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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   : 000 842 940 

 REDIZO  : 600 017 788 

 Zřizovatel  : Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

 Ředitel školy : PhDr. Radovan Langer 

 Zástupce ŘŠ : Mgr. Ivo Macháček 

 Školská rada : zřízena od 1. 1. 2006  

 Telefon  : 581 601 649,  581 601 712 

 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 2016/2017 studovalo na gymnáziu celkem 282 žáků v 10 třídách, z toho 
v šestiletém cyklu denního studia celkem 172 žáků (2 třídy v nižším stupni víceletého 
gymnázia, 4 třídy ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve čtyřletém cyklu denního 
studia pak 110 žáků (jedna třída 1., 2., 3. a 4. ročníku). 

 

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

 2015/2016 2016/2017 
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. 64/2 32 62/2 59/2 29,5 59/2 

6leté-vyšší st. 120/5 24 118/5 113/4 28,3 112/4 

6leté celkem 184/7 26,3 180/7 172/6 28,7 171/6 

4leté 107/3 29 107/3 110/4 27,5 109/4 

Celkem 291/10 29,1 287/10 282/10 28,2 280/10 

 
Průměrná naplněnost byla 28,2 žáka na 1 třídu. 
 
Ve školním roce 2016/2017 pracovalo ve škole celkem 27 pedagogických pracovníků, 
z toho 9 na zkrácený úvazek a 5 provozních zaměstnanců. 
Všichni vyučující byli 100% VŠ aprobováni, všichni pedagogičtí pracovníci vyučovali svým 
aprobacím. 
 
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 (listopad 2016), na realizaci Dne otevřených 
dveří pro zájemce o studium ze základních škol (leden 2017), na přípravě otázek k ústní 
maturitní zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní turnaje, Sportovní den 
školy). 

 
Škola ve školním roce 2016/2017 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 vstoupil v platnost 1. září 2009. 

 
Ve školním roce 2016/2017 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 

 
Školní rok 2016/2017  se odvíjel od projednaného a schváleného celoročního Plánu práce 
(Organizační řád) pro školní rok 2016/2017, který byl vydán ředitelem školy dne 30. 8. 
2016.  
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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 2016/2017 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro školní 
rok 2016/2017, které byly projednány a schváleny dne 29. 8. 2016 (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 tři studenti VŠ pedagogického směru 
průběžnou pedagogickou praxi na GH.  

 
Vyučování ve školním roce 2016/2017 bylo zahájeno ve čtvrtek 1. září 2016 a ukončeno v 
pátek 30. června 2017. 

 
 

 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 2016 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 (Romana Štěpánková – do 30. 6. 2017). 
 
Rada školy se sešla dvakrát, na říjnovém zasedání bylo projednáno a schváleno znění 
Výroční zprávy o činnosti Gymnázia Hranice za školní rok 2015/2016, členové ŠR byli 
seznámeni s plánem práce školy na školní rok 2016/2017, ředitel školy informoval členy 
školské rady o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018, maturitních zkouškách 
v termínu JARO 2017 a dále o 2. etapě stavebních úprav – výměna oken a nátěr fasády.  
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Na květnovém zasedání byl projednán rozpočet školy na rok 2017, členové ŠR byli 
seznámeni s průběhem přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, s organizací 
maturitních zkoušek JARO 2017, s mezinárodní spoluprací školy, zapojením školy do 
projektů a organizací závěru školního roku2016/2017.  

 

 Hlavní výbor SRPG 
 

V Hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2016/2017 deset zástupců 
jednotlivých tříd + ředitel školy. Funkci předsedy Hlavního výboru SRPG vykonává Ing. 
Marie Hrazdilová (zástupce třídy V4.A), funkci pokladníka zastává Ing. Markéta Čočková. 
Hlavní výbor se sešel během školního roku celkem šestkrát. Na svých jednáních byli 
členové průběžné seznamováni s organizací školního roku, jednotlivými akcemi školy, 
s hodnocením prospěchu, absence, chování za jednotlivá čtvrtletí a pololetí, s výsledky 
přijímacích zkoušek a přijímacího řízení, s výsledky ústních maturitních zkoušek. 
Hlavní výbor se podílel na organizaci plesu školy dne 28. 1. 2017. 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 jeho  
opakování pro veřejnost)  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 
- orientuje se v různých společenských a hodnotových systémech a ve společensko-

ekonomických jevech a procesech každodenního života 
- má sociální a kulturní kompetence potřebné pro občanský život v demokratické 

společnosti a v integrované Evropě 
- získává informace a praktické dovednosti potřebné pro studium, osobní a pracovní 

život v neznámém prostředí a mezinárodních situacích 
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- umí aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální, biologické, geografické a 
chemické zákonitosti při řešení praktických úloh 

- naučil se rozumět vztahu člověka a přírody, jednat ekologicky a v souladu se strategií 
udržitelného rozvoje 

- umí využívat pro praktické účely i pro další vzdělávání základní metody 
společenskovědního a přírodovědného výzkumu, je otevřený k poznávání nových a 
originálních postupů a řešení problémů 

- zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence 
 
 
Profesní uplatnění: 
 
Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách 
zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. 
 
Absolventi v roce 2016/2017 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 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 

(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 
 

Školní 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. 2016): 
 
 

 
 

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 1 1 6 

31 28 32 27 29 25 172 

čtyřleté 
studium 

  1 1 1 1 4 

  24 31 28 27 110 

Celkem 
1 1 2 2 2 2 10 

31 28 56 58 57 52 282 

 2/59 8/223  

 
 

třída celkem dívky hoši 

1.A 24 13 11 

2.A 31 20 11 

3.A 28 13 15 

4.A 27 16 11 

 110 62 48 

V1.A 31 19 12 

V2.A 28 18 10 

V3.A 32 18 14 

V4.A 27 16 11 

V5.A 29 20 9 

V6.A 25 13 12 

 172 104 68 

celkem 282 166 116 

 
 
Počet dívek celkem   : 166 (ø 16,6/1 třída) 
Počet hochů celkem   : 116 (ø 11,6/1 třída) 

 
Celkový počet stravovaných žáků : 221 (78,37 %) 

 
Počet žáků na učitele   : 10,44 

 
Celkový počet dojíždějících žáků  : 137 (ø 13,7/1 třída) 
- z toho z jiných okresů   : 30 
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okres 1.A 2.A 3.A 4.A V1.A V2.A V3.A V4.A V5.A V6.A celkem 

Vsetín        1 1 1 3 

Nový Jičín 4 3 10 4    2   23 

Kroměříž   1     2 1  4 

Celkem 4 3 11 4    5 2 1 30 

 
 

Žáci školy pracovali celkem v 17 povinných předmětech, 14 povinně volitelných 
předmětech a 2 nepovinných předmětech včetně přípravy na zkoušky FIRST z anglického 
jazyka a zkoušky DELF z francouzského jazyka. 

 
Gymnázium Hranice je střediskem pro testování pilotních cambridgeských testů FIRST 
Pre-testing pod vedením vyučující anglického jazyka Lenky Vývodové. V srpnu a listopadu 
2016 proběhlo ve škole testování FIRST Pre-testing za účasti 10 žáků. Příprava 
talentovaných žáků byla ukončena v prosinci 2016, zkoušku úspěšně vykonalo 6 žáků (5 
úroveň B2 a jeden úroveň C1).  
Další přípravný seminář, který navštěvovalo 27 žáků, bude ukončen zkouškami v prosinci 
2017.  
Na konci srpna 2017 proběhlo další testování, kterého se zúčastnilo 15 žáků. 
Od září 2017 bude otevřen  nový seminář pro školní rok 2017/2018. 
 
Ve školním roce 2016/2017 probíhala příprava žáků na zkoušky DELF z francouzského 
jazyka. V březnu úspěšně absolvovalo 5 žáků zkoušky DELF A1 a 10 žáků zkoušky DELF A2.  

 
Žáci školy se průběžně zapojili do mnoha soutěží a olympiád, ať už v rámci školy, okresu, 
kraje či republikové úrovně (výsledky viz strana 38 – 45). 
 
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:  27 
 

 Jméno, titul vzdělání aprobace vyučoval % 
aprob. 

úvazek 
přepočt. 

třídní 
učitel 

1 Hapalová Martina, Mgr. VŠ M/Z Z 100 0,9524 V2.A 

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

3 Horký Jiří, Mgr. VŠ Bi,TV Bi,TV 100 1,0000 4.A 

4 Jakešová Taťána, Mgr. VŠ       M,F M,F 100 1,0000  

5 Jemelík Zdeněk, Mgr. VŠ M,F M,F 100 0,2857  

6 Kolářová Dagmar, Mgr. VŠ M,F,IVT M,IVT 100 1,0000 V5.A 

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

8 Kubešová Dana, RNDr.   VŠ M,F M,F 100 1,0000 V4.A 

9 Lajdová Zdenka, PaedDr. VŠ ČJ,ON ČJ,ON,ZSV 100 1,0000 3.A 

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

11 Langerová Lucie, Mgr. VŠ NJ NJ 100 0,5714  

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

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

14 Malá Ludmila, Mgr.  VŠ VV VV,HV 100 0,8571  

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

16 Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV AJ,VV 100 0,7143  

17 Mužíková Hana, Mgr. VŠ NJ,RJ,ON NJ,ZSV 100 1,0000 V6.A 

18 Palkovská Taťána, Mgr. VŠ RJ,D D 100 1,0000  

19 Poláková Lenka, Mgr. VŠ M, Ch Ch 100 0,7143  

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

21 Rychnovský Dušan, Ing.  VŠ IVT,Bi IVT,Bi 100 1,0000  

22 Stodůlková Nikola, Mgr. VŠ FJ, ZSV FJ 100 0,8095 V1.A 

23 Šeiner Jiří, RNDr.    VŠ M,F,IVT M,F,IVT 100 0,6111  

24 Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ,RJ 100 0,7143  

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

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

27 Zemánková Věra, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 1,0000 V3.A 

28 Jonasová Taťána, PaedDr. VŠ HV,NJ,RJ     

 
 
Změny v pedagogickém sboru:  
 
PaedDr. Taťána Jonasová – od 11. 7. 2016 do 18. 4. 2017 nemocenská (18. 4. úmrtí).  
 
