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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. 2018  

 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 2017/2018 studovalo na gymnáziu celkem 289 žáků v 10 třídách, z toho 
v šestiletém cyklu denního studia celkem 178 žáků (2 třídy v nižším stupni víceletého 
gymnázia, 4 třídy ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve čtyřletém cyklu denního 
studia pak 111 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 
 

 2016/2017 2017/2018 
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. 59/2 29,5 59/2 62/2 31 62/2 

6leté-vyšší st. 113/4 28,3 112/4 116/4 29 114/4 

6leté celkem 172/6 28,7 171/6 178/6 29,7 176/6 

4leté 110/4 27,5 109/4 111/4 27,8 111/4 

Celkem 282/10 28,2 280/10 289/10 28,9 287/10 

 
Průměrná naplněnost byla 28,9/28,7 žáka na 1 třídu. 
 
Ve školním roce 2017/2018 pracovalo ve škole celkem 26 pedagogických pracovníků, 
z toho 4 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 2017), na realizaci Dne otevřených 
dveří pro zájemce o studium ze základních škol (leden 2018), na přípravě otázek k ústní 
maturitní zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní turnaje, Sportovní den 
školy). 

 
Škola ve školním roce 2017/2018 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. 
 
Škola má v rámci KAP zpracovaný Plán aktivit školy na období 2017-2019, který byl vydán 
v září 2017, v září 2018 škola provedla jeho první vyhodnocení. Plán aktivit školy (v rámci 
projektu P-KAP OP VVV) je zaměřen zejména na rozvoj kariérového poradenství. Úzce 
navazuje na zapojení školy do projektu OP VVV (Výzva 35 - Šablony). 
 
S účinností od 24. 5. 2018 má škola zpracovanou Směrnici ředitele školy o řádném 
zacházení s osobními údaji a dodržování předpisů na ochranu osobních údajů, za účelem 
konkretizace povinností vyplývajících zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (GDPR). 
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro školu (správce) vykonává společnost 
Schola servis GDPR, s.r.o., Palackého 150/8, 796 01 Prostějov. 
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Ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018  se odvíjel od projednaného a schváleného celoročního Plánu práce 
(Organizační řád) pro školní rok 2017/2018, který byl vydán ředitelem školy dne 30. 8. 
2017.  

 
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 2017/2018 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro školní 
rok 2017/2018, které byly projednány a schváleny dne 30. 8. 2017 (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 vykonával jeden student VŠ pedagogického směru průběžnou 
pedagogickou praxi na GH.  

 
Vyučování ve školním roce 2017/2018 bylo zahájeno v pondělí 4. září 2017 a ukončeno v 
pátek 29. června 2018. 

 
 

 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). 
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 Rada školy (zřizovatel Olomoucký kraj) 
 

Od ledna 2018 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 (Vojtěch Vávra – do 30. 6. 2018). 
 
Rada školy se sešla dvakrát, na říjnovém zasedání bylo projednáno a schváleno znění 
Výroční zprávy o činnosti Gymnázia Hranice za školní rok 2016/2017, členové ŠR byli 
seznámeni s plánem práce školy na školní rok 2017/2018, ředitel školy informoval členy 
školské rady o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019, maturitních zkouškách 
v termínu JARO 2018.  
Na květnovém zasedání byl projednán rozpočet školy na rok 2018, členové ŠR byli 
seznámeni s průběhem přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, s organizací 
maturitních zkoušek JARO 2018, s mezinárodní spoluprací školy, zapojením školy do 
projektů a organizací závěru školního roku 2017/2018.  

 

 Hlavní výbor SRPG 
 

V Hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2017/2018 deset zástupců 
jednotlivých tříd + ředitel školy. Funkci předsedy Hlavního výboru SRPG vykonávala Ing. 
Marie Hrazdilová, funkci pokladníka zastávala Ing. Markéta Čočková. 
Hlavní výbor se sešel během školního roku celkem pětkrát. Na svých jednáních byli 
členové průběžné seznamováni s organizací školního roku, jednotlivými akcemi školy, 
s hodnocením prospěchu, absence, chování za jednotlivá čtvrtletí a pololetí, s výsledky 
přijímacích zkoušek a přijímacího řízení, s výsledky ústních maturitních zkoušek. 
Hlavní výbor se podílel na organizaci plesu školy dne 28. 1. 2018. 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 
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- 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 2017/2018 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). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 11 

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. 2017): 
 
 

 
 

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 31 28 33 26 29 178 

čtyřleté 
studium 

  1 1 1 1 4 

  30 23 31 27 111 

Celkem 
1 1 2 2 2 2 10 

31 31 58 56 57 56 289 

 2/62 8/227  

 
 

třída celkem dívky hoši 

1.A 30 14 16 

2.A 23 12 11 

3.A 31 20 11 

4.A 27 13 14 

 111 59 52 

V1.A 31 21 10 

V2.A 31 19 12 

V3.A 28 18 10 

V4.A 33 19 14 

V5.A 26 16 10 

V6.A 29 20 9 

 178 113 65 

celkem 289 172 117 

 
 
Počet dívek celkem   : 172 (ø 17,2/1 třída) 
Počet hochů celkem   : 117 (ø 11,7/1 třída) 

 
Celkový počet stravovaných žáků : 225 (77,85 %) 

 
Počet žáků na učitele   : 11,93 

 
Celkový počet dojíždějících žáků  : 132 (ø 13,2/1 třída) 
- z toho z jiných okresů   : 32 
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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 5 4 3 10 1    2  25 

Kroměříž    1     2 1 4 

Celkem 5 4 3 11 2    5 2 32 

 
 

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 září, říjnu a 
listopadu 2017 a v březnu 2018 proběhlo ve škole testování FIRST Pre-testing.  
Mezinárodní zkoušku úspěšně vykonalo sedm žáků (pět úroveň B2 First, jeden úroveň C1 
Advanced a jeden úroveň IELTS).  
Na konci srpna 2018 proběhlo další testování, kterého se zúčastnilo 15 žáků. 
Od září 2018 bude otevřen  nový seminář pro školní rok 2018/2019. 
 
Ve školním roce 2017/2018 probíhala příprava žáků na zkoušky DELF z francouzského 
jazyka. V dubnu úspěšně absolvovaly dvě žákyně 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 – 46). 
 
Řada žáků se také zapojila do kulturního a sportovního života města Hranice, někteří žáci 
školy úspěšně reprezentují Českou republiku v národních týmech svých věkových 
kategorií (judo, atletika, cyklistika, golf). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 Údaje o zaměstnancích školy 
 

 Počet pedagogických pracovníků:  26 
 

 Jméno, titul vzdělání aprobace vyučoval % 
aprob. 

úvazek 
přepočt. 

třídní 
učitel 

1 Hapalová Martina, Mgr. VŠ M/Z Z 100 1,0000  

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

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

4 Jakešová Taťána, Mgr. VŠ       M,F M,F 100 1,0000 V3.A 

5 Kolářová Dagmar, Mgr. VŠ M,F,IVT M,IVT 100 1,0000 V6.A 

6 Křenková Marta, Mgr. VŠ ČJ,ON ČJ,ZSV 100 1,0000 2.A 

7 Kubešová Dana, RNDr.   VŠ M,F M,F 100 1,0000 V5.A 

8 Lajdová Zdenka, PaedDr. VŠ ČJ,ON ČJ,ON,ZSV 100 1,0000 4.A 

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

10 Lopraisová Magdaléna, Bc. VŠ Ze,Bi Ze 100 0,5714  

11 Lysák Jiří, Mgr. VŠ D,TV,BV D,TV 100 1,0000 3.A 

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

13 Malá Ludmila, Mgr.  VŠ VV VV,HV 100 1,0000  

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

15 Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV AJ,VV 100 0,9524  

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

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

18 Poláková Lenka, Mgr. VŠ M, Ch Ch 100 0,7143 V1.A 

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

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

21 Stodůlková Nikola, Mgr. VŠ FJ, ZSV FJ 100 1,0000 V2.A 

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

23 Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ,RJ 100 0,3809  

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

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

26 Zemánková Věra, Mgr. VŠ NJ,ČJ NJ,ČJ 100 1,0000 V4.A 

 Jemelík Zdeněk, Mgr.  VŠ M,F M,F 100 0,1905  

 
Mgr. Zdeněk Jemelík – úvazek 0,1905 do 31. 12 .2017, od ledna 2018 do května 2018 na DPP. 
 
