Olomouc (V4.A, 2.A)  
10.6.  - vernisáž výstavy studentských prací žáků GH, severní křídlo zámku  
18.6.  - závod Dračích lodí (mix 23 žáků)       
19.6.  - exkurze F – MEOPTA Přerov (V4.A)      
22.-23.6. - exkurze F – Frenštát pod Radhoštěm (V5.B)     
23.6.  - exkurze F – MEOPTA Přerov (2.A)      
  - jednání Školské rady 
25.6.  - exkurze D/ZSV – Osvětim (V5.A, V5.B)     
  - exkurze ZSV, V4.A        

- přednáška o drogové problematice (tělocvična)    
 - jednání HV SRPG  

26.6.  - exkurze V2.A – Brno, planetárium      
  - exkurze ČJL, V1.A, Hranice       
  - exkurze ČJL Velké Losiny (1.A)      
  - exkurze LS – Olomouc (V5A, V5.B)       
29.6.  - Sportovní den 
30.6.  - vydání vysvědčení 
  - závěr školního roku 
 
 
 

 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. 
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 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 
 
19.-21.11.2014 – Česká školní inspekce, Olomoucký inspektorát, Wellnerova 25, 779 00 
Olomouc – inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů – v oblasti hospodaření za rok 2013 nebyly zjištěný žádné 
nedostatky. 
 

 Ostatní kontrolní činnosti            
 
3.-11.9.2014 – kontrola provedená pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje se 
zaměřením na použití přidělených dotací a příspěvků a dodržení účelu použití, 
hospodaření příspěvkové organizace, dodržování principů pro zadávání veřejných 
zakázek vyplývajících ze Zásad řízení PO OK, účetnictví příspěvkové organizace a vnitřní 
kontrolní systém za rok 2013. 

 

 Vnitřní kontrolní činnost               
a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců 

 – periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2014) 
 – týden bezpečnosti (duben 2015) 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

10.   Základní údaje o hospodaření školy 
 
ROK 2014 
 
Škola skončila hospodaření za rok 2014 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 
132.749,92 Kč (v hlavní činnosti 85.962,92 Kč, v doplňkové činnosti 46.793 Kč). Součástí 
výsledku hospodaření je transferový podíl ve výši 33.119 Kč. Podrobné údaje o hospodaření 
školy jsou obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2014. 
 
 

Náklady Hlavní činnost  Doplňková činnost 

AÚ  rozpočet skutečnost  rozpočet skutečnost 

501 Spotřeba materiálu 288.500,00 462.311,14  5.000 3942,50 

502 Spotřeba energií 993.000,00 760.871,00  100.000 86.227,00 

511 Opravy a udržování 555.000,00 587.475,10  5.000 2.162,50 

512 Cestovné 65.000,00 84.005,00    

513 Náklady na reprezentaci 0,00 3.080,00    

518 Ostatní služby 712.000,00 1,064.912,39  3.000 1.850,00 

521 Mzdové náklady 10,189.187,00 11,529.567,00  30.000 30.000,00 

524 Zákonné sociální pojištění 3,375.594,00 3,759.659,00  11.000 10.200,00 

525 Jiné sociální pojištění 45.000,00 48.362,00  0 136,00 

527 Zákonné sociální náklady 98.297,00 99.044,00  0 300,00 

528 Jiné sociální náklady 0,00 0,00    

549 Ostatní náklady z činnosti 47.000,00 37.550,00    

551 Odpisy dlouhodobého majetku 826.000,00 825.818,00  64.000 63.694,00 

558 Náklady z drobného majetku 110.000,00 213.779,40    

 Náklady celkem 17,304.578,00 19,476.434,03  218.000 198.512,00 

 Výnosy  19,174.710,02 19,562.390,95  218.000 245.305,00 

 Výsledek hospodaření  85.956,92   46.793,00 

 
 