Mgr. Andrea Sobotková – 24. 10. 2016 nástup po rodičovské dovolené, ke dni 31. 12. 2016 
ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost. 
                                                         
Mateřská a rodičovská dovolená: Mgr. Petra Biskupová, Mgr. Alena Odložilová.  
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 Počet ostatních zaměstnanců školy: 5  
 

Jméno, příjmení Pracovní zařazení 

Naděžda Prášilová rozpočtář, zástupce ŘŠ pro věci ekonomické 

Ing. Monika Vlčková finanční referent  

Josef Král domovník (školník) 

Dana Urbanová uklízečka 

Janka Sidorová uklízečka 

 
 
    Zaměstnanci podle věku a pohlaví (pedagogové/nepedagogové) 
       

věk ženy muži celkem % 

 pedag. neped. pedag. neped.   

do 20 let     0 0 

21-30 let 1    1 3,2 

31-40 let 3    3 9,4 

41-50 let 5 1 2  8 25,0 

51-60 let 9 2 4  15 46,8 

61 a více let 1 1 2 1 5 15,6 

Celkem 19 4 8 1 32 100 

 
 
   Zařazení do platových tříd:        
        

          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Organizační struktura platná ve sledovaném období        

- příloha č. 1 
 
 
 

Platová třída počet 

13/5 1 

13/4 1 

12/1 - 

12/2 3 

12/3 2 

12/4 8 

12/5 4 

12/6 8 

10/12 1 

9/8 1 

4/12 1 

2/12 2 

celkem 32 
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 Pedagogická praxe na Gymnáziu Hranice ve školním roce 2016/2017: 
 

říjen 2016  Robert Frydrych (IVT) 
březen 2017 Václav Žabíček (TV)  

   Martina Třískalová (AJ, ČJ) 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 
 
Přijímací řízení (v režimu správního řízení) pro školní rok 2017/2018 bylo zahájeno dne 
15. 3. 2017 a ukončeno 31. 8. 2017. 

 
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2017/2018 
 
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:  
 
1. kolo přijímacího řízení 
 
a) nižší stupeň VG: přihlášek      51     zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů 
 
b) čtyřleté gymnázium: přihlášek   48      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. 

 
Pro školní rok 2018/2019 byly navrženy zřizovateli následující kapacity: 
 
nižší stupeň VG (šestileté studium, kód oboru 79-41-K/61) : 1 třída (30 žáků) 
čtyřleté gymnázium (kód oboru 79-41-K/41)   : 1 třída (30 žáků) 
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 Počet nově přijatých žáků k 30. 6. 2016: 54 
 
 Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1. 9. 2016:  1 (1 NSVG)    

 
 Počet nově přijatých žáků do vyšších ročníků k 30. 9. 2016: 1 (VSVG) 

 
 Počet nově přijatých žáků po 30. 9. 2016:  0  

 
 Počet žáků, kteří přerušili studium do 30. 9. 2016: 0  

                                                                    po 30. 9. 2016: 0  
                                   

 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia: 0 
 

 Počet žáků, kteří nenastoupili po přerušení studia: 0 
 

 Počet žáků, kteří zanechali studia do 30. 9. 2016: 0 
                     po 30. 9. 2016: 2 (1 4G, 1 VSVG) 

        k 31. 8. 2017: 1 (4G)   
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2016/2017 
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 2016/2017 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 281 280 

počet tříd 10 10 

prospělo s vyznamenáním 107 102 

prospělo 171 173 

neprospělo 3 2 

neklasifikováno 0 3 

Ø prospěch 1,68 1,72 

absence celkem 12 784 12 071 

Ø absence na 1 žáka 45,49 43,11 

Ø absence na 1 třídu 1 278 1 207 

neomluvená absence celkem 0 5 

 
 
 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2016/2017 
 

 

třída 

počet 
žáků 

prospěl 
s vyznam. 

 
prospěl 

 
neprospěl 

 
nehodnocen 

snížená 
známka 

z chování 

průměrný 
prospěch 

absence 
na žáka 
celkem 

neomluv. 
absence 

 

1.A 23 6 17    1,79 40,61  

2.A 31 15 15  1  1,64 58,13  

3.A 28 2 25 1   2,25 48,04  

4.A 27 6 21    1,81 25,70  

          

V1.A 31 24 7    1,26 33,13  

V2.A 28 17 11    1,40 36,96  

V3.A 32 9 22  1  1,80 45,00 5 

V4.A 26 8 16 1 1  1,69 40,12  

V5.A 29 8 21    1,76 67,86  

V6.A 25 7 18    1,79 31,32  

celkem 280 102 173 2 3 0 1,72 43,11 5 

 
 
 
 
 
 



 20 

 Maturitní zkoušky 2016/2017 
 

Výsledky maturitních zkoušek JARO 2017 + PODZIM 2017  

– společná a profilová část, třídy 4.A a V6.A (52 žáků) 

 
Třída 4.A (27 žáků) 
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  5 16 5 1  2,07 

Anglický jazyk – společná část  9 7 1   1,53 

Matematika – společná část  2 2 6   2,60 

Anglický jazyk – profilová část 3 3 3   2,00 

Německý jazyk – profilová část  2 1 2   2,00 

Ruský jazyk – profilová část 3 3 1   1,43 

Základy společenských věd 3  1 1  2,00 

Dějepis  2    2,00 

Zeměpis   1   3,00 

Fyzika 4     1,00 

Chemie 1  1   2,00 

Biologie 7 3 4 2  2,06 

Estetická výchova – hudební  1 1 1   2,00 

Celkem      1,65 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospělo neprospělo 

27 žáků 6 (22,2 %) 21 (77,8 %) 0 

 

 
Třída V6.A (25 žáků) 
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  7 13 5   1,92 

Anglický jazyk – společná část  12 2    1,14 

Matematika – společná část  5 1 5   2,00 

Anglický jazyk – profilová část 6     1,00 

Německý jazyk – profilová část  5 3 2   1,70 

Ruský jazyk – profilová část 6 3 1   1,50 

Základy společenských věd 4 1  1  1,67 

Dějepis 1     1,00 

Zeměpis  1  1  3,00 

Fyzika 1 2 1   2,00 

Chemie 5  1   1,33 

Biologie 3 2    1,40 

Celkem 55 28 15 2  1,65 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospělo neprospěl 

25 žáků 12 (48 %) 13 (52 %) 0 
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 4.A V6.A Celkem 
Počet přihlášených 27 25 52 
Konali zkoušku 27 25 52 
Prospěch s vyznamenáním 12 6 18 
Prospěli 15 19 34 
Neprospěli 0 0 0 
Společná část:    
Český jazyk a literatura  2,07 1,92 1,99 
Anglický jazyk  1,53 1,14 1,34 
Matematika  2,60 2,87 2,73 
Společná část  2,07 1,98 2,02 
Profilová část:    
Anglický jazyk  2,00 1,00 1,50 
Německý jazyk 2,00 1,70 1,85 
Ruský jazyk 1,43 1,50 1,46 
Základy společenských věd 2,00 1,67 1,83 
Dějepis 2,00 1,00 1,50 
Fyzika 1,00 2,00 1,50 
Chemie 2,00 1,33 1,66 
Biologie 2,06 1,40 1,73 
Estetická výchova – hudební  2,00 - 2,00 
Profilová část  1,83 1,45 1,64 
Celkem společná + profilová část  1,95 1,72 1,83 
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ ve školním roce 2016/2017 
 

Univerzita Fakulta 4. A V6. A Celkem 

MU Brno 

pedagogická  2 1 

9 

právnická 2   

lékařská    1 

sociálních studií   2 

ekonomicko – správní    1 

VUT Brno 
strojního inženýrství 2 4 

10 
elektrotechnická 1 3 

UPCE Pardubice dopravní Jana Pernera 1   1 

VŠB  Ostrava 

bezpečnostního inženýrství 1   

3 stavební    1 

ekonomická   1 

OU Ostrava pedagogická  1   1 

FVU Brno veterinární hygieny a ekologie 1   1 

UP Olomouc 

pedagogická  2   

19 

přírodovědecká 6 4 

filosofická 2 1 

tělesné kultury a sportu 2   

lékařská    1 

právnická   1 

VŠE Praha národohospodářská   1 1 

UK Praha  
farmaceutická v Hradci Králové 1   1 

lékařská v Plzni   1 1 

Lékařská fakulta v Makedonii 1   1 

          

            4. A  V6.A  celkem 
   Počet žáků ve třídě 27 25 52 
   Počet žáků hlasících se na VŠ  27 25 52 
   Z toho přijatých na VŠ 25 23 48 
   Počet přijatých vyjádřeno v % 93% 92% 92% 
          

Jazyková škola 1 2 3    

zaměstnání 1  1    
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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, společenskovědním semináři a 
semináři chemie, 

– výuka cizích jazyků napříč příslušným ročníkem, žáci rozděleni podle odpovídající 
úrovně jazykových dovedností a schopností,  

– zapojení do projektů OVPK 
 
 

 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 

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, přednášky, exkurze pro žáky školy 
f) fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc  
g) zapojení do mezinárodní spolupráce 
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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 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 2016/2017 (vyhodnocení) 
 

Garant programu: Mgr. Jiří Horký 
 
1. Seznámení ředitele školy s programem 
plán                     proběhlo 
říjen 2016           říjen 2016 

 
2. Aktivity pro žáky 
 
A. S protidrogovou tematikou 
- cílová skupina: 1. a 2 ročník čtyřletého a 3. a 4. ročník šestiletého studia 

 
plán                       proběhlo 
prosinec 2016    1. 12. 2016 „Exit tour“ – besedy s koncertem americké kapely 

                                                                 (V1.A,V2.A,V3.A,1.A) 
      říjen 2016         25. 10. 2016 „Řekni drogám ne!“ – beseda 
      červen 2017     neproběhlo Návštěva kontaktního krizového centra Kappa  
     s besedou (po třídách). 
 