Změny v pedagogickém sboru:  
 
Mgr. Martina Hapalová – nemocenská od 10. 10. 2017 do 20. 7. 2018, zástup Bc. Magdaléna 
Lopraisová (16. 10. 2017 – 30. 6. 2018). 
                                                         
Mgr. Alena Odložilová – 16. 7. 2018 nástup po rodičovské dovolené.  
 
Rodičovská dovolená: Mgr. Petra Biskupová. 
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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 

 
     Dana Urbanová: nemocenská od 19. 6. 2018. 
    
     Zaměstnanci podle věku a pohlaví (pedagogové/nepedagogové) 
       

věk ženy muži celkem % 

 pedag. neped. pedag. neped.   

do 20 let       

21-30 let 1    1 3,1 

31-40 let 4    4 12,9 

41-50 let 5 1 1  7 22,6 

51-60 let 7 1 3  11 35,6 

61 a více let 2 2 3 1 8 25,8 

Celkem 19 4 7 1 31 100 

 
   Zařazení do platových tříd:        
        

          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Organizační struktura platná ve sledovaném období        

- příloha č. 1 
 
 

 Pedagogická praxe na Gymnáziu Hranice ve školním roce 2017/2018: 
 

březen 2018 Jan Mazan (TV/Bi)  

Platová třída počet 
13/5 1 

13/7 1 

11/1 1 

12/2 0 

12/3 0 

12/4 5 

12/5 5 

12/6 6 

12/7 7 

10/12 1 

9/9 1 

4/12 1 

2/12 2 

celkem 31 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 
 
Přijímací řízení (v režimu správního řízení) pro školní rok 2018/2019 bylo zahájeno dne 
15. 3. 2018 a ukončeno 31. 8. 2018. 

 
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019 
 
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      68     zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů 
 
b) čtyřleté gymnázium: přihlášek   47      zápisový lístek odevzdalo 19 uchazečů 
 
2. kolo přijímacího řízení 
 
čtyřleté gymnázium: přihlášek    2 zápisový lístek odevzdal 1 uchazeč 

           
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. 2017   : 60 
 
 Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1. 9. 2017 :  1 (1 NSVG)    

 
 Počet nově přijatých žáků do vyšších ročníků k 30. 9. 2017 : 1 (VSVG) 

 
 Počet nově přijatých žáků po 30. 9. 2017   :  0  

 
 Počet žáků, kteří přerušili studium do 30. 9. 2017  : 0  

                                                                           po 30. 9. 2017  : 1 (VSVG) 
                                   

 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia  : 0 
 

 Počet žáků, kteří nenastoupili po přerušení studia  : 0 
 

 Počet žáků, kteří zanechali studia do 30. 9. 2017  : 0 
                     po 30. 9. 2017  : 1 (1 VSVG) 

        k 31. 8. 2018  : 2 (NSVG)   
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2017/2018 
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 2017/2018 
 

 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 288 287 

počet tříd 10 10 

prospělo s vyznamenáním 111 106 

prospělo 176 179 

neprospělo 0 1 

neklasifikováno 1 1 

Ø prospěch 1,69 1,71 

absence celkem 11115 12341 

Ø absence na 1 žáka 38,73 43,00 

Ø absence na 1 třídu 1111 1234 

neomluvená absence celkem 0 26 

 
 
 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2017/2018 
 

 

třída 

počet 
žáků 

prospěl 
s vyznam. 

 
prospěl 

 
neprospěl 

 
nehodnocen 

snížená 
známka 

z chování 

průměrný 
prospěch 

absence 
na žáka 
celkem 

neomluv. 
absence 

 

1.A 30 5 25    2,01 28,67  

2.A 23 6 17    1,82 58,48  

3.A 31 11 20    1,73 36,52  

4.A 27 3 23 1   2,03 33,22  

          

V1.A 31 20 10  1  1,31 41,55  

V2.A 31 24 7    1,31 49,03  

V3.A 28 11 17    1,61 44,07  

V4.A 32 11 21    1,79 52,75  

V5.A 25 6 19    1,79 53,76  

V6.A 29 9 20    1,67 35,62  

celkem 287 106 179 1 1  1,71 43,00  
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 Maturitní zkoušky 2017/2018 
 

Výsledky maturitních zkoušek JARO 2018 + PODZIM 2018  

– společná a profilová část, třídy 4.A a V6.A (56 žáků) 

 
Třída 4.A (27 žáků) 
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  8 13 6   1,93 

Anglický jazyk – společná část  7 10 1   1,67 

Matematika – společná část  2 4 2 1  2,22 

Anglický jazyk – profilová část 2 5    1,71 

Německý jazyk – profilová část  2 1 1   1,75 

Ruský jazyk – profilová část 2 1 2   2,00 

Základy společenských věd 2 3    1,60 

Dějepis 1 1  2  2,75 

Zeměpis 1 1 2 2  2,83 

Fyzika 3 1    1,25 

Chemie 2 2 1 1  2,17 

Biologie 5 4  2 1 2,16 

Celkem 37 46 15 8 1 1,98 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospěl neprospěl 

27 žáků 7 (26 %) 19 1 

 

 
Třída V6.A (29 žáků) 
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  12 13 4   1,72 

Anglický jazyk – společná část  17 3    1,15 

Německý jazyk – společná část 1     1,00 

Matematika – společná část  3 3 1 1  2,00 

Anglický jazyk – profilová část 5 3 1   1,56 

Německý jazyk – profilová část  8 2    1,20 

Základy společenských věd 8 1    1,11 

Dějepis 2  1   1,67 

Fyzika 1 1 1   2,00 

Chemie 8     1,00 

Biologie 7 1    1,13 

Informatika 3   1  1,75 

Estetická výchova – hudební  2 2    1,50 

Celkem 77 29 8 2  1,44 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospěl neprospěl 

29 žáků 20 (69 %) 9  0 
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 4.A V6.A Celkem 
Počet přihlášených 27 29 56 
Konali zkoušku 27 29 56 
Prospěch s vyznamenáním 7 20 27 
Prospěl 19 9 28 
Neprospěl 1 0 1 
Společná část:    
Český jazyk a literatura  1,93 1,72 1,83 
Anglický jazyk  1,67 1,15 1,41 
Německý jazyk - 1,00 1,00 
Matematika  2,22 2,00 2,11 
Společná část  1,94 1,47 1,71 
Profilová část:    
Anglický jazyk  1,71 1,56 1,64 
Německý jazyk 1,75 1,20 1,48 
Ruský jazyk 2,00 - 2,00 
Základy společenských věd 1,67 1,11 1,39 
Dějepis 2,75 1,67 2,21 
Fyzika 1,25 2,00 1,63 
Chemie 2,17 1,00 1,59 
Biologie 2,16 1,13 1,65 
Informatika - 1,75 1,75 
Estetická výchova – hudební  - 1,50 1,50 
Profilová část  2,03 1,44 1,74 
Celkem společná + profilová část  1,98 1,46 1,72 
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ ve školním roce 2017/2018 
 

Univerzita Fakulta V6.A 4.A Celkem 

VUT Brno 

strojního inženýrství 2 4 

9 

elektrotechnická   1 

informačních technologií 1 1 

MU Brno 

sociálních studií 1 1 

9 

pedagogická 1 2 

právnická 1   

přírodovědecká 1   

lékařská 1   

informatiky  1   

UP Olomouc 

přírodovědecká 1 4 

12 

právnická   2 

pedagogická 1   

lékařská 1   

tělesné kultury 1   

filosofická 2   

Slezská univerzita Opava obchodně podnikatelská   1 1 

UTB Zlín managementu a ekonomiky 1   1 

OU Ostrava 

přírodovědecká    1 

4 

filozofická   1 

lékařská 1   

filozofická 1   

VŠB Ostrava ekonomická 1   1 

Tomáše Bati Uherské Hradiště logistiky a krizového řízení   1 1 

obrany Brno  leadershipu   1 1 

VŠCHT Praha  
potravinářské a biochemické technologie    1 

3 chemicko-inženýrská 2   

UK Praha 

lékařská v Hradci Králové    1 

4 

přírodovědecká 1   

matematicko – fyzikální  1   

právnická 1   

ČVUT Praha 
elektrotechnická   1 

2 jaderná a fyzikálně inženýrská 1   

Newton College Brno  globálního podnikání a managementu  1 1 2 

Univerzita Pardubice chemicko-technologická 1   1 

       
  

 

       
  

   V6.A 4.A celkem 
  

 Počet žáků ve třídě 29 27 56 
  

 Počet žáků hlásících se na VŠ 29 25 54 
  

 Z toho přijatých 29 24 53 
  

 Přijatých - přepočteno na procenta 100% 96% 98% 
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        V6.A 4.A celkem 
  

 Jazyková škola   2 2 
  

 Zaměstnání v zahraničí   1 1 
  

 Studium na VŠ v zahraničí  2   2 
  

  

 

          

           

 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, 

– žáci rozděleni podle odpovídající úrovně jazykových dovedností a schopností,  
– zapojení do projektů OVPK, ERASMUS+, mezinárodní činnost školy. 