ÚZ rozpočet skutečnost 
33353 – přímé náklady 13,677.800,00 13,677.800,00 

33038 48.611,00 48.611,00 

33051 16.138,00 16.138,00 

33052 96.829,00 96.829,00 

33047 7.200,00 7.200,00 

Celkem 13,846.578,00 13,846.578,00 

00020 – provoz a stravování 1,986.000,00 1,986.000,00 

00006 - odpisy 826.000,00 825.818,00 

00010 110.000,00 110.000,00 

celkem 2,922.000,00 2,921.818,00 

Projekty OPVK 1,792.258,73 2,038.123,68 

ERASMUS 44.873,29 27.510,00 

CELKEM 18,605.710,02 18,834.029,68 

Vlastní výnosy 536.000,00 695.242,27 
transferový podíl 33.000,00 33.119,00 

Celkem 19,174.710,02 19,562.390,95 
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ÚZ 33038 – rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 
2013 – Excelence středních škol 2013“ 
ÚZ 33051 – rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního 
školství v roce 2014“ 
ÚZ 33052 – rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014“ 
ÚZ 33047 – rozvojový program „Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro 
ZŠ v roce 2014“ 
ÚZ 00010 – pořízení šatních skříněk 
 
Projekty OPVK  
ÚZ 33031 – „EU – peníze středním školám“ 
ÚZ 33006 – „Přírodní vědy moderně a interaktivně 
 
ERASMUS+ KA1 – projekt „Francouzština na Gymnáziu Hranice“ 
  
 
ROK 2015 
 
V období leden – srpen 2015 hospodařila příspěvková organizace Gymnázium Hranice s  
rozpočtem ve výši 17,045.887 Kč, z toho: 
 
přímé náklady (ÚZ 33353)                 12,828.600 Kč 
rozvojový program (ÚZ 33038)           58.094 Kč    
rozvojový program (ÚZ 33052)         487.541 Kč 
Výzva č. 56 (ÚZ 33058)          971.652 Kč                
provozní náklady (ÚZ 00020)       1,887.000 Kč 
odpisy (ÚZ 00006)           813.000 Kč 
        17,045.887 Kč 
 
ÚZ 33038 – rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 
2014 „Excelence středních škol 2014“ 
ÚZ 33052 – rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství roce 2015“ 
ÚZ 33058 – projekt OPVK  Zvyšování kvality ve vzdělávání, Výzva č. 56 s názvem 
Zdokonalujeme si své jazykové dovednosti 
 
Rozpočet na rok 2015 je sestaven jako vyrovnaný, účetní jednotka na konci finančního roku 
2015 dodrží závazné ukazatele dané zřizovatelem.  Poskytnuté finanční prostředky budou 
čerpány v souladu s účelovostí jednotlivých dotací a podle daných závazných ukazatelů. 
Čerpání jednotlivých dotací dle účelovosti se průběžně měsíčně vyhodnocuje v návaznosti na 
stanovený,  popřípadě upravený rozpočet a závazné ukazatele dané zřizovatelem. Při 
hospodaření je kladen důraz na maximální hospodárnost a efektivnost při vynakládání 
finančních prostředků. 
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Upravený rozpočet k 31.8.2015: 
 

 Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem 

AÚ zřizovatel vlastní výnosy 

501 301.118  5.000 306.118 

502 960.000  100.000 1,060.000 

511 60.000 30.000 5.000 95.000 

512 152.174   152.174 

518 1,488.960  2.000 1,490.960 

521 9,800.175 20.000 25.000 9,845.175 

524 3,259.419  9.000 3,268.419 

525 43.000   43.000 

527 95.041   95.041 

528 45.000   45.000 

549 28.000   28.000 

558 0 115.000  115.000 

551 813.000  64.000 877.000 

Celkem 17,045.887 165.000 210.000 17,420.887 

 
 
 
Finanční fondy: 
 

 stav fondu 
k 31.12.2014 

tvorba fondu  
k 31.8.2015 

použití fondu  
k 31.8.2015 

stav fondu 
k 31.8.2015 

finanční krytí 
k 31.8.2015 

Investiční fond 445.692,81 584.224,00 325.600,00 704.316,81 558.260,81 

RF ze zlepš.HV 133.710,79 79.730,92 0 218.787,56 217.710,96 

RF z ostat.titulů 17.363,29 0,00 17.363,29 0,00 0,00 

Fond odměn 6.602,00 19.900,00 2.000,00 24.502,00 24.502,00 

      

FKSP 77.815,95 64.180,00 67.464,00 74.531,95 66.995,95 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Zapojení do rozvojových programů 
 

V dubnu 2015 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Hodnocení 
žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014“ ve 
výši 58.094 Kč za výsledky 5 žáků školy, kteří se umístili v krajských kolech hodnocených 
olympiád a soutěží. Prostředky byly vyplaceny formou odměny učitelům (5), kteří se 
podíleli na úspěchu žáků Gymnázia Hranice v soutěžích a olympiádách regionální a 
celostátní úrovně, nad rámec svého pracovního úvazku.  
 