      B. S jinými negativními jevy 
       
      plán                       proběhlo 
      září 2016             5. 9. 2016  Adaptační akce pro V1.A a 1.A – posílení vztahů 
                            v novém kolektivu 
      listopad 2016      proběhlo Beseda o občanském a trestním právu pro 3. ročníky 
      10-11/2016     24. 11. 2016 Návštěva soudu pro 4. ročníky (V6.A) 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. 
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C. Jiné preventivní činnosti 
       všichni žáci školy - výběr 
        
       plán                             proběhlo 
       jarní prázdniny neproběhlo  Lyžařský zájezd. Zaměření: zdravý životní styl,  

zdokonalení ve sjezdovém lyžování a 
snowboardingu, aktivní odpočinek, schopnost 
zábavy bez sdělovacích prostředků, skupinové 
hry posilující sebevědomí a osobnost. 

                                                                        
      všichni žáci školy - výběr 
      2. týden v červenci 2016   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  celý školní rok 
      Volejbalový turnaj  podzim 2016 
      Florbalový turnaj  podzim 2016 
      Šimbalový turnaj  leden  2017 
 
      E. Ostatní organizace a zájmové útvary pro volný čas mládeže, spolupracující se školou 
 
      Základní umělecká škola Hranice 
      Taneční klub "A" 
      TJ Sigma Hranice a její jednotlivé oddíly 
      DDM Hranice 
      Mažoretky 
      HC Cement Hranice 
      SK Sigma Hranice 
      Teiwaz 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 2017    neproběhlo  Zřízení stálé nástěnky (kontakty, telefonní 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        
žáci po besedě komunikují s právníkem o konkrétních případech! 

 
Návštěva soudu 4. ročníky – v rámci výuky společenských věd žáci navštívili soudní jednání, 
čímž si rozšířili praktické povědomí o občanském a trestním právu! 

 
Pobyt v Chorvatsku proběhl za velkého zájmu zúčastněných. 

 
Řekni drogám ne!  Beseda 

 
„Exit tour“ – besedy po třídách s koncertem americké kapely, na vybraná témata: Kdy je 

selfie trestným činem a Bolest jménem šikana (1.A a V3.A),  World road trip a Život 
v závislosti (2.A a V4.A). Na úvod  a závěr koncert živé americké kapely. Ohlas u žáků vcelku 
pozitivní, lektoři byli velmi zajímaví a dokázali si získat pozornost obecenstva. 
Proběhla i přednáška o kyberšikaně pro pedagogické zaměstnance, ze které si zúčastnění 
odnesli osvědčení o absolvování. 

 
Neuskutečněné akce Plánovaná návštěva Kontaktního centra Kappa v Hranicích 

neproběhla v důsledku velkého množství exkurzí v závěru 
školního roku. 

    Beseda S tebou o Tobě 
    Lyžařský zájezd o jarních prázdninách 
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 Výchovná komise 
 
Výchovná komise pracovala ve školním roce 2016/2017 ve složení: 
 
PhDr. Radovan Langer – ředitel školy 
Mgr. Ivo Macháček – zástupce ředitele školy 
Mgr. Marta Křenková – výchovná poradkyně 
Mgr. Jiří Horký – metodik školní prevence 
 
V průběhu školního roku 2016/2017  se výchovná komise sešla jednou z důvodu 
projednání opakované neomluvené absence žáka maturitního ročníku.      

 
 
 
 

 Výchovná oblast               
 

Chování žáků ve školním roce 2016/2017 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 a kázeňských opatření ve školním roce 2016/2017: 
 
 

druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 101 99 

pochvala ŘŠ 5 6 

důtka TU 5 4 

důtka ŘŠ 1 1 

podmíněné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Přehled průběhu DVPP ve školním roce 2016/2017 
 
Další vzdělávání pedagogických  pracovníků  ve školním roce 2016/2017 se  řídilo 
příslušným plánem DVPP, který byl projednán na poradě vedoucích předmětových komisí 
dne 29. 8. 2016 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 Šablon 
e) další oborové/předmětové vzdělávání 
f) předepsané vzdělávání (ředitel školy, zástupce ředitele školy) 
g) jiné dle potřeby 

 
Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání:     16 
Počet aktivit v rámci vzdělávání:                   12 
 
 
Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí: 
 
 

předmětová 
komise 

počet akcí 
 

počet  
proškolených osob 

ČJ 1 1 

AJ 1 3 

NJ 2 2 

FJ 1 1 

RJ - - 

ON/ZSV 2 2 

D - - 

Z 2 1 

M 3 6 

F - - 

IVT 2 2 

Ch 1 1 

Bi - - 

TV - - 

 
 

Seminář „Škola bezpečného internetu“ pro pedagogy školy (prosinec 2016). 
 
Mgr. Nikola Stodůlková – mezinárodní kontaktní seminář eTwinning v Paříži (říjen 2016). 
Mgr. Jiří Horký – setkání školních metodiků prevence (listopad 2016). 
Mgr. Marta Křenková – seminář pro výchovné poradce (únor 2017), seminář „První 
pomoc při školní šikaně a kyberšikaně“ (květen 2017). 
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PhDr. Radovan Langer – další vzdělávání pro ředitele středních škol Ol. kraje. 
 
Údaje o distanční podobě studia ve školním roce 2016/2017 – nebylo realizováno 
 

 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 
 
Přehled odborných exkurzí: celkem exkurzí : 24 
     z toho zahraniční :   3 

 
Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů: 
 
český jazyk   4 
anglický jazyk  1  
německý jazyk  1 (Vídeň, Rakousko) 
ruský jazyk   1  
francouzský jazyk  1 + 1 (Francie) 
dějepis/ON/ZSV        6 + 1 (Osvětim, Polsko) 
zeměpis   3 
matematika/fyzika 1 
informatika a VT  - 
chemie   - 
biologie   4 
estetická výchova  2 
tělesná výchova  - 
 
Říjen 2016 – Vědecká knihovna Olomouc 
Listopad 2016 – Vojenský historický ústav Praha 
Prosinec 2016 – Vila Tugendhat Brno 
Říjen 2016 – Alliance française v Ostravě 
Prosinec 2016 – jazykově vzdělávací exkurze – Vídeň (mix žáků)  
Prosinec 2016 – exkurze ČSP – TON Bystřice pod Hostýnem  
Prosinec 2016 – exkurze přírodopisu – ANTROPOS Brno 
Leden 2017 – divadelní představení Moravské divadlo Olomouc  
Únor 2017 – Česká televize Ostrava 
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Únor 2017 – výstava „V Olomouci je Rakousko“ ke 100. výročí smrti Františka Josefa I.   
Únor 2017 – divadelní představení Moravské divadlo Olomouc  
Květen 2017 – exkurze Hyundai Nošovice  
Květen-červen 2017 – jazyková exkurze Francouzská Riviéra a Provence  
Červen 2017 – exkurze D/ZSV Osvětim, Polsko  
Červen 2017 – exkurze ZSV – Parlament ČR Praha  
Červen 2017 – exkurze Cesta do pravěku, Čekyně  
Červen 2017 – exkurze Kroměříž – památky UNESCO 
 
 
Další – viz Přehled akcí školy za školní rok 2016/2017 (str. 46-49) 
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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 týden), docházelo k pravidelné aktualizaci webových stránek školy 
(www.gymnaziumhranice.cz). 
 
 
Pedagog Olomouckého kraje 2017 

V prostorách divadla v Šumperku proběhl v úterý 28. března 2017 již sedmý ročník 

slavnostního předávání ocenění „Pedagog Olomouckého kraje 2017“  patnácti nejlepším 

pedagogům z rukou hejtmana Ladislava Oklešťka. V tomto roce získala ocenění Mgr. 

Dagmar Kolářová, vyučující matematiky, informatiky a výpočetní techniky, která se 

zasloužila o zapojení školy do mnoha projektů OPVK a mezinárodního projektu 

Socrates/Comenius jako jejich manažerka či členka řešitelských týmů a jejich 

prostřednictvím tak přispěla k prohloubení zájmů žáků zejména o přírodovědné 

předměty a informatiku obecně a také k výrazné image školy jako centra interaktivně 

chápané výuky a procesu vzdělávání.  

Byla to i významná událost pro školu, protože se jedná již o pátého pedagoga, který získal 

toto ocenění za dobu sedmi let, kdy začal Olomoucký kraj oceňovat pedagogy za jejich 

náročnou a záslužnou práci. 