 
 

 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 2017/2018 (vyhodnocení) 
 

Garant programu: Mgr. Jiří Horký 
 
1. Seznámení ředitele školy s programem 
 
plán                     proběhlo 
říjen 2017           3. 10. 2017 

 
2. Aktivity pro žáky     
 
A) S protidrogovou tématikou  
plán                        proběhlo 

      V1.A a 1.A 
      10–12 2017       neproběhlo  Řekni drogám ne!  Beseda 
 
      červen 2018 neproběhlo  Návštěva kontaktního krizového   
      centra KAPPA s besedou (po třídách). 
      
     B) S jinými negativními jevy 
      plán  proběhlo 
   
      září 2017                 6. 9. 2017 V1.A Adaptační akce pro V1.A a 1.A – posílení vztahů 

           26. 9. 2017 1.A   v novém kolektivu 
 

      listopad 2017         neproběhlo         Beseda o občanském a trestním právu pro 3.ročníky 
 
      
      10-11/2017 2. a 7. 11. 2017 Návštěva soudu pro 4.A a V6.A povědomí o 
      občanském a trestním právu 
 
      10 – 11 2017 říjen 2017          The Activ – prevence dopravních předpisů 1.A, V3.A 
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V jednotlivých předmětech se vyučující zabývali všemi negativními jevy buď 
v tematických celcích nebo v jednotlivých hodinách, úkolech, příkladech atd. Podrobnější 
přehled viz tematické plány. 

 
C) Jiné preventivní činnosti 

 
      všichni žáci školy – výběr  
      jarní prázdniny   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  
      červenec 2018   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 
      Basketbalový kroužek  celý školní rok 
      Volejbalový turnaj  podzim 2017 
      Šimbalový turnaj  jaro  2018 
 
      E) Ostatní organizace a zájmové útvary pro volný čas mládeže, spolupracující se školou 
 
      ZUŠ Hranice 
      Taneční klub "A" 
      TJ Sigma Hranice a její jednotlivé oddíly 
      DDM Hranice 
      Mažoretky Hranice 
      HC Cement Hranice 
      SK Sigma Hranice 
      oddíl Teiwaz 
 
      3. Aktivity pro pedagogy 
 
      na začátku školního 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   Doplnění knihovny, videotéky a propagačního materiálu 
     pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů. 
 
      červen 2018   Zřízení stálé nástěnky ( kontakty, tel. čísla, nápomocné 
     organizace a instituce, nízkoprahová zařízení atd.). 
 
      5. Zhodnocení a efektivita 
 
      Návštěva  soudu 4. ročníky – v rámci  výuky společenských věd  studenti  navštívili  soudní       
      jednání, čímž si rozšířili praktické povědomí o občanském a trestním právu. 
 
      Pobyt v Chorvatsku proběhl za velkého zájmu zúčastněných studentů. 
 
      The Activ – dopravní akce  pro začínající  řidiče – velmi  působivé a emotivní představení o      
      (ne)bezpečnosti řízení motorového vozidla. Pohled zdravotníka, požárníka, policisty. 
 
      Neuskutečněné akce Plánovaná návštěva Kontaktního centra Kappa v Hranicích 

neproběhla v důsledku velkého množství exkurzí v závěru 
školního roku. 

    Lyžařský zájezd o jarních prázdninách. 
Beseda o občanském a trestním právu pro 3. ročníky – 
každoročně úspěšná akce, kde studenti po besedě komunikují 
s právníkem o konkrétních případech. 

    Beseda – Řekni drogám ne!  
 
 

 Výchovná komise 
 
Výchovná komise pracovala ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018  se výchovná komise sešla jednou z důvodu 
projednání opakované neomluvené absence žáka maturitního ročníku.      

 
 

 Výchovná oblast               
 

Chování žáků ve školním roce 2017/2018 se hodnotilo průběžně v rámci třídnických 
hodin (důraz na dodržování pravidel Školního řádu), dále na jednotlivých měsíčních 
poradách a jednáních pedagogické rady GH. 
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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 2017/2018: 
 
 

druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 69 111 

pochvala ŘŠ 3 4 

důtka TU 2 1 

důtka ŘŠ 0 0 

podmíněné vyloučení 0 0 

vyloučení ze studia 0 0 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 Přehled průběhu DVPP ve školním roce 2017/2018 
 
Další vzdělávání pedagogických  pracovníků  ve školním roce 2017/2018 se  řídilo 
příslušným plánem DVPP, který byl projednán na poradě vedoucích předmětových komisí 
dne 30. 8. 2017 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 (Šablony) 

 
Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání:     18 
Počet aktivit v rámci vzdělávání:                   20 
 
 
Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí: 
 
 

předmětová 
komise 

počet akcí 
 

počet  
proškolených osob 

ČJ 2 2 

AJ 3 3 

NJ 2 2 

FJ 2 1 

RJ - - 

ON/ZSV 3 3 

D - - 

Z - - 

M 2 4 

F - - 

IVT 4 2 

Ch 2 1 

Bi - - 

TV - - 

EV - - 

 
 

Mgr. Nikola Stodůlková – studijní pobyt v Bruselu (březen 2018). 
Mgr. Nikola Stodůlková – DVPP „Kariérové poradenství“ v rámci Výzvy 35 Šablony. 
Mgr. Marta Křenková – seminář „BOZ a právní problematika ZŠ a SŠ“ (říjen 2017), 
seminář pro výchovné poradce k tématu Kariérové poradenství (listopad 2017, duben 
2018). 
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Mgr. Ivo Macháček – Vzdělávací systém v Ol. kraji pro trh práce (leden 2018). 
 Mgr. Ivo Macháček – seminář k problematice GDPR (listopad 2017, květen 2018). 

       Mgr. Dagmar Kolářová – seminář k problematice GDPR (listopad 2017). 
 Mgr. Pavla Záchelová – seminář KAP – ERASMUS + (listopad 2017). 
 
 
Údaje o distanční podobě studia ve školním roce 2017/2018 – nebylo realizováno 
 

 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 
 
Přehled odborných exkurzí: celkem exkurzí : 24 
     z toho zahraniční :   4 

 
Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů: 
 
český jazyk   5 
anglický jazyk  1 (Slovinsko) 
německý jazyk  2 (Rakousko – Vídeň) 
ruský jazyk   1  
francouzský jazyk  1 
dějepis/ON/ZSV        9 + 1 (Polsko – Osvětim, Krakov) 
zeměpis   2 
matematika/fyzika - 
informatika a VT  1 
chemie   - 
biologie   4 
estetická výchova  4 + 1 (Itálie) 
tělesná výchova  1 
 
 
Září 2017 – kulturněhistorická exkurze Praha (4.A, V6.A) 
 
Říjen 2017 – exkurze ČJL/EV Moravské divadlo Olomouc 

      – exkurze Bi – ZOO Ostrava    
      – exkurze Bi – Antropos Brno  
      – exkurze D – Praha, Československé legie    

– exkurze ZSV – Muzeum Sigmunda Freuda Příbor 
 
Listopad 2017 – exkurze ZSV – Okresní soud Přerov 
– exkurze Aliance Francaise Ostrava 
– exkurze na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc (třídy V6.A, 4.A), žáci se 
seznámili s fungováním oddělení a dozvěděli se základní informace o dárcovství krve. Na 
závěr si několik dobrovolníků poprvé vyzkoušelo darování krve. 
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Prosinec 2017 – exkurze NJ Vídeň 
– exkurze do Prahy na Kavčí hory do České televize. Žáci V3.A a 2.A se seznámili s chodem 
této veřejnoprávní televize, zhlédli proces tvorby pořadu pro děti „Planeta YO“ a mohli se 
na chvíli stát kameramany, moderátory a kostyméry. 
 

                   
 

 
Únor 2018 – exkurze do Landek Parku, největšího hornického muzea v České republice, 
v Petřkovicích u Ostravy (V2.A). 
– exkurze do České televize Ostrava spojená s prohlídkou studií, režijního komplexu a 
střižny.  
 