Na základě žádosti, kterou v rámci Projektu Občan zpracovali žáci třídy V2.A a předložili 
vedoucímu odboru školství KÚ Olomouckého  kraje Mgr. Miroslavu Gajdůškovi, MBA;  
s požadavkem na vybavení šaten školy šatními skříňkami (náhradou za společné šatní 
kóje pro jednotlivé třídy), obdržela škola v listopadu 2014 od zřizovatele účelovou dotaci 
ve výši 110.000 Kč na nákup šatních skříněk. Bylo zakoupeno 14 ks třídveřových šatních 
skříní. 
 

 

 Zapojení do republikových projektů, programů a grantů  
 

Projekt OPVK – Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních 
školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 
 
I ve školním roce 2014/2015 byli 2 vyučující dějepisu na Gymnáziu Hranice zapojeni do 
projektu Inovace výuky dějin a podíleli se tak na realizaci kutikulární reformy školy se 
zaměřením na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších 
souvislostech. Škola získala výukové materiály pro žáky doplněné pracovními listy, 
metodiku výuky pro učitele včetně jejich proškolení. 
 
Otevřená věda pro středoškolské pedagogy – ve dnech 20.-24. října 2014 se Mgr. Jana 
Horáková zúčastnila vědeckého programu pro učitele středních škol v centru Recetox 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. 

 
Dny chemie na MU Brno – 6 žáků Daniel Mildner, Petr Svačina (V5.A), Martin Křenek 
(V4.A), Anna Zlámalová, Martina Haubeltová a Aneta Hošťálková (V5.B) se účastnilo ve 
dnech 10.-12. února 2015 bezplatné akce pro studenty se zájmem o chemii a přírodní 
vědy. Účastníci dnů chemie si vyzkoušeli práci v laboratoři, poznali možnosti a obory 
studia na MU Brno. 

 
Projekt KSICHT (celoroční akce) – korespondenční seminář s vypracováním zadaných 
úloh a plnění praktických úloh v laboratoři (ukázky pokusů s pořízením fotodokumentace 
pokusů) – účastník Daniel Mildner (V5.A).  
Za 1. místo v krajském kole chemické olympiády se v červnu 2015 zúčastnil letního 
chemického soustředění Běstvina. 
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Projekt Akademie věd ČR Otevřená věda pro studenty středních škol – Lenka Kolářová 
(V6.B) se od května 2014 do  dubna 2015 účastnila studentské vědecké stáže na 
Univerzitě Karlově v Praze, kdy pracovala tři dny v měsíci v laboratoři Ústavu organické 
chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze. Za účast ve studentské vědecké stáži 
získala certifikát za absolvování projektu Otevřená věda IV, s názvem Syntéza a studium 
biologicky aktivních heterocyklů. 
 
Ve dnech 2.-8. srpna 2015 se Lenka Kolářová (V6.B) zúčastnila mezinárodního vědeckého 
tábora International Science Summer Camp v Copenhagenu (Dánsko), organizovaného 
MILSET Europe a získala certifikát za účast v projektu Energy, Environment & Innovation – 
A Greener Tomorrow s názvem Powderfood. 
 
 
Matematická soutěž BRLOH – ve velkém finále brněnské matematické soutěže BRLOH 
zabodoval tým třídy V1.A ve složení Anna Poledňáková, Jana Beránková, Kateřina Lehká a 
Barbora Buriancová, který se probojoval do velkého finále mezi 14 nejlepších z celkového 
počtu 450 týmů z České i Slovenské republiky. Mezi týmy z České republiky a Slovenska 
se umístily na velmi pěkném 6. místě. 
 