 

 
 

 
 
 
Kalendář Gymnázia Hranice 
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 uplynulo 145 let od založení školy, byl vydán kalendář 
na rok 2017 s výtvarnými pracemi žáků Gymnázia Hranice (za finanční podpory SRPG) 
nejenom pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro veřejnost (Město Hranice, Olomoucký 
kraj, gymnázia Olomouckého kraje). 
 

http://www.gymnaziumhranice.cz/
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Den otevřených dveří 
Dne 10. 1. 2017 proběhl tradiční Den otevřených dveří Gymnázia Hranice s cílem 
seznámit veřejnost se studijními obory, se Školním vzdělávacím programem školy pro 
školní rok 2017/2018, který navazoval na Přehlídku studijních oborů středních škol 
v Hranicích (prezentace studijních nabídek, listopad 2016). 
 

 
TO NEJLEPŠÍ Z GYMPLU  
V lednu 2017 proběhlo opakování  vánočního koncertu pro žáky hranických základních 
škol a v únoru 2017 proběhlo již tradičně v divadle Stará střelnice opakování vánočního 
koncertu  pro veřejnost. V minulých letech se diváci podívali po světě, nahlédli do 
historie, zavzpomínali na filmy. Letošní koncert s tématem „Jak se s námi život táhne“, 
který mapoval cestu života od narození až k nebeské bráně, představili studenti všech 
ročníků našeho gymnázia. Obě představení se setkala opět s velkým ohlasem a nadšením 
publika. 

               

 

 

E-twinningový projekt „Découverte francophone“ 
– korespondence se žáky z francouzské školy Collège Aux Quatre Vends, Lanmeur, 
Francie, region Bretagne.  
Projekt, který započal v lednu 2017 sdružuje děti se zájmem o rozvoj jazykových 
schopností a dovedností. Děti komunikují především ve francouzštině, ale i angličtině, a 
to prostřednictvím dopisů.  

 



 33 

V loňském školním roce se francouzštináři podíleli na e-twinningovém projektu s názvem 
„Européens : On fait connaissance?“. Spolupráce již oficiálně skončila, někteří žáci jsou 
stále v kontaktu se svými bývalými korespondenty z tohoto projektu. 
 

                      

Výstava výtvarných prací  
Ve středu 7. června 2017 proběhla vernisáž již osmé 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 
Listopad 2016 – Kurz citační etiky, Mgr. Anna Vitásková z Vědecké knihovny v Olomouci 
(třídy 1.A, 2.A, V4.A). 
 
Ruský jazyk 
Leden 2017 – tradiční Posezení u samovaru – tradice ruských Vánoc a Nového roku  (třídy 
V6.A, 4.A). 

 
Francouzský jazyk 
Říjen 2016 – konverzace ve francouzštině s rodilou mluvčí Aurélií, pocházející z Angers, 
která nejprve představila svůj rodný kraj a jeho okolí a dále seznámila žáky se svým 
studiem učitelství na univerzitě, beseda byla zakončena diskusí se žáky ve francouzštině.              
Prosinec 2016 – beseda s ředitelem Francouzské alliance v Ostravě Cédricem Ramirezem 
a Mylène, kulturní stážistkou.  

 

 
 

 
Chemie  
Březen 2017 – beseda „Tonda obal“ – o třídění, recyklaci a využití odpadů (V1.A, V2.A, 
V3.A, 1.A). 
 
 
Dějepis/Občanská výchova/Základy společenských věd 
Říjen 2016 – beseda s filmem „Nicholas Winton - Síla lidskosti“, jednalo se o vzdělávací 
pořad  doplňující výuku holocaustu a novodobých dějin České republiky a Západní Evropy 
v období II. světové války, s poukázáním na boj proti rasismu ve světě. Beseda  
s dramaturgem a vedoucím projektu  na téma filmu, holocaustu, novodobých dějin ČR a 
„Wintonových dětí“ (divadlo Stará střelnice, třídy 1.A, 2.A, V3.A, V4.A). 
Říjen 2016 – přednáška „Řekni drogám NE“ (V1.A, V2.A, V3.A, 1.A). 
 
Listopad 2016  – workshop „Svět v pohybu“ na téma migrace pro žáky tříd V1.A a V2.A 
zaměřený na téma lidské migrace v moderní společnosti. Cílem bylo přiblížit žákům život 
migrantů prostřednictvím výpovědi jednoho z nich a upozornit na záležitosti spojené s 
adaptací na nové prostředí, a také na nové příležitosti s tím související. Důraz byl kladen 
nejen na imigraci do Česka, ale také na emigraci z Česka a na uvědomění si toho, že 
migrace je přirozený jev, starý jako lidstvo samo.  

 
 

http://gymnaziumhranice.cz/akce-a-fotogalerie/z-akci/svet-v-pohybu-workshop-na-tema-migrace/
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Leden 2017 – přednáška Občanské právo, JUDr. Marková (V5.A, 3.A). 
Březen 2017 – přednáška Trestní právo, Mgr. Lýsek (V5.A, 3.A). 
Únor 2017 – „Seminář z dějin každodennosti“ pod vedením Dr. Romana Zaorala z Fakulty 
humanitního studia UK Praha. 
Březen 2017 – beseda  s Mgr. Králíkovou, Úřad práce Přerov (V6.A, 4.A). 

  
 

Zeměpis  
Listopad 2016 – Den GIS na UP Olomouc + Pevnost poznání (1.A). 
Listopad 2016 – přednáška agentura Pohodáři „Srí Lanka“ (1.A, V3.A). 
Únor 2017 – přednáška agentury Planeta Země 3000 „Filipíny“ (1.A, V3.A). 
 
 
Estetická výchova 
Květen 2017 – výchovný koncert Historie a vývoj jazzu (1.A, 2.A, V4.A). 
 
 
Dne 1. prosince 2016 se uskutečnil „EXIT TOUR – celodenní preventivní program šikany 
a drog“ pro třídy 1.A,  2.A,  V3.A a V4.A – jednalo se o čtyři bloky přednášek na téma: 
Bolest jménem šikana, Kdy je selfie trestným činem, World road trip a Život v závislosti.  
V úvodu programu a na závěr programu proběhl koncert americké hudební skupiny.  
 

                 
  

 
 

 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 
 

Leden 2017 – tradiční ples školy se slavnostním stužkováním žáků maturitních ročníků. 
 

V Hranicích působí Hranický dětský pěvecký sbor, složený převážně ze žáků školy, který 
reprezentoval na těchto kulturních vystoupeních: 
 
Září 2016 – vystoupení v Synagoze v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. 
Listopad 2016 – adventní koncert v evangelickém kostele na Šromotově náměstí. 
Prosinec 2016 – hostování na vánočním koncertním turné Petra Bendeho – divadlo Stará 
střelnice. 
Prosinec 2016 – vánoční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích. 
Červen 2017– vystoupení na vernisáži výstavy výtvarných prací žáků Gymnázia Hranice 
v galerii Severní křídlo zámku. 

http://gymnaziumhranice.cz/akce-a-fotogalerie/celodenni-preventivni-program-prevence-sikany-a-drog-tridy-1-a-2-a-v3-a-a-v4-a/
http://gymnaziumhranice.cz/akce-a-fotogalerie/celodenni-preventivni-program-prevence-sikany-a-drog-tridy-1-a-2-a-v3-a-a-v4-a/
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Červen 2017 – Noc kostelů, vystoupení v kostele Stětí sv. Jana Křtitele. 
Červen 2017 – tradiční koncert Hranického dětského pěveckého sboru. 
Červen 2017 – Memoriál Taťány Jonasové, kulturní dům Horní Těšice. 

 
 

Oblast tělovýchovy a sportu: 
 
Adaptační kurz V1.A – září 2016, lanové centrum Proud Olomouc. 
 
Sportovně turistický kurz pro žáky V5.A, 3.A (Pasohlávky), září 2016. 

 

                
 

 

Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 1. ročníku vyššího stupně šestiletého 
studia a 1. ročníku čtyřletého studia (leden 2017, Javorníky) 

 
 

26. 6. 2017 proběhl v tělocvičně školy druhý ročník Memoriálu Zlatých trenek, mezitřídní 
turnaj ve footsallu, organizovaný žáky školy. Na prvním místě skončilo družstvo 3.A, na 
druhém místě družstvo V6.A a na třetím místě družstvo 2.A. 
  
 
Sportovní den Gymnázia Hranice 
29. června 2017 proběhl v areálu hranické Plovárny již tradiční Sportovní den GH za účasti 
všech žáků a vyučujících školy. Soutěžilo se v osmi disciplínách – plavání, fotbal, 
basketbal, volejbal, házení freesbee, ringo kroužkem, stolní tenis a šachy.   
První místo si vybojovala třída 3.A, druhé místo třída V3.A a na třetím místě skončili žáci 
ze třídy V5.A. 
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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.   
 

 
Mimoškolní sportovní aktivity: 
 
Posádka Dragympláci složená ze žáků GH se ve dnech 22.-24. 6. 2017 opětovně zúčastnila 
závodu dračích lodí na řece Bečvě „Dragons 2017“, v Poháru středních škol obsadila 
tentokrát 5. místo. 
 