 
       
 
Duben 2018 – exkurze do Českého rozhlasu v Olomouci, ve kterém se vyrábí regionální 
vysílání, spojené s výkladem o hanácké metropoli (V6.A, 4.A)  
 
Květen 2018 – exkurze TV, Český Krumlov 
– exkurze estetické výchovy – ve dnech 3.-8. 5. 2018 proběhl poznávací zájezd výběru 
žáků ze tříd 3.A, 2.A, V2.A, V4.A a V5.A do severní části Itálie - Benátky, Padova, Verona, 
Ravenna, resort Lago di Garda. Poznávací program byl zaměřen na kulturní a historické 
zajímavosti, poznávání krás krajiny Benátska, její jedinečnou architekturu a památky. Žáci 
navštívili i známá místa, kde žili Francesco Petrarca a Dante Alighieri, stejně jako Juliin 
mytický balkon ve Veroně. Pobyt ale současně poskytl i pohled na italský způsob života, 
stravování a denní režim.    
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Červen 2018 – exkurze ZSV – Psychiatrická léčebna Opava 
– exkurze D Osvětim 
– exkurze RJ do Olomouce, pravoslavný chrám sv. Gorazda  

 
 

Ve středu 28. března 2018 navázalo 12 žáků Gymnázia Hranice na listopadovou exkurzi 
na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci a zúčastnili se už podruhé 
společného darování krve. Podpořili tak dobrou věc a rozšířili řady dobrovolných dárců. 
Sítem vyřazení po důkladné zdravotní kontrole nakonec prošlo 8 studentů, z nichž 5 bylo 
prvodárců. Přispěli téměř 4 litry této vzácné tekutiny, kterou nelze nijak uměle vyrobit. 
Tři studentky ze čtvrtého ročníku, které již darovaly krev podruhé, se současně rozhodly 
zařadit i do registru dárců kostní dřeně. 
 

    
 
Další – viz Přehled akcí školy za školní rok 2017/2018 (str. 47-50) 
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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 2018 
V úterý 27. března 2018 proběhl na Krajském úřadě v Olomouci  již osmý ročník 
slavnostního předávání ocenění „Pedagog Olomouckého kraje 2018“  patnácti nejlepším 
pedagogům z rukou hejtmana Ladislava Oklešťka. V tomto roce získala ocenění Mgr. Jana 
Menšíková, vyučující tělesné výchovy, která  se vedle povinných hodin tělesné výchovy  
věnuje  i mimoškolní činnosti našich žáků v oblasti sportu. Vynikajících výsledků dosahuje 
s našimi žáky především v lehké atletice a florbalu dívek (každoroční úspěchy 
v okrskových, okresních a krajských kolech/finále uvedených sportů).  

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

získal toto ocenění za dobu osmi let, kdy začal Olomoucký kraj oceňovat pedagogy za 

jejich náročnou a záslužnou práci. 

 

 
 

 
 
Den otevřených dveří Gymnázia Hranice 
Dne 9. 1. 2018 proběhl tradiční Den otevřených dveří Gymnázia Hranice s cílem seznámit 
veřejnost se studijními obory, se Školním vzdělávacím programem školy pro školní rok 
2018/2019, který navazoval na Přehlídku studijních oborů středních škol v Hranicích 
(prezentace studijních nabídek, listopad 2017). 
 

 
 

http://www.gymnaziumhranice.cz/
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TO NEJLEPŠÍ Z GYMPLA  
V únoru 2018 proběhlo v divadle Stará střelnice v dopoledních hodinách opakování  
vánočního koncertu pro žáky hranických základních škol a večer již tradičně opakování 
vánočního koncertu  pro veřejnost „To nejlepší z Gympla aneb cesta po Česku“, ve které 
se opět představili studenti napříč třídami našeho gymnázia. Obě představení se opět 
setkala s velkým ohlasem a nadšením publika. 

 

 

 

Hudební festival „TaťánaFest“ 
V sobotu 14. dubna 2018 se konal v divadle na Staré střelnici 1. ročník hudebního 
festivalu TaťánaFest, věnovaný památce Taťány Jonasové (bývalé vyučující hudební 
výchovy na Gymnáziu Hranice), na kterém vystoupilo přibližně 150 účinkujících, z toho 
byli současní žáci školy i  desítky absolventů, kteří za dobu působení na Gymnáziu Hranice 
„prošli rukama“ Taťány Jonasové a věnují se zpěvu a hudbě na profesionální úrovni nebo 
ho mají jako svého koníčka. Mezi absolventy, kteří se věnují hudbě profesionálně, mimo 
jiné zazpívala koncertní pěvkyně mezzosopranistka Lucie Hilscherová nebo Saša 
Langošová, ze skupiny November 2nd.  
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Den Evropy - Evropa na náměstí 
Ve středu 9. května 2018 šest žáků na olomouckém Horním náměstí reprezentovalo 
jeden stát Evropské unie – Slovinsko. Vzhledem k tomu, že škola již druhým rokem 
organizuje výměnný pobyt žáků se slovinskou partnerskou školou ve Slovenskych 
Konjicich, byla volba, který stát na Den Evropy bude Gymnázium Hranice reprezentovat,  
velmi snadná.  Ve svém stánku měli studenti pro návštěvníky připravenou ochutnávku 
specialit, vědomostní AZ kvíz, informace kulturního a geografického rázu, na pódiu pak 
zazpívali krásnou slovinskou písničku od skupiny Mi2 s názvem „Sladka kot med“.  
Naše škola se umístila na 6. místě a studenti byli oceněni nemalými věcnými cenami. 

 

 

            
        

 

 

Výstava výtvarných prací  
Ve středu 6. června 2018 proběhla vernisáž již deváté 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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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 žáky se zájmem o rozvoj jazykových 
schopností a dovedností. Žáci komunikují především ve francouzštině, ale i angličtině, a 
to prostřednictvím dopisů.  
 
 
V závěru  školního roku  se žáci školy  zapojily do  hlasování o motivech na školní oblečení 
 SCHOOLS UNITED Hlasování. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy  
 

Český jazyk 
2017 – beseda se spisovatelem Zdeňkem Hankou (V3.A, 3.A). 
 
Ruský jazyk 
Září 2017 – přednáška pro ruštináře V5.A prof. Věry Mikulcové ze Střední pedagogické 
školy v Přerově o prázdninovém putování do Ruska – Sankt-Petěrburgu s jeho 
památkami, Murmansku, přístavu, jenž nikdy nezamrzá a Soloveckých ostrovech 
(zkráceně Solovky) místu pracovních táborů ruských politických vězňů, synonymu 
strachu, bezmoci, konce života… . 
Listopad 2017 – beseda s absolventem Radimem Švábkem, studentem Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ruštinářům ve třídách 1.A a V5.A vysvětlil, jak 
probíhá studium na katedře rusistiky, jaký je systém výuky na VŠ. Starším a zkušenějším 
ruštinářům ukázal názorný fonetický přepis. 
Leden 2018 – tradiční Posezení u samovaru – tradice ruských Vánoc a Nového roku  (třídy 
V6.A, 4.A). 
 
Francouzský jazyk 
Říjen 2017 – konverzace ve francouzštině s rodilým mluvčím Paulem Reignerem, 
rodákem z Tours, který nejprve odpovídal na otázky žáků a poté představil region, ze 
kterého pochází.             
Prosinec 2017 – beseda s ředitelem Francouzské alliance v Ostravě Thomasem 
Douginem, rodákem z Paříže, který dříve pracoval ve francouzským aliancích v Rusku, o 
čemž také žákům vyprávěl a také odpovídal na otázky žákům.  
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Chemie  
Duben 2018 – odborná přednáška „Nanočástice a den D na plážích rakoviny“ Mgr. Davida 
Babuky z Akademie věd v Praze pro žáky semináře chemie 3. a 4. ročníků. 
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 
Prosinec 2017 – odborná přednáška o problematice nemoci AIDS a s drogovou závislostí a 
sexuálním životem lektora Tomáše Řeháka (V1.A, V2.A). 
Březen 2018 – přednáška Radka Hejreta „Světová náboženství“ s důrazem na porovnání 
křesťanství, judaismu a islámu (V3.A, 1.A). 
Duben 2018 – beseda s Mgr. Renatou Králíkovou z Úřadu práce o právech a povinnostech 
po ukončení studia na střední škole, práci v zahraničí a prázdninových brigádách (V6.A, 
4.A). 
Květen 2018 – beseda se senátorkou Jitkou Seitlovou (2.A, 3.A, V4.A, V5.A) 

  
Zeměpis  
Únor 2018 – přednáška Svět kolem nás „Kuba“ (V2.A, V1.A). 