 

 
 

 
 

 Zahraniční aktivity 2014/2015 
 

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

 
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 2014/2015 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 „Svět práce v každodenním životě“ 
 
Od 1. června 2013 do 31. prosince 2015 probíhal projekt OPVK oblasti podpory Zvyšování 
kvality ve vzdělávání s názvem „Svět práce v každodenním životě“. 
Projekt byl zaměřen na komplexní rozvoj osobnosti mladého člověka, připraveného na 
zapojení se do demokratického způsobu života, s dobrými znalostmi v oblasti podnikání. 
Projekt podporoval spolupráci žáků školy se zástupci státní správy. Žáci si vyzkoušeli, co je 
to být aktivním občanem v demokratické zemi s možností rozvíjet schopnost komunikace 
a věcné argumentace a demokratickým způsobem prosazovat svou vůli. Další oblast 
projektu byla zaměřena na podnikatelské znalosti, organizaci, financování a marketing 
firem, žáci získali právní povědomí v problematice podnikání, byli seznámení s principy 
fungování fiktivních firem. 
Dále byl projekt zaměřen na rozvoj přírodovědných oborů a motivaci žáků atraktivnějšími 
metodami k získávání kladného vztahu k těmto oborům a jejich orientaci na studium 
přírodovědných oborů na vysokých školách. 
 
 
Projekt OPVK „CAD – počítačem podporované technické kreslení do škol“ 
 
Od 1. srpna 2013 do 31. října 2014 bylo 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 byla Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci. Projekt byl zaměřen na tvorbu obsahu modulárního 
vzdělávacího systému pro tematický celek „Aplikace matematiky a chemie s využitím 
technického počítačového kreslení“ pomocí softwarového vybavení AutoCAD 2013.  

 
 

Projekt Comenius/Erasmus 
 

V červenci 2014 byla škole schválena žádost o grant ve výběrovém řízení pro projekt 
v rámci programu Erasmus+ – Klíčová aktivita 1 (vzdělávací mobilita jednotlivců) s 
názvem „Francouzština na Gymnáziu Hranice“, na období od 1. června 2014 do 30. 
května 2016, v celkové výši 2753 EUR. 
Projekt zcela moderně a inovativně přistupuje k rozšiřování jazykových a 
metodologických kompetencí u vyučujícího francouzského jazyka, klade si za cíl proškolit 
na čtrnáctidenním jazykovém kurzu ve Francii učitele francouzštiny moderním a 
interaktivním způsobem,. včetně seznámení se s moderními a atraktivními vyučovacími 
metodami, použitím didaktických materiálů a aktuální metodikou výuky. 
V rámci projektu se Mgr. Nikola Stodůlková mimo jiné zúčastnila ve dnech 6.-17. 
července 2015  vzdělávacího kurzu pro učitele francouzštiny v jazykové škole ECOLE 
Azurlingua v Nice ve Francii. 
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Projekt OPVK – Výzva č. 56 „Zdokonalujeme si své jazykové dovednosti“ 
 
V červenci 2015 byl škole schválen individuální projekt v rámci Výzvy č. 56  Zvyšování 
kvality ve vzdělávání , s názvem „Zdokonalujeme si své jazykové dovednosti“, registrační 
číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2591 na 971.652 Kč. Výzva je zaměřena na rozvoj čtenářské 
gramotnosti a podporu jazykového, přírodovědného a technického vzdělávání včetně 
matematiky. V rámci projektu budou realizovány klíčové aktivity: čtenářské dílny, 
zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (Anglie, Německo) a stínování pro 
pedagogy matematiky a přírodovědných předmětů v zahraničí (Šolski center Slovenske 
Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovinsko). 
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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 2014/2015 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 
19.9.2014), Zásad pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem 
(nové znění od 29.9.2014) a dalších metodických pokynů či rozhodnutí zřizovatele, vždy 
v souladu s Dlouhodobým záměrem Olomouckého kraje (oblast vzdělávání). 

 
Ve školním roce 2014/2015 se i nadále dařilo udržet 100 % aprobovanost pedagogických 
pracovníků, byl dodržen závazný limit pedagogických i ostatních zaměstnanců. 

 
Ve školním roce 2014/2015 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 2014/2015 na vysoké školy či na vyšší 
odborné školy. 

 
 

Hranice  30.9.2015 
 
 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                ředitel školy 
 
 
 
 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 byla projednána a schválena 

Školskou radou Gymnázia Hranice dne 20.10.2015 po předchozím projednání v pedagogické 

radě školy. 

 



 63 

16.   Seznam příloh: 
 
1) Organizační struktura 
2) Statistika tříd – organizace školního roku 2014/2015 
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 1.9.2014 
 
              PhDr. Radovan Langer 
                       ředitel školy    
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