V rámci Mistrovství České republiky středních škol obsadilo družstvo Dragympláků 11. 
místo. 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 Výsledky olympiád a soutěží ve školním roce 2016/2017 
 

 

Český jazyk a literatura 

        
okresní kolo kat. II  1. místo – Anna Poledňáková (V3.A) 

2. místo – Petr Uram (V6.A) 
krajské kolo kat. II  15. místo – Petr Uram (V6.A) 
 
okresní kolo v uměleckém přednesu – Daniela Mičulková (3.A), Tereza Musilová (1.A) postup 
do předkola Wolkerova Prostějova 
 
Memoriál  Rosti Čtvrtníčka „Čtvrtlístek“ v recitaci – účast Daniela Mičulková (3.A), Tereza 
Musilová (1.A) 
 
16. ročník „Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka“ – esej na celostátně vyhlášené téma: 
„Kyberšikana kurva bolí“ – studenti V6.A postoupili na vyhlášení výsledků v Lucerně v Praze 
 
 

Anglický jazyk  

 
okresní kolo kat. II.B  5. místo – Klára Kulová (V1.A) 
 
 

Německý jazyk  

 
okresní kolo kat. II.B  3. místo – David Kunovský (V2.A) 

 
okresní kolo kat. III.A  2. místo – Aneta Bartošíková (V5.A) 

    7. místo – Zuzana Sommerová (V5.A) 

 
 

Francouzský jazyk  

 
krajské kolo kat. A1  2. místo – Nikoleta Skulinová (V2.A) 
 
krajské kolo kat. A2  1. místo – Lenka Zdráhalová (V2.A) 
ústřední kolo kat. A2  8. místo – Lenka Zdráhalová (V2.A)     
 
krajské kolo kat. B1  3. místo – Magdaléna Žeravíková (2.A) 
 
krajské kolo kat. B2  9. místo – Simona Hrbáčková (2.A) 
 
Soutěž s názvem „Concours de la chanson française“ v Ostravě: 
 

kategorie „do 15 let“   3. místo – Kristýna Nováková (V1.A)  
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– ve stejné kategorii se prezentovaly Nikoleta Skulinová, Lenka Zdráhalová, Natalie 
Maršálková, Alžběta Váňová, Magdaléna Bartošová a Klára Příkaská (V2.A) s písní „Les liens 
d´amitié“ od skupiny Kids United 
 
kategorie sólista před maturitou – Magdaléna Žeravíková, 2.A (celkem 19 soutěžících) s písní 
„Changer“ od Maître Gims (vyhlášeno pouze 1.-3. místo) 
 
 

D/OV/ZSV 

 
Vzdělávací projekt Rozhoduj o Evropě – Aleš Šenk (4.A) získal diplom za 3. místo pro 
nejúspěšnějšího účastníka simulovaného jednání Rady EU a Evropského parlamentu 
(seminář probíhal v osmi městech, 4. 4. 2017 v Olomouci)  
 
 

Zeměpis 

           
okresní kolo kat. C  2. místo – Jakub Nevřela (V2.A) 
    4. místo – Lubomír Bezděk (V2.A) 
 
krajské kolo kat. C  5. místo – Jakub Nevřela (V2.A) 
     
okresní kolo kat. D   3. místo – Martin Lehký (3.A) 
    5. místo – Petra Andršová (2.A) 
    7. místo – Vojtěch Hrdina (3.A) 
 
EUROREBUS – družstvo třídy V2.A Lubomír Bezděk, Jakub Nevřela, Dominik Röder 
 

- krajské kolo                    2. místo  

 
- celostátní finále, kategorie ZŠ02  12. místo 
(účast 57 škol) 
 
           

Matematika 

  
okresní kolo kat. Z8  7. místo – Jakub Rumian (V1.A) 

19.-20. místo – David Mikšánek (V1.A) 
 
okresní kolo kat. Z9  15.-17. místo – Tomáš Rabel (V2.A) 
 
okresní kolo kat. C   3.-5. místo – Anna Poledňáková (V3.A) 

3.-5. místo – Klára Kučerová (V3.A) 
 
krajské kolo kat. C  6. místo – Anna Poledňáková (V3.A) 
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Pythagoriáda 
okresní kolo kat. Z8  2.-3. místo – Jakub Rumian (V1.A) 
    8.-10. místo – Lucie Haitlová (V1.A) 
 
Matematický klokan 
okresní kolo kat. Student 1. místo – Dominik Vašinka (4.A) 
    2. místo – Klára Kučerová (V3.A) 
    4. místo – Petr Čagan (V3.A) 
    9. místo – Martin Holas (2.A) 
    10. místo Martin Klvaňa (V5.A) 
 
krajské kolo kat. Student 7. místo – Dominik Vašinka (4.A) 
(celkem 464 žáků) 
 

Fyzika 

 
okresní kolo kat. E  11.-12. místo – Tomáš Rabel (V2.A) 
   
krajské kolo kat. D  Anna Poledňáková (V3.A) – úspěšný řešitel 
 
Astronomická olympiáda  
krajské kolo   Tomáš Rabel (V2.A) – úspěšný řešitel 
 
    

Chemie 

 
krajské kolo kat. A  2. místo – Martin Klvaňa (V5.A) 

národní kolo kat. A  43. místo – Martin Klvaňa (V5.A) 
 
krajské kolo kat. B  2. místo – Martin Klvaňa (V5.A) 
    12. místo – Martin Klvaňa (V4.A) 
    14. místo – Martin Křenek (V5.A) 
    19. místo – Lucie Gramesová (3.A)    
 
krajské kolo kat. C  1. místo – Martin Hollas (2.A) 
    11. místo – Pavla Fabiánová (2.A) 
 
okresní kolo kat. D  1. místo – Dominik Röder (V2.A) 
    4. místo – Kateřina Šnejdrlová (V2.A) 
    17. místo – Denisa Bajgarová (V2.A) 
 
krajské kolo kat. D  8. místo – Dominik Röder (V2.A) 
    10. místo – Kateřina Šnejdrlová (V2.A) 
     
Malá chemická olympiáda 4. místo – Žaneta Václavková (V2.A) 
    7. místo – Klára Vašinová (V2.A) 
    8. místo – Tomáš Rabel (V2.A)  
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Biologie 

      
krajské kolo kat. A  20. místo – Lucie Gramesová (4.A) 
    24. místo – Štěpán Toláš (3.A) 
 
krajské kolo kat. B  10. místo – Barbora Buriancová (V3.A) 

11. místo – Helena Smrčková (V3.A) 
    
Zlatý list 
místní kolo starší žáci  1. místo – družstvo V2.A Alice Babačová, Luboš Bezděk, Sára 
          Cimalová, Tomáš Holoubek, Jakub Nevřela,  
           Dominik Röder 

3. místo – družstvo V1.A Kryštof Klvaňa, Ondřej Kopecký, Eliška 
           Lesáková, David Mikšánek, Markéta Pastorková, 
           Hana Raptová 
                  
Naší přírodou 
okresní kolo (starší žáci) 2. místo – Dominik Röder (V2.A) 
    3. místo – Alice Babačová (V2.A) 
    4. místo – Tomáš Rabel (V2.A) 
    5. místo – Vojtěch Jašík (V1.A) 
 
 
YPEF 2017 – YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN FORESTS 
14. 3. 2017 se konalo olomoucké kolo 7. ročníku mezinárodní znalostní soutěže Mladí lidé 
v evropských lesích – YPEF 2017  s cílem zlepšit povědomí o významu lesů a lesnictví pro 
rozvoj společnosti, která se skládá z vědomostního testu a praktických úkolů. 
 

2. místo – Barbora Buriancová, Jakub Lehký, Helena Smrčková (V3.A) 
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Informatika a výpočetní technika 

 
Programovací internetová soutěž Bobřík Informatiky  
 
Národní kolo 9. ročníku soutěže proběhlo 7.-9. listopadu 2016  (maximální počet bodů 240, 
úspěšný řešitel min. 150 bodů) s těmito výsledky: 
 
Kategorie Junior (12 154 soutěžících)    

228 bodů Martin Hollas (2.A) – 42. místo v rámci ČR 
210 bodů Timea Skulinová (V4.A) 
208 bodů Václav Macháček (V3.A) 
205 bodů Martin Mikuš (2.A) 
201 bod Radim Poláček (2.A) 

 
Kategorie Kadet (15 527 soutěžících)  

240 bodů Martin Nehyba (V2.A) – 1. místo v rámci ČR 
225 bodů Markéta Malá (V1.A) 
209 bodů Martin Kratochvíl (V1.A) 
208 bodů Rostislav Helešic (V2.A) 
205 bodů Šárka Uramová (V2.A) 
204 body Jakub Nevřela (V2.A) 
200 bodů Kateřina Šnejdrlová (V2.A) 

 
Kategorie Senior (5 930 soutěžících)  

176 bodů Jan Vlček (V5.A) – 168. místo v rámci ČR 
175 bodů Dominik Vašinka (4.A) 
 

Krajské kolo Bobříka informatiky  

Tato soutěž se organizuje formou testu současně na čtrnácti školách v jednotlivých krajích. V 
rámci Olomouckého kraje proběhla soutěž 1. února 2017 na Gymnázium Hranice, zúčastnilo 
se 24 soutěžících z pěti škol (maximální zisk bodů 240).  
 