 
Informatika  
Listopad 2017 – přednáška zástupců přírodovědecké katedry Slezské univerzity v Opavě o 
kybernetické bezpečnosti, se zaměřením na bezpečnost internetu (1.A, V2.A) 
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 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 
 
Prosinec 2017 – účast na přehlídce výtvarně zpracovaných vánočních stromků v centru 
města. 

 
 

Oblast tělovýchovy a sportu: 
 
Adaptační kurz V1.A – září 2017, lanové centrum Proud Olomouc. 
 
Sportovně turistický kurz pro žáky V5.A, 3.A (Pasohlávky), září 2017. 
   

                             
 

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

 

27. 6. 2018 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 
28. června 2018 proběhl v areálu hranické Plovárny již tradiční Sportovní den GH za účasti 
všech žáků a vyučujících školy. Vzhledem k velké nepřízni počasí byly sportovní disciplíny 
tentokrát omezeny. 

           
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 21.-23. 6. 2018 opětovně zúčastnila 
11. ročníku závodu dračích lodí na řece Bečvě „Dragons 2018“, v Poháru středních škol o 
Pohár starosty Hranic obsadili 6. místo. 
 
V rámci Mistrovství České republiky středních škol obsadilo družstvo Dragympláků desáté 
místo z 21 soupeřících lodí. 
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 Výsledky olympiád a soutěží ve školním roce 2017/2018 
 

 

Český jazyk a literatura 

        
okresní kolo kat. I  22.-25. místo – Lenka Nováková (V1.A) 
    34.-36. místo – Barbora Poledňáková (V1.A) 
 
okresní kolo kat. II  2. místo – Anna Poledňáková (V4.A) 

3. místo – Barbora Buriancová (V4.A) 
6. místo – Alexandra Vernerová (3.A) 
 

krajské kolo kat. II  2. místo – Barbora Buriancová (V4.A) 
    7.místo – Anna Poledňáková (V4.A) 
 
 
Wolkerův Prostějov 2018 
– v krajské postupové přehlídce uměleckého přednesu si první doporučení na postup do  
celostátní přehlídky uměleckého přednesu Wolkerův Prostějov 2018 vybojovala: 
 Michaela Adameová (3.A) 
 
17. ročník „Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka“  
– na celostátně vyhlášené téma: „Přátelství, to je někdy víc než láska“ – dvě žákyně V4.A,  
jeden žák 3.A a dvě žákyně 4.A postoupili na slavnostní vyhlášení výsledků v kině Lucerna 
v Praze 21. března 2018. 
 
 2. místo v kategorii „Básně“ – Daniela Mičulková (4.A) s básní „Ta druhá…“ 
 
Celostátní kolo studentské literární soutěže Jeden svět na školách na téma „Pravda vs. lež“ 
 
 3. místo – Barbora Buriancová (V4.A) 
 
 

Německý jazyk  

 
okresní kolo kat. II.B  2. místo – Markéta Malá (V2.A) 

krajské kolo kat. II.B  6. místo – Markéta Malá (V2.A) 
 
okresní kolo kat. III.A  2. místo – Helena Smrčková (V4.A) 

    3. místo – Anna Poledňáková (V4.A) 
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Francouzský jazyk  

 
krajské kolo kat. A1  2. místo – Marie Žeravíková (V2.A) 
 
krajské kolo kat. A2  1. místo – Tadeáš Vala (V2.A) 
ústřední kolo kat. A2  11. místo – Tadeáš Vala (V2.A)     
 
krajské kolo kat. B1  2. místo – Magdaléna Žeravíková (3.A) 
krajské kolo kat. B2  2. místo – Lenka Zdráhalová (V3.A) 
 
Soutěž ve zpěvu frankofonní písně s názvem „Concours de la chanson française“ v Ostravě: 
 

kategorie „do 15 let“   3. místo – Kristýna Nováková, Marie Žeravíková,  
           Alžběta Bartošová, Julie Adámková (V2.A)  
 
Festival „Umím francouzsky – Je sais parler en français“ v Českém Těšíně 
- v kategorii písní se účastnila Lenka Nováková (V1.A) s náročnou písní „Je serai là demain“ a 
Julie Adámková, Alžběta Bartošová, Kristýna Nováková a Marie Žeravíková s písní „Avenir“. 
 
 

Ruský jazyk  

 
krajské kolo kat. SŠ II  6. místo Kristýna Trnčáková (4.A) 
 
 

D/OV/ZSV 

 
okresní kolo kat. D  1. místo – Kryštof Klvaňa (V2.A) 
    2. místo – Marie Žeravíková (V2.A) 
    8. místo – Kristýna Nováková (V2.A) 
 
krajské kolo kat. D  3. místo – Kryštof Klvaňa (V2.A) 
ústřední kolo kat. D  3. místo – Kryštof Klvaňa (V2.A) 
 
Dějepisná soutěž gymnázií (týmová soutěž) 
krajské kolo   7. místo – Kristýna Michálková, Jan Franc (3.A) 
           Martin Šálek (V5.A) 
 
Olympiáda lidských práv 
- do celostátního finále v Praze postoupilo 6 žáků školy 
Kristýna Michálková (3.A) a Vojtěch Dohnal (V5.A) postup do 10členného finále. 
 
Bible a my – Kryštof Klvaňa (V2.A) účast v celostátním kole. 
 
POKOS – soutěž organizovaná Ministerstvem obrany České republiky v rámci projektu 
Příprava občanů k obraně státu. 1. února 2018 byli vylosováni tři výherci věcných odměn, 
mezi nimi byla vybrána i Alžběta Králová (V6.A). 
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Zeměpis 

           
okresní kolo kat. C  5. místo – Kryštof Klvaňa (V2.A) 
    11. místo – Lukáš Brezniak (V1.A) 
     
okresní kolo kat. D   3. místo – Vojtěch Hrdina (3.A) 
    4. místo – Jakub Lehký (V4.A) 
    7. místo – Vojtěch Hrdina (3.A) 
krajské kolo kat. D  5. místo – Vojtěch Hrdina (3.A) 
    12. místo – Jakub Lehký (V4.A)  
 
          

Matematika 

  
okresní kolo kat. Z8  1. místo – Lukáš Brezniak (V1.A) 
okresní kolo kat. Z9  8. místo – Jakub Rumian (V2.A) 
 
okresní kolo kat. B  1.-2. místo – Anna Poledňáková (V4.A) 
krajské kolo kat. B  6. místo – Anna Poledňáková (V4.A) 
 
okresní kolo kat. C  8. místo – Tomáš Rabel (V3.A) 
krajské kolo kat. C  14. místo – Tomáš Rabel (V3.A) 
     
Pythagoriáda 
okresní kolo kat. Z8  6.-7. místo – Adam Sedlák (V1.A) 
    8. místo – Lukáš Brezniak (V1.A) 
    9.-11. místo – Hana Švachová (V1.A) 
    12. místo – Adam Pospěch (V1.A) 
 
Matematický klokan 
okresní kolo kat. Junior 7. místo – Šárka Uramová (V3.A) 
 
okresní kolo kat. Student 2. místo – Martin Klvaňa (V6.A) 
krajské kolo kat. Student 3. místo – Martin Klvaňa (V6.A), z 387 řešitelů 
 
Logická olympiáda 
krajské kolo   22. místo – Adam Sedlák (V1.A) 

28. místo – Marek Klvaňa (V2.A) 
29. místo – Gabriela Koukalová (V2.A) 

 
 
Mezinárodní matematická soutěž „NÁBOJ 2018“  
kategorie Junior – Martin Nehyba, Tomáš Rabel, Šárka Uramová (V3.A),  

       Klára Kučerová, Anna Poledňáková (V4.A)  
   

34.-46. místo ze 139 škol ČR  
148.-172. místo ze 490 mezinárodních škol  
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Fyzika 

 
okresní kolo kat. F  2. místo – Adam Pospěch (V1.A) 
    15. místo – Václav Krčmář (V1.A), úspěšný řešitel 
    17. místo – Lukáš Brezniak (V1.A), úspěšný řešitel 
 
Astronomická olympiáda  
krajské kolo, kat. EF  5. místo – Lukáš Brezniak (V1.A), úspěšný řešitel 
    14. místo – Adam Sedlák (V1.A) 
 