2. místo – Dominik Vašinka, 193 body  
3. místo – Martin Klvaňa, 188 bodů  

 

               
 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2017/02/bobrik1web.jpg
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Přebor škol v šachu 
- účast v okresním a krajském přeboru školních družstev, 1 družstvo v kategorii B do 15 let, 1 
družstvo v kategorii C  střední školy: 
 
krajský přebor kat. B  5. místo – Tomáš Holoubek, Martin Nehyba, Tomáš Rabel  
          (V2.A), Ondřej Kopecký, Martin Kratochvíl (V1.A) 
 
krajský přebor kat. C  5. místo – Václav Macháček, David Šlesinger (V3.A),  
                                                                       Jakub Jiříček (V4.A), Tereza Pecníková (V5.A) 
 
 
PIŠQWORKY 
oblastní kolo    4. místo družstvo V1.A (Adéla Fusková, David Mikšánek,  
                                                                                               Ondřej Kopecký, Martin Kratochvíl,                                                                       
                                                                                               David Mikšánek, Klára Pavelková) 
    4. místo družstvo V2.A (Rostislav Helešic, Tomáš Holoubek, 
                                           Martin Nehyba, Tomáš Rabel,  
                                                                                      Dominik Röder) 
 
 
 

Sportovní soutěže 

 
CORNY pohár, soutěž pro střední školy v atletice družstev 
 
okresní kolo   2. místo – družstvo dívek 
    2. místo – družstvo hochů 
 
krajské kolo   6. místo – družstvo dívek 
    10. místo – družstvo hochů 
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volejbal – krajské kolo 1. místo – hoši 
        3. místo kvalifikace na republikové finále 

      okresní kolo 4. místo – dívky 
 

                                         
 
 
basketbal – okresní kolo  1. a 2. místo – dívky  
            7. místo – hoši  
               
florbal – okresní kolo  2. místo - dívky 
                   3. místo – hoši   
 
házená – okresní kolo  2. místo – hoši 
 
kopaná – okrskové kolo 2. místo – hoši 
 
atletika – okresní kolo 7. místo – dívky 
    2. místo – hoši  
 
 
28.3.2017 se konal na Plovárně Hranice 11. ročník plaveckých závodů základních a středních 
škol  „Mokrá štafeta na 1000m“ + závody jednotlivců na 50m  
 
– vítězem mokré štafety SŠ se stalo družstvo Gymnázia Hranice  
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– v jednotlivcích se umístili v závodech na 50 m kraul:  1. místo Lenka Kračmarová  (V3.A)  
3. místo Kateřina Hrazdilová (V3.A)   

 
1. místo Radek Chmela (V6.A)                                         

 

                                 
 
 
 
 

Talent Olomouckého kraje 2016 

 
Ve vyhodnocení Talentu Olomouckého kraje 2016 nezískal finanční ocenění žádný 
z navržených žáků. 
 
 
 

Talent Olomouckého kraje 2017 

 
Na základě výsledků olympiád a soutěží ve školním roce 2016/2017 byli navrženi na ocenění 
Talent Olomouckého kraje 2017 tito žáci: 
    
  Lenka Zdráhalová (V2.A), obor humanitní (francouzský jazyk)  
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 Přehled akcí školy za školní rok 2016/2017 
 
Září 2016 
1.9.  - zahájení výuky ve školním roce 2015/2016     
1.-6.9.  - opravné maturitní zkoušky PODZIM 2016 (společná část)    
2.9.  - rozřaďovací testy AJ (v rámci výuky CJ)      
5.9.  - adaptační kurz V1.A, lanové centrum Olomouc     
8.9.  - opravné maturitní zkoušky PODZIM 2016 – profilová část  
10.9.  - turnaj v basketbalu         
12.-16.9. - STK Pasohlávky, třídy V5.A, 3.A       
13.-18.9. - pobyt studentů a učitelů z Gymnázia Slovenske Konjice    
21.-23.9. - DVPP – konference Jednoty českých matematiků, Pardubice   
24.-27.9. - kulturněhistorická exkurze Praha, V6.A      
28.-30.9.,1.10. - kulturněhistorická exkurze Praha, 4.A      
29.9.  - exkurze ČJL – SVK Olomouc, třída V4.A 
 
Říjen 2016 
3.10.  - beseda ZSV „Nicholas Winton Síla lidskosti“, divadlo Stará střelnice  
4.-5.10. - porada ředitelů škol zřizovaných Ol. krajem, Dolní Morava   
6.10.  - Legiovlak – exkurze D, třída 2.A     
7.10.  - Aliance Francaise, Ostrava (mix žáků FJ)      
11.10.  - schůze HV SRPG 
12.10.  - Přírodovědný klokan, školní kolo     
14.10.  - exkurze RJ, Olomouc (skupina RJ ze 4.A)      
18.10.  - jednání Školské rady GH  
20.10.  - Pretesting FIRST (mix žáků)       
21.10.  - DVPP seminář NJ, Olomouc        
21.-23.10. - konference e-Twinning, Francie       
24.10.  - okresní kolo volejbalu dívek (tělocvična školy)     
25.10.  - přednáška „Řekni drogám ne“ (V1.A+V2.A, 1.A+V3.A)   
   
Listopad 2016 
1.11.  - prezentace studijních nabídek SŠ, MÚ Hranice  
  - seminář Závazkové vztahy a registr smluv, Olomouc    
2.11.  - workshop „Svět v pohybu“ (V1.A, V2.A)     
  - Gaudeamus Brno (žáci 4.A, V6.A)       
3.11.  - přípravný seminář ChO Olomouc (Martin Klvaňa)     
4.11.  - krajské kolo Logické olympiády, Prostějov      
7.11.  - Bobřík informatiky (výběr žáků V5.A, V6.A, 3.A, 4.A)   

- DVPP matematika, UP Olomouc       
8.11.   - Bobřík informatiky (výběr žáků V3.A, V4.A, 1.A, 2.A)    
  - okresní kolo basketbalu 3 na 3 pro žáky ZŠ, SŠ – tělocvična školy   
9.11.   - Bobřík informatiky (výběr žáků V1.A, V2.A)  
10.11.  - prezentace studijních nabídek GH, ZŠ Odry     
14.11.  - testování ČŠI, třída 3.A       
15.11.  - testování ČŠI, třída V5.A      
16.11.  - GIS Olomouc, Pevnost poznání (1.A)      
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17.11.  - turnaj ve florbalu – hoši, tělocvična školy      
22.11.  - kurz citační etikety (hodiny IVT)       

- DVPP – školní prevence, Přerov       
  - porada ředitelů a ekonomů PO Ol. kraje     
24.11.  - Dějiny 20. století, exkurze Praha (3.A)     
  - Okresní soud v Přerově (4.A)      
   
Prosinec 2016 
1.12.  - besedy EXIT TOUR (minimální prevence), 1.A,2.A,V3.A,V4.A   
  - seminář „Kyberšikana“ pro pedagogické pracovníky   
  - krajské kolo volejbalu hochů, Olomouc      
2.12.  - exkurze NJ, Vídeň (mix žáků)       
6.12.  - exkurze Př, Antropos Brno (V1.A)      
  - exkurze ČSP, TON Bystřice pod Hostýnem (4.A, V6.A)   
  - schůze HV SRPG 
8.12.  - okresní kolo házené, hoši (mix žáků), Hranice     
9.12.  - krajské kolo ChO, kategorie A (M. Klvaňa, V5.A)     

- turnaj ve volejbalu dívek, tělocvična školy    
13.12.  - prezentace studijních nabídek GH, ZŠ 1.máje     
14.12.  - exkurze ČJL, ZSV – Brno     
15.12.  - DVPP – výchovné poradentství, Olomouc     
  - beseda FJ – Aliance Francaise Ostrava      
17.12.  - mezigenerační turnaj ve volejbalu, tělocvična školy    
20.12.  - soutěž Naší přírodou (mix žáků V1.A, V2.A)    
  - okresní kolo florbal dívek, Přerov       
22.12.  - vánoční koncert GH, Divadlo Stará střelnice   
 
Leden 2017 
3.1.  - exkurze Bi – Antropos Brno, V5.A       
4.1.  - beseda Bi – hematologie, V5.A, 3.A      
10.1.  - Den otevřených dveří, 13.00-17.30 hod. 
  - turnaj v šimbalu (mix žáků)       
  - opakování představení „To nejlepší z gymplu“ pro žáky hranických ZŠ    
                             (divadlo Stará střelnice)  
11.1.  - krajské kolo šachy družstev, Olomouc (mix žáků)     
12.1.  - exkurze ČJL – divadelní představení, Olomouc (V4.A, V5.A, 2.A)   
13.1.  - posezení u samovaru (V6.A, 4.A)       
15.-21.1. - LVVZ Kohútka, třídy V3.A, 1.A       
23.-27.1. - národní kolo chemické olympiády kat. A, Litvínov (Martin Klvaňa, V5.A)  
28.1.  - Ples školy, Sokolovna Hranice      
   
Únor 2017 
1.2.  - ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky (mix žáků), GH   
  - školní kolo ZO         
2.2.  - okresní kolo OČJ, Přerov (mix žáků)      
3.2.  - pololetní prázdniny  
6.-10.2. - jarní prázdniny  
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13.2.  - okresní kolo konverzační soutěže NJ (mix žáků), Přerov   
  - beseda SVS „Interpretace textu v humanitních oborech“, 4. roč.   
14.2.  - exkurze D, Vlastivědné muzeum Olomouc (2.A)     
  - přednáška Z – Planeta 3000 „Filipíny“, divadlo Stará střelnice (1.A,V3.A)  
15.2.  - školní kolo olympiády FJ (mix žáků)      
  - exkurze LS, JVS 4. roč. – studio České televize Ostrava    
17.2.  - „To nejlepší z gymplu“, vystoupení pro hranickou veřejnost, divadlo Stará  
                             střelnice 
21.2.  - úvodní seminář k Šablonám 2017, SŠET Olomouc    
  - okresní kolo ZO, kat. C, D, Přerov (mix žáků)     
22.2.  - předkolo Wolkerova Prostějova     
24.2.  - divadelní představení, Olomouc (V2.A, V3.A, 1.A, 3.A)   
  - festival „Umíme francouzsky“, Český Těšín (mix žáků) 
 
Březen 2017 
3.3.  - beseda ZSV Trestní právo (3.A, V5.A 
  - beseda Tonda obal (V1.A, V2.A, V3.A, 1.A  
7.3.  - okresní kolo CHO kategorie D, Přerov      
14.3.  - soutěž Bi – YPEF, Olomouc (3 žáci V3.A)      
23.3.  - recitační soutěž Wolkerův Prostějov     
  - krajské kolo astronomické olympiády (mix 5 žáků) 
24.3.  - soutěž frankofonních písní, Ostrava (mix žáků FJ)     
27.3.  - zkoušky DELF kategorie A1, Ostrava      
28.3.  - zkoušky DELF kategorie A2, Ostrava     
  - vyhlášení Pedagoga Olomouckého kraje, divadlo Šumperk  
29.3.  - oblastní kolo konverzační soutěže FJ, Olomouc    
   