ústřední kolo, kat. EF  25. místo – Lukáš Brezniak (V1.A) 
 
krajské kolo, kat. CD  5. místo – Vít Čech (V4.A) 
    9. místo – Martin Nehyba (V3.A) 
    11. místo – Tomáš Rabel (V3.A) 
 
    

Chemie 

 
krajské kolo kat. A  4. místo – Martin Klvaňa (V6.A) 

 
krajské kolo kat. B  2. místo – Pavla Fabiánová (3.A) 
    4. místo – Martin Hollas (3.A) 
    14. místo – Martin Křenek (V5.A) 
    19. místo – Lucie Gramesová (3.A)    
 
krajské kolo kat. C  9. místo – Helena Smrčková (2.A) 
    16. místo – Anna Poledňáková (V4.A) 
    32. místo – Dominik Röder (V3.A) 
 
okresní kolo kat. D  8. místo – Jakub Rumian (V2.A) 
    12. místo – Kryštof Klvaňa (V2.A) 
     
krajské kolo kat. D  11. místo – Jakub Rumian (V2.A) 
    24. místo – Kryštof Klvaňa (V2.A) 
     
Malá chemická olympiáda 4. místo – Vojtěch Jašík (V2.A) 
    11. místo – Ondřej Kopecký (V2.A) 
     
 

Biologie 

      
krajské kolo kat. A  19. místo – Martin Hollas (3.A) 
    22. místo – Martina Šindlerová (3.A) 
 
krajské kolo kat. B  10. místo – Barbora Buriancová (V3.A) 

11. místo – Helena Smrčková (V3.A) 
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Zlatý list 
místní kolo starší žáci  2. místo – družstvo V2.A Ondřej Kopecký, Vojtěch Jašík, 
           Lesáková, Markéta Pastorková, Hana Raptová, 
                        Jakub Rumian 
 
okresní kolo mladší žáci 1. místo – družstvo V1.A Lukáš Brezniak, Martin Jalůvka, 
           Václav Krčmař, Adam Pospěch, Adam Sedlák, 
           Nela Smrčková 
 
krajské kolo mladší žáci  9. místo – družstvo V1.A 
 
 

Informatika a výpočetní technika 

 
Programovací internetová soutěž Bobřík Informatiky  
 
Národní kolo 10. ročníku soutěže proběhlo 13.-15. listopadu 2017  (maximální počet bodů 
240, úspěšný řešitel min. 150 bodů) s těmito výsledky: 
 
Kategorie Kadet:  David Mikšánek (V2.A) 205 
   Adam Sedlák (V1.A)  196 
   Markéta Malá (V2.A)  159 
 
Kategorie Junior: účast 65 žáků ze tříd V3.A, V4.A, 1.A, 2.A – z toho 23 získalo více jak 152 b.
  

Petra Skácelová (1.A)  208 
   Zuzana Witoszová (1.A) 193 
   David Šlesinger (V4.A) 189 
   Martin Nehyba (V3.A) 184 
   Václav Macháček (V4.A) 184 
   Jakub Lehký (V4.A)  178 
   Vojtěch Jiříček (1.A)  174 
   Vojtěch Capil (1.A)  173 
   Klára Kučerová (V4.A)  168 
   Adam Jiří Hikl (V4.A)  168 
 
Kategorie Senior: 16 žáků ze tříd 3.A, 4.A, V5.A a V6.A 
    

Martin Klvaňa (V6.A)  179 
   Radim Poláček (3.A)  174 
   Ladislav Koutný (3.A)  171 
   Lucie Vymětalíková (V6.A) 170 
   Michal Zobaník (4.A)  165 
   Martin Hollas (3.A)  150 
   Cyril Šaroch (V6.A)  150  
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Ústřední kolo Bobříka informatiky v kategorii Senior 

Tato soutěž se organizuje formou testu současně na čtrnácti školách v jednotlivých krajích. V 
rámci Olomouckého kraje proběhla soutěž 1. února 2018 na Gymnázium Hranice, zúčastnilo 
se 23 soutěžících z pěti škol (maximální zisk bodů 240).  
 

3. místo – Michal Zobaník, 145 bodů  
5. místo – Martin Klvaňa, 137 bodů  

 

      
 
 
Přebor škol v šachu v kategorii C střední školy 
Účast pětičlenného družstva v okresním, krajském přeboru a celostátním finále (za účasti 26 
nejlepších školních družstev) ve složení: Martin Nehyba, Tomáš Rabel (V3.A), David Šlesinger 
(V4.A), Jakub Jiříček (V5.A), Vojtěch Jiříček (1.A) 
 
okresní přebor  1. místo  
krajský přebor  2. místo  
celostátní finále  10. místo 
 
 
PIŠQWORKY 
družstvo ve složení: Ondřej Kopecký, David Mikšánek (V2.A), Tomáš Rabel (V3.A),  
                                    Jakub Jiříček (V5.A), Vojtěch Hrdina (3.A) 
 
oblastní kolo   2. místo 
krajské kolo   1. místo 
celostátní finále  10. místo (z 24 družstev) 
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Estetická výchova 

 
Pěvecká soutěž Pop nota 
kat. Elév II. – zlaté pásmo s postupem Lenka Nováková (V1.A), Kristýna Nováková (V2.A) 
 
kategorie Elév II. finále 2. místo – Kristýna Nováková (V2.A) 
    4. místo – Lenka Nováková (V1.A) 
 
Pěvecká soutěž Slavíci z Přerova 
kategorie B2   2. místo – Kristýna Nováková (V2.A) 
    4. místo – Lenka Nováková (V1.A) 
 
 
Výtvarná soutěž Doprava v roce 2050 v Hranicích 
Výtvarná soutěž pro žáky a studenty na téma Doprava v roce 2050 v Hranicích za účasti 246 
soutěžících. Vítězné práce byly vystaveny a ceny předány ve čtvrtek 19. října 2017 na akci 
„Den elektromobility“ na Masarykově náměstí v Hranicích.  
Dopravní společnost 3ČSAD věnovala do soutěže pro oceněné účastníky tablety, dva z nich 
získali Maxmilián Hejl a Martin Klvaňa z V6.A. 
 
 

     
        Martin Klvaňa, V6.A                       Maxmilián Hejl, V6.A  

 
 
 

Sportovní soutěže 

 
volejbal – okresní kolo 4. místo – dívky 
       krajské kolo 2. místo - hoši 
                                         
basketbal – okresní kolo  1. místo – hoši (3*3) 

1. a 3. místo – dívky (3*3)  
                      krajské kolo 2. místo – hoši  
               
florbal – okrskové kolo 3. místo - hoši 
                okresní kolo  2. místo – dívky   
házená – okresní kolo  3. místo – hoši 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2017/10/Martin-Klvaňa-V6.A.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2017/10/Maxmilián-Hejl.jpg
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kopaná – okrskové kolo 3. místo – hoši 
 
atletika – okresní kolo 2. místo – dívky 
    2. místo – hoši  
 
Všechovická laťka  1. místo – Monika Gocálová (V1.A) 
 
 
20. 3. 2018 se konal na Plovárně Hranice 12. ročník plaveckých závodů základních a středních 
škol  „Mokrá štafeta na 1000m“ + závody jednotlivců na 50m  
 
– vítězem mokré štafety SŠ se stalo družstvo Gymnázia Hranice   
        

 
 
– v jednotlivcích se umístili v závodech na 50 m kraul:   

1. místo – Zuzana Witoszová (1.A) 
   2. místo – Adéla Oravová (V3.A) 

3. místo – Lenka Sedláčková (V6.A) 
 

4. místo – Jan Vlček (V6.A)                                         
   5.místo – Filip Žerávek (V4.A) 
   8. místo – Michal Kaspar (2.A) 
   9.místo – Mikuláš Mičkal (1.A) 
   10. místo – Petr Vlček (V4.A) 
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Golf – podzimní kolo celorepublikové soutěže pro školní a klubová družstva SNAG/ČFG za 
účasti 299 žáků z 36 škol: 
 
Adam Sedlák (V1.A)  1. místo v individuální soutěži 
    – člen vítězného čtyřčlenného týmu ve SNAG golfu 
 
 
 

Talent Olomouckého kraje 2017 

 
Ve vyhodnocení Talentu Olomouckého kraje 2017 nezískal finanční ocenění žádný 
z navržených žáků. 
 
 
 

Talent Olomouckého kraje 2018 

 
Na základě výsledků olympiád a soutěží ve školním roce 2017/2018 byli navrženi na ocenění 
Talent Olomouckého kraje 2018 tito žáci: 
    
  Kryštof Klvaňa (V2.A), obor humanitní (dějepis)  
  Tadeáš Vala (V2.A), obor humanitní (francouzský jazyk) 
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 Přehled akcí školy za školní rok 2017/2018 
 
Září 2017 
4.9.  - zahájení školního roku 2017/2018       
6.9.  - adaptační pobyt V1.A – Lanové centrum Olomouc   
11.-15.9. - STK Mohelnice, třídy V5.A, 3.A       
18.-23.9. - výměnný pobyt slovinských žáků a učitelů na GH     
20.9.  - třídní schůzky SRPG         
20.-22.9. - konference JČM Pardubice        
22.-25.9. - kulturněhistorická exkurze Praha, 4.A      
23.-26.9. - kulturněhistorická exkurze Praha, V6.A     
   

Říjen 2017 
2.10.  - exkurze ČJL/EV Moravské divadlo Olomouc, třídy V1.A, V3.A   
3.10.  - krajské kolo atletiky (mix žáků)    
6.10.  - exkurze Bi – ZOO Ostrava, třída V5.A      
10.10.  - exkurze Bi – Antropos Brno, třída V5.A      
  - SSH kopaná hoši, SK Hranice      
  - jednání Školské rady  
12.10.  - školení ČJL, státní maturita, Olomouc     
  - Pretesting FIRST 
  - exkurze Bi – dendrologické muzeum Buchlovice (SBi V6.A)   
17.10.  - exkurze Bi – Antropos Brno, třída V1.A      
19.10.  - exkurze D – Praha, Československé legie, třída 3.A    
24.10.  - exkurze ZSV – Muzeum Sigmunda Freuda Příbor, třídy V4.A, 2.A   
25.10.  - exkurze SVK Olomouc, třída 4.A       
26.-27.10. - podzimní prázdniny  
        
Listopad 2017 
1.11.  - Veletrh vzdělávání Gaudeamus Brno (žáci V6.A, 4.A)   
2.11.  - exkurze ZSV – Okresní soud Přerov, třída 4.A    
  - konzultace CHO kat. A (Martin Klvaňa)      
2.-3.11. - porada ředitelů SŠ Ol. kraje, Hlubočky      
3.11.  - konzultace MO, Olomouc       
  - krajské kolo Logické olympiády (mix žáků V1.A a V2.A)    
6.11.  - okresní kolo basketbal 3*3, GH (hoši, dívky)     
  - oblastní kolo piškvorek, Lipník nad Bečvou (mix žáků)    
7.11.  - exkurze ZSV – Okresní soud Přerov, třída V6.A     
8.11.  - školení Ch – Tonda Obal, Olomouc       
9.11.  - okresní kolo házené hochů, Hranice (mix žáků)    
  - Pretesting FIRST        
10.11.  - konference vyučujících francouzštiny, Poděbrady    
  - seminář KAP – ERASMUS+, Olomouc      
11.11.  - školní kolo Astroolympiády  
13.-15.11. - národní kolo Bobříka informatiky      
16.11.  - seminář GDPR, SZŠ Hranice        
17.11.  - státní svátek 
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17.11.  - turnaj ve florbalu – hoši        
21.11.  - konference s MŠMT k financování regionálního školství, Přerov  
  - pracovní setkání k tématu Kariérové poradenství, Olomouc   
23.11.  - okresní kolo volejbalu dívek, GH (mix žákyň)     
24.11.  - Aliance Francaise Ostrava (mix žáků)      
28.11.  - prezentace studijních nabídek SŠ, MÚ Hranice 
29.11.  - individuální pohovory o prospěchu  
30.11.  - Angličtinář roku (mix žáků)        

   
Prosinec 2017 
1.12.  - volejbalový turnaj dívek „O Mistra GH“, tělocvična školy   
  - beseda FJ s ředitelem Francouzské alliance v Ostravě 
2.12.  - celostátní kolo ZSV, Praha (mix žáků)      
5.12.  - porada ředitelů a ekonomů SŠ Ol. kraje, Olomouc     
6.12.  - jednání HV SRPG 
7.12.  - testy FIRST         
8.12.  - exkurze NJ Vídeň (mix žáků)      
  - celostátní kolo soutěže PIŠQWORKY     
  - krajské kolo ChO kat. A (Martin Klvaňa)      
9.12.  - mezigenerační turnaj ve volejbalu       
12.12.  - okresní kolo Naší přírodou (mix žáků V1.A, V2.A), Přerov, stanice BIOS 
  - Studentské prezidentské volby      
  - jednání Školské rady  
13.12.  - beseda o AIDS (V2.A, V1.A)      
14.12.  - divadelní představení Olomouc, třída 1.A      
18.12.  - exkurze Česká televize Praha, třída 2.A, V3.A     
19.12.  - seminář JVS, Galerie M+M Hranice       
21.12.  - Všechovická laťka         
22.12.  - vánoční koncert GH, Divadlo Stará střelnice, od 8.30   
23.12.2017 – 2.1.2018  - vánoční prázdniny  
 
Leden 2018 
9.1.  - Den otevřených dveří 13.00-17.30  
12.1.  - ruské dopoledne – Posezení u samovaru  
19.1.  - exkurze Bi – Muzeum Landek Ostrava (třída V2.A)     
27.1.  - Ples 2018, Sokolovna Hranice      
   
Únor 2018 
1.2.  - ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky – G Hranice (mix žáků)  
  - okresní kolo ve florbalu, Hranice (mix žáků)     
5.2.  - okresní kolo OČJL, Přerov (mix žáků V1.A)      
6.2.  - okresní kolo OČJL, Přerov (mix žáků)      
8.2.  - okresní kolo konverzační soutěže NJ, Přerov (mix žáků)   
  - vánoční koncert pro ZŠ, pro veřejnost (od 18.00), divadlo Stará střelnice 
9.2.  - okresní kolo házená hoši (mix V1.A, V2.A)      
10.2.  - DVPP Šablony, Praha        
12.-16.2. - jarní prázdniny         
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14.2.  - seminář Výuka práva na SŠ, Olomouc BEA centrum    
18.-24.2. - LVVZ, třídy V3.A, 1.A – Javorka, Beskydy      
20.2.  - okresní kolo ZO, Přerov (mix žáků)      
  - beseda Z, divadlo Stará střelnice, třídy V1.A, V2.A     
21.2.  - exkurze Z, Ostrava – muzeum Landek, třída V2.A     
22.2.  - exkurze ČT Ostrava (SVS 3.r., 4.r.)       
27.2.  - DVPP Šablony, Praha        
28.2.  - okresní kolo v recitaci, Přerov      
   
Březen 2018 
1.3.  - krajské kolo konverzační soutěže NJ, kat. IIB, Olomouc   
  - školní kolo BiO (mix žáků)  
2.3.  - festival „Umíme francouzsky“, Český Těšín     
6.3.  - okresní kolo CHO, Přerov        
8.3.  - Pretesting FIRST  
15.-16.3. - konference vyučujících ZSV/OV       
16.3.  - matematický Klokan (mix žáků)       
19.3.  - divadelní představení, Olomouc (V4.A, 2.A)     
20.3.  - krajské kolo DO, Přerov (mix žáků V2.A)     
  - Plavecká štafeta, Plovárna Hranice (mix žáků)     
21.3.  - okresní kolo olympiády ve francouzském jazyce    
  - vyhlášení výsledků literární soutěže Filipa Venclíka, Praha (mix žáků) 
  - krajské kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov   
  - divadelní představení, Olomouc (3.A)      
23.3.  - fyzikální soutěž Náboj, Opava (5 žáků z V3.A a V4.A)   
  - krajské kolo Astroolympiády       
28.3.  - krajské kolo ZO, Olomouc (mix žáků)     
  - darování krve, Olomouc (mix žáků 4.A, V6.A)     
   
Duben 2018 
3.-8.4.  - výměnný pobyt žáků a učitelů ve Slovinsku  
4.4.  - výchovný koncert, sál ZUŠ Hranice (třídy V1.A, V2.A)   
  - okresní kolo FO, Přerov      
5.4.  - krajské kolo OČJ II. kategorie, Olomouc      