Duben 2017 
3.4.  - krajské kolo OČJ, Olomouc      
3.-8.4.  - výměnný pobyt žáků ve Slovinsku       
4.4.  - okresní kolo MO kat. Z8, ZŠ Struhlovsko (mix žáků V1.A)   
  - SŠH volejbal dívek         
5.4.  - krajské kolo olympiády D        
7.4.  - krajské kolo BiO, Přerov        
10.4.  - krajské kolo EUROREBUS, Olomouc (mix žáků V2.A)    
11.4.  - písemná práce z ČJL (společná část maturitní zkoušky JARO 2017 
  - krajské kolo MO kat. C, Olomouc       
12.4.  - přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého studia 2017/2018 (1. termín)  
  - krajské kolo CHO (mix žáků)        
18.4.  - přijímací zkoušky do 1. ročníku 6letého studia (1. termín)  
19.4.  - přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého studia (2. termín) 
20.4.  - přijímací zkoušky do 1. ročníku 6letého studia (2. termín) 
21.4.  - místní kolo soutěže ZLATÝ LIST, střelnice Hranice (mix žáků SBi, V1.A, V2.A) 
24.4.  - DVPP – Prevence šikany, G Hejčín Olomouc     
28.4.  - poslední zvonění 4.A, V6.A – tělocvična školy  
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Květen 2017 
2.-3.5.  - písemná maturitní zkouška JARO 2017  
4.5.  - seminář pro VP Školní šikana, Olomouc      
9.5.  - jednání HV SRPG 
10.5.  - seminář pro VP Školní šikana, Olomouc     
  - krajské kolo orientačního běhu, Teplice (3 žáci)     
11.5.  - DVPP pro ředitele SŠ Ol. kraje, G Hejčín, Olomouc     
11.5.  - náhradní termín přijímací zkoušky       
12.5.  - seminář ZSV, Ostrava       
  - testování ČSI (ČJL, M, INF), třída V2.A      
15.5.  - DVPP pro ředitele SŠ Ol. kraje, Přerov    
18.5.  - vstupní testy FIRST (V4.A, 2.A) 
  - okresní kolo Pythagoriády, (4 žáci V1.A)    
19.5.  - exkurze TV Jižní Čechy (mix žáků)      
  - krajské kolo soutěže Zlatý list (6 žáků V2.A)     
22.-25.5. - ústní maturitní zkoušky JARO 2017 (profilová a společná část)  
26.5.  - Evropské jazzové dny – výchovný koncert (V1.A, V2.A, 1.A)   
29.5.  - celostátní kolo Soutěže v jazyce francouzském, kat. A2 (Lenka Zdráhalová) 

- exkurze TV Nový Hrozenkov, (2.A)       
30.5.  - exkurze F Nošovice (1.A, V5.A, 3.A)      
  - jednání Školské rady GH   
30.-31.5. - exkurze FJ, Francie (mix žáků)       
31.5.  - předávání maturitních vysvědčení MÚ Hranice (4.A, V6.A)   
 
Červen 2017 
1.6.  - exkurze D/ZSV – Osvětim (třídy V5.A, 3.A)      
1.-4.6.  - exkurze FJ, Francie (mix žáků)       
5.6.  - soutěž EUROREBUS – celostátní kolo, Praha (mix žáků)    
7.6.  - exkurze ČJL, vila Tugendhadt, Brno (třída 3.A)    
  - zahájení výstavy výtvarných prací žáků GH, Galerie Severní křídlo zámku
  - malá CHO, Přerov, mix žáků        
9.6.  - exkurze ZSV – Senát PSČR, Praha (žáci SVS 3. roč.)     
12.6.  - DVPP pro ředitele SŠ Ol. kraje, G Hejčín, Olomouc     
19.6.  - exkurze OV – Štramberk (třída V1.A)     
  - exkurze Z – Čekyně (třída V2.A)       
22.6.  - závody dračích lodí (mix žáků)      
  - Hranické dny bez hranic (třídy V1.A, V2.A)      
23.6.  - exkurze NJ, Olomouc (třída V5.A)       
27.6.  - exkurze M – Pevnost poznání (třída V5.A)     
  - schůze HV SRPG   
29.6.  - Sportovní den GH, areál Plovárny Hranice 
30.6.  - vydání vysvědčení a ukončení výuky ve školním roce 2016/2017 
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 Realizace koncepčních materiálů kraje 
 
Škola ve školním roce 2016/2017 pracovala v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016 – 
2020. 

 
Ředitel školy se  účastnil porad  pro  ředitele středních škol a školských zařízení 
zřizovaných Olomouckým  krajem, jednání  Asociace ředitelů  gymnázií  Olomouckého 
kraje a Asociace ředitelů středních škol Olomouckého kraje. 
 

   

 Spolupráce školy na regionální úrovni 
 

1. porady ředitelů středních škol zřizovaných Olomouckým krajem 
2. Asociace ředitelů gymnázií Olomouckého kraje 
3. výměny předsedů maturitních komisí 
4. vzdělávání pedagogických pracovníků 
5. účast žáků v soutěžích 
6. spolupráce s Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultou UP Olomouc 
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9.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla inspekční činnost provedená Českou školní 
inspekcí. 
 

 Ostatní kontrolní činnosti            
 
Březen 2017 – Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov – kontrola plnění povinností 
v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

 

 Vnitřní kontrolní činnost               
a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců 

 – periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2016) 
 – týden bezpečnosti (duben 2017) 

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 2016 
 
Škola skončila hospodaření za rok 2016 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 
84.808,06 Kč (v hlavní činnosti 35.486,06 Kč, v doplňkové činnosti 49.322 Kč). Součástí 
výsledku hospodaření je transferový podíl ve výši 28.703 Kč. Podrobné údaje o hospodaření 
školy jsou obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2016. 
 
 

Náklady Hlavní činnost  Doplňková činnost 

AÚ  rozpočet skutečnost  rozpočet skutečnost 

501 Spotřeba materiálu 272.800,00 312.830,99  4.000 3.249,00 

502 Spotřeba energií 925.000,00 795.660,00  90.000 72.087,00 

511 Opravy a udržování 490.000,00 486.264,20  4.000 1.755,50 

512 Cestovné 87.400,00 82.344,60    

518 Ostatní služby 641.000,00 608.061,55  3.000 1.524,00 

521 Mzdové náklady 10,232.693,00 10,210.924,00  15.000 15.500,00 

524 Zákonné sociální pojištění 3,444.771,00 3,438.072,00  5.000 5.270,00 

525 Jiné sociální pojištění 42.000,00 40.928,00  0 101,00 

527 Zákonné sociální náklady 161.217,00 162.232,00  0 232,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 21.000,00 22.920,00    

551 Odpisy dlouhodobého majetku 827.556,00 827.556,00  64.000 63.694,00 

558 Náklady z drobného majetku 107.000,00 218.567,80    

 Náklady celkem 17,252.437,00 17,206.361,14  185.000 163.412,50 

 Výnosy  17,281.437,00 17,241.847,20  185.000 212.734,50 

 Výsledek hospodaření  35.486,06   49.322,00 

 
 

ÚZ rozpočet skutečnost 
33353 – přímé náklady 13,580.800,00 13,580.800,00 

33038 41.006,00 41.006,00 

33052 365.562,00 365.562,00 

33065 28.513,00 28.513,00 

Celkem 14,015.881,00 14,015.881,00 

00300 – provoz  1,887.000,00 1,875.063,94 

00302 – odpisy 827.556,00 827.556,00 

00491  15.000,00 15.000,00 

Celkem 2,729.556,00 2,717.619,94 

ERASMUS 0,00 3.492,00 

CELKEM 16,745.437,00 16,736.992,94 

Vlastní výnosy 507.000,00 469.368,20 

Celkem 17,252.437,00 17,206.361,14 

 

ÚZ 33038 – rozvojový program „Excelence středních škol 2015“ 
ÚZ 33065 – rozvojový program „Excelence základních škol 2016“ 
ÚZ 33052 – rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků v regionálním školství“ 



 53 

ÚZ 00491 – organizace výměnného pobytu pro dětí, žáky a studenty ze zahraničních 
partnerských škol a školských zařízení 
 
ERASMUS+ KA1 – projekt „Francouzština na Gymnáziu Hranice“ 
  
 
ROK 2017 
 
V období leden – srpen 2017 hospodařila příspěvková organizace Gymnázium, Hranice, 
Zborovská 293 s  rozpočtem ve výši 16,520.121 Kč, z toho: 
 
přímé náklady (ÚZ 33353)                13,734.810 Kč 
rozvojový program (ÚZ 33038)           30.042 Kč  
rozvojový program (ÚZ 33073)           18.269 Kč 
organizace výměnného pobytu (ÚZ 00112)          15.000 Kč   
provozní náklady (ÚZ 00300)        1,887.000 Kč 
odpisy (ÚZ 00302)            835.000 Kč 
         16,520.121 Kč 
 
ÚZ 33038 – rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 
2016 „Excelence středních škol 2016“ 
ÚZ 33073 – rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního 
školství“ 
ÚZ 00112 – podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních 
vzdělávacích programů 
 
Upravený rozpočet k 31. 8. 2017: 
 

 Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem 

AÚ zřizovatel vlastní výnosy 

501 265.710  4.000 269.710 

502 850.000  90.000 940.000 

511 80.000 45.000 4.000 129.000 

512 80.000   80.000 

518 702.000  3.000 705.000 

521 10,010.723 15.000 15.000 10,040.723 

524 3,396.777  5.000 3,401.777 

525 43.000   43.000 

527 213.911   213.911 

549 23.000   23.000 

558 20.000 90.000  110.000 

551 835.000  64.000 899.000 

Celkem 16,520.121 150.000 185.000 16,855.121 

 
 
Rozpočet na rok 2017 je sestaven jako vyrovnaný, účetní jednotka na konci finančního roku 
2017 dodrží závazné ukazatele dané zřizovatelem.  Poskytnuté finanční prostředky budou 
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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. 
 
 
Finanční fondy: 
 

 stav fondu 
k 31. 12. 2016 

tvorba fondu  
k 31. 8. 2017 

použití fondu  
k 31. 8. 2017 

stav fondu 
k 31. 8. 2017 

finanční krytí 
k 31. 8. 2017 

Investiční fond 278.061,81 449.348,00 571.395,00 156.014,81 156.014,81 

RF ze zlepš. HV 87.909,38 51.105,06 92.345,00 46.669,44 44.191,44 

RF z ostat. titulů 4.800,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fond odměn 17.000,00 5.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 

      

FKSP 116.683,95 134.833,00 66.070,00 185.446,95 168.215,95 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Zapojení do rozvojových programů 
 

V prosinci 2016 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Excelence 
základních škol 2016“ ve výši 28.513 Kč za výsledky v hodnocených olympiádách a 
soutěžích tří žáků 1. a 2. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia. Prostředky byly 
vyplaceny formou odměny učitelům (4), kteří se podíleli na individuální přípravě 
ohodnocených žáků. 
V dubnu 2017 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Hodnocení 
žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence středních škol 2016“ ve 
výši 30.042 Kč za výsledky pěti 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 v soutěžích a olympiádách nad rámec svého 
pracovního úvazku.  

 
 

 Zapojení do republikových projektů, programů a grantů  
 

Testování ČŠI 

Ve školním roce 2016/2017 se škola účastnila výběrového zjišťování výsledků žáků 

2016/2017 – 3. ročník SŠ, organizovaného Českou školní inspekcí. Ve dnech 14. a 15. 11. 

2016 proběhlo testování ve třídách 3.A a V5.A z přírodovědné gramotnosti. Třída 3.A 

dosáhla průměrné úspěšnosti 73 % a V5.A 78 %, což je průměr za školu 76 %. 

Dne 12. 5. 2017 proběhlo testování ve třídě V2.A (úroveň 9. ročníku ZŠ) v předmětech 

český jazyk a literatura, matematika a informatika. V českém jazyce a literatuře dosáhli 

žáci průměrné úspěšnosti 81 %, v matematice 68 % a informatice 75 %. 

 
Dny chemie na MU Brno – 4 žáci Zuzana Sommerová, Klára Hašová (V5.A), Martin Šanda 
a Jiří Horák (3.A) se účastnili ve dnech 15.-17. února 2017 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. 

 

Letní škola matematiky a fyziky 

Martin Klvaňa se ve dnech 1.-16. července 2017 zúčastnil Letní školy matematiky a fyziky 

v Rokytnici v Orlických horách, pořádanou ŠMF pod patronací Asociace pro mládež, vědu 

a techniku (AMAVET) a MFF UK v Praze. 

 

Talentová akademie 2017 

Martin Klvaňa (V5.A) se přihlásil do prvního ročníku Talentové akademie 2017, kterou 

organizuje Fyzikální ústav Akademie věd (Laserová centra ELI Beamlines a HiLASE a 

vědecko populární časopis Vesmír), který hledá 12 nejlepších studentů, kterým bude 

umožněno během 3 dnů práce ve vědeckých centrech ústavu poznat, k čemu jsou 

využívány nejvýkonnější lasery světa a nejlepším z vybraných studentů bude nabídnuta 
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dlouhodobá spolupráce s výzkumníky Fyzikálního ústavu AV. Finalisté byli vybráni 

v průběhu srpna 2017, Martin Klvaňa nebyl vybrán. 

 
 

 Zahraniční aktivity 2016/2017 
 

13.–18. září 2016 – výměnný pobyt žáků a učitelů ze Slovinska, škola Gimnazijum, Šolski 
center Slovenske Konjice-Zreče, který se konal za finanční spoluúčasti zřizovatele – 
Olomouckého kraje. Během pobytu se žáci účastnili společné výuky v předmětech M, AJ, 
IT, dále se formou fakultativních výletů seznámili nejen s městem Hranice a jeho 
bezprostředním okolím, ale také s regionem Olomouckého kraje, jeho metropolí městem 
Olomouc a také se širším regionem střední Moravy. 
Jelikož žáci z partnerské školy byli ubytováni v rodinách žáků naší školy, došlo k posílení 
sociálních a interkulturních dovedností žáků obou škol a vzhledem k povinné komunikaci 
v AJ došlo k dalšímu prohloubení jejich jazykových schopností a dovedností. 
Slovinští žáci byli seznámeni se školským vzdělávacím programem naší školy, s českou 
vzdělávací soustavou, byli seznámeni s vyučovacími metodami a postupy v naší škole a 
v neposlední řadě se mohli seznámit s regionem Hranic a Olomouckého kraje. 

 
 

 
 
 

 
3.–8. dubna 2017 – výměnný pobyt 15 žáků a 3 vyučující Gymnázia Hranice  ve Slovinsku. 
Výměnný pobyt byl primárně zaměřen na vzájemnou spolupráci žáků v hodinách 
matematiky, informatiky, geografie a anglického jazyka. Vzhledem k tomu, že žáci naší 
školy byli ubytovaní v hostitelských rodinách, pobyt přispěl k rozšíření jejich socio-
kulturních dovedností a ke zdokonalení jejich jazykových schopností. Během šesti 
pobytových dnů měli možnost navštěvovat výuku ve slovinské škole (výuka probíhala 
v angličtině), seznámili se se vzdělávací soustavou Slovinska s důrazem na sekundární 
vzdělávací oblast a měli možnost představit  veřejnosti Slovenských Konjic 
(prostřednictvím živých vstupů v Radiu Rogla) město Hranice a Olomoucký kraj. Součástí 
pobytu byly i poznávací výlety v regionu Celje a Maribor. 
Po ukončení výměnného pobytu žáci pracovali společně na několika tématech 
v předmětu matematika, a to elektronickou cestou. 
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Výměnný pobyt žáků Gymnázia Hranice a Gymnázia Slovenske Konjice bude po dohodě 
vedení obou škol pokračovat i v příštím školním roce, kdy žáci budou společně pracovat 
ve dvou oblastech – v estetické výchově a v oblasti ochrany životního prostředí. 

 
 

 
 

 
 
 
 
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 2016/2017 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 
 

 
Ve dnech 21.–23. 10. 2016 se Mgr. Nikola Stodůlková, vyučující francouzského jazyka,  
zúčastnila mezinárodního kontaktního semináře v Paříži (Francie), na který byla vybrána 
jako účastník Národním podpůrným střediskem eTwinning. Aktivita eTwinning je 
iniciovaná Evropskou komisí a je do ní k dnešnímu dni zapojeno téměř 400 000 učitelů 
z více než 170 000 škol, které společně pracují v on-line vzdělávacích projektech na 
portálu www.etwinning.net. Veškeré služby aktivity eTwinning jsou školám poskytovány 
zdarma.  Kontaktní semináře eTwinning jsou určeny pro učitele, kteří mají zájem o 
mezinárodní spolupráci v  projektech eTwinning. Na těchto seminářích mají učitelé 
možnost nalézt projektového partnera z jiné země a připravit si společně projekt. 
Náklady spojené s účastí na semináři (ubytování, stravování, cesta do zahraničí, 
konferenční poplatek) neslo Národní podpůrné středisko pro eTwinning. 
Mgr. Nikola Stodůlková pracuje na mezinárodním eTwinningovém projektu s názvem: 
Découverte franco-tchèque. 
Díky tomuto semináři byla navázána spolupráce s partnerskou školou ve Francii 
(Bretagne) – projekt e-twinning: „Découverte francophone“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etwinning.net/
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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 2016/2017 byla škola metodicky řízena zřizovatelem (Olomoucký kraj) 
prostřednictvím odboru školství, sportu a kultury KÚ Olomouckého kraje. Ředitel školy se 
účastnil společných porad pro ředitele škol a školských zařízení 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), směrnice Olomouckého kraje ze dne 28. 11. 2016, kterou se vydávají Zásady pro 
řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem a dalších metodických 
pokynů či rozhodnutí zřizovatele, vždy v souladu s Dlouhodobým záměrem Olomouckého 
kraje (oblast vzdělávání). 

 
Ve školním roce 2016/2017 se i nadále dařilo udržet 100 % aprobovanost pedagogických 
pracovníků, byl dodržen závazný limit pedagogických i ostatních zaměstnanců. 

 
Ve školním roce 2016/2017 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 (sportovní soutěže, činnost pěveckého sboru, ...) a v zahraničí. 

 
Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci u maturitních zkoušek ve společné i profilové části, což 
je zárukou i pro následná úspěšná přijetí absolventů 2016/2017 na vysoké školy. 

 
 

Hranice,  září 2017 
 
 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                ředitel školy 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla projednána a schválena 

Školskou radou Gymnázia Hranice dne 10. 10. 2017 po předchozím projednání v pedagogické 

radě školy. 
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16.   Seznam příloh: 
 
1) Organizační struktura 
2) Statistika tříd – organizace školního roku 2016/2017 
3) Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí školního roku 
4) Seznam předmětů dle typů 
5) Kopie novinových článků k aktivitám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