- dějepisná soutěž týmů, Slovanské gymnázium Olomouc (mix 3 žáků)  
6.4.  - krajské kolo BiO, Přerov (mix žáků)      
  - soutěž ve zpěvu frankofonních písní, Ostrava     
10.4.  - krajské kolo MO, kat. B 
  - beseda Úřad práce v hodinách ČSP       
11.4.  - seminář Kariérové poradenství, Olomouc      
12.4.  - přijímací řízení – písemné testy M, ČJL, 1. termín (čtyřleté G)   
13.4.  - přijímací řízení – písemné testy M, ČJL, 1. termín (šestileté G)  
  - Gudy CUP – turnaj ZŠ a SŠ ve volejbalu, tělocvična GH    
16.4.  - přijímací řízení – písemné testy M, ČJL, 2. termín (čtyřleté G)   
17.4.  - přijímací řízení – písemné testy M, ČJL, 2. termín (šestileté G)  
  - okresní kolo MO, Hranice (1 žák)       
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18.4.  - krajské kolo CHO kat. C, Olomouc (mix žáků)    
  - divadelní představení Olomouc, třídy V1.A, V3.A     
23.-27.4. - týden BOZP          
24.4.  - exkurze Český rozhlas Olomouc, seminář JVS 4.r.     
25.4.  - beseda AVČR – Nanočástice (SCh 3.r. + mix žáků)    
  - třídní schůzky SRPG 
30.4.  - poslední zvonění, třídy 4.A, V6.A, tělocvična školy     
 
Květen 2018 
2.-4.5.  - společná část MZk JARO 2018       
4.5.  - beseda ZSV se senátorkou RNDr. Jitkou Seitlovou, hudební sál MKZ 
4.-8.5.  - exkurze EV, Itálie (mix žáků)       
9.5.  - Den Evropy, Olomouc       
10.5.  - krajské kolo ChO kat. B, Olomouc (mix žáků)     
14.5.  - celostátní kolo OFJ, Praha (1 žák V2.A)     
  - seminář GDPR, KÚ Olomouc      
  - pracovní setkání ředitelů SŠ s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem  
15.5.  - exkurze Bi – Buchlovice, SBi 3.r.       
16.-18.5. - ústní maturitní zkoušky JARO 2018  
17.-18.5. - Astroolympiáda, Praha (1 žák)       
18.-20.5. - exkurze TV, Český Krumlov (mix žáků)      
21.5.  - ústní maturitní zkoušky JARO 2018  
21.-25.5. - celostátní kolo dějepisné olympiády, Praha (1 žák V2.A)    
22.5.  - exkurze Bi, Ostrava (2.A)       
25.-27.5. - exkurze TV, Český Krumlov (3.A)      
28.5.  - předání maturitních vysvědčení – MÚ Hranice 
29.5.  - okresní kolo Pythagoriády kat. Z8 (V1.A)  
     
Červen 2018 
1.6.  - exkurze Člověk a společnost, Ostrava, třída V2.A    
  - exkurze NJ, Vídeň (mix žáků)      
  - exkurze RJ, Olomouc         
4.6.  - exkurze Bi, Lešná, třída V4.A       
6.6.  - vernisáž výstavy žákovských prací, Galerie Severní křídlo zámku Hranice,  
7.6.  - Malá chemická olympiáda Přerov (2 žáci z V2.A)     
11.6.  - exkurze ZSV – Psychiatrická léčebna Opava, třída 2.A    
14.6.  - Wolkerův Prostějov – celostátní kolo      
15.6.  - turnaj ve volejbalu dívek, G Valašské Meziříčí (mix žákyň)    
18.6.  - exkurze Z, Rusava, V3.A        
19.-20.6. - celostátní finále v šachu, Zlín (mix žáků)      
25.6.  - exkurze D Osvětim, třídy V5.A, 3.A      
  - exkurze Bi Jedovnice, 1.A        
27.6.  - Hry bez Hranic, V2.A         
28.6.  - Sportovní den, plovárna Hranice       
29.6.  - vydání vysvědčení za školní rok 2017/2018 
  - ukončení vyučování ve školním roce 2017/2018 
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 Realizace koncepčních materiálů kraje 
 
Škola ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 neproběhla inspekční činnost provedená Českou školní 
inspekcí. 
 

 Ostatní kontrolní činnosti            
 
Duben 2018 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, regionální pobočka Ostrava pro 
Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj – kontrola plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – bez závad. 

 

 Vnitřní kontrolní činnost               
a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců 

 – periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2017) 
 – týden bezpečnosti (duben 2018) 

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 2017 
 
Škola skončila hospodaření za rok 2017 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 
195.214,21 Kč (v hlavní činnosti 140.845,21 Kč, v doplňkové činnosti 54.369 Kč). Součástí 
výsledku hospodaření je transferový podíl ve výši 28.703 Kč. Podrobné údaje o hospodaření 
školy jsou obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2017. 
 
 

Náklady Hlavní činnost  Doplňková činnost 

AÚ  rozpočet skutečnost  rozpočet skutečnost 

501 Spotřeba materiálu 267.640,00 266.246,06  4.000 3.259,00 

502 Spotřeba energií 850.000,00 675.805,00  90.000 61.954,00 

511 Opravy a udržování 330.000,00 327.075,00  4.000 1.389,00 

512 Cestovné 80.000,00 88.572,00  0 0 

518 Ostatní služby 702.000,00 688.157,89  3.000 1.348,00 

521 Mzdové náklady 10,580.015,00 10,647.846,00  15.000 13.000,00 

524 Zákonné sociální pojištění 3,585.156,00 3,583590,00  5.000 4.420,00 

525 Jiné sociální pojištění 43.000,00 43.775,00  0 62,00 

527 Zákonné sociální náklady 225.057,00 249.054,00  0 260,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 23.000,00 13.250,00  0 0 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 830.506,00 830.506,00  64.000 60.734,00 

558 Náklady z drobného majetku 110.000,00 245.064,86  0 0 

 Náklady celkem 17,626.374,00 17,658.941,81  185.000 146.426,00 

 Výnosy  18,158.288,80 17,799.787,02  185.000 200.795,00 

 Výsledek hospodaření  140.845,21   54.369,00 

 
 

ÚZ rozpočet skutečnost 
33353 – přímé náklady 14,147.440,00 14,147.440,00 

33038 – RP 30.042,00 30.042,00 

33065 – RP 9.426,00 9.426,00 

33052 – RP    291.331,00 291.331,00 

33073 – RP 60.629,00 60.629,00 

33063  - Šablony 452.914,80 115.224,16 

Celkem 14,991.782,20 14,654.092,16 

00300 – provoz  1,887.000,00 1,887.000,00 

00302 – odpisy 830.506,00 830.5606,00 

00112  15.000,00 15.000,00 

Celkem 2,732.506,00 2,732.506,00 

CELKEM 17,724.288,80 17,386.598,16 

Vlastní výnosy 405.000,00 384.485,86 

Transferový podíl 29.000,00 28.703,00 

Celkem 18,158.288,80 17,799.787,02 

 

ÚZ 33038 – rozvojový program „Excelence středních škol 2016“ 
ÚZ 33065 – rozvojový program „Excelence základních škol 2017“ 
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ÚZ 33052 – rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických 
zaměstnanců v regionálním školství v roce 2017“ 
ÚZ 33073 – rozvojový program „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního 
školství v roce 2017“ 
ÚZ 33063 – Výzva 35 Šablony, projekt OPVK s názvem „Společně pro budoucnost“ 
ÚZ 00112 – podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních 
vzdělávacích programů 
 
  
ROK 2018 
 
V období leden – srpen 2018 hospodařila příspěvková organizace Gymnázium, Hranice, 
Zborovská 293 s  rozpočtem ve výši 18,781.790 Kč, z toho: 
 
přímé náklady (ÚZ 33353)                15,981.900 Kč 
rozvojový program (ÚZ 33038)           41.890 Kč  
organizace výměnného pobytu (ÚZ 00112)          15.000 Kč   
provozní náklady (ÚZ 00300)        1,887.000 Kč 
odpisy (ÚZ 00302)            856.000 Kč 
         18,781.790 Kč 
 
ÚZ 33038 – rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 
2016 „Excelence středních škol 2017“ 
ÚZ 00112 – podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních 
vzdělávacích programů 
 
Upravený rozpočet k 31. 8. 2018: 
 

 Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Celkem 

AÚ zřizovatel vlastní výnosy 

501 253.500  4.000 257.500 

502 840.000  90.000 930.000 

511 80.000 160.000 8.000 248.000 

512 80.000   80.000 

518 732.000  3.000 735.000 

521 11,655.201 17.000 15.000 11,687.201 

524 3,956.873  5.000 3,961.873 

525 50.000   50.000 

527 245.216   245.216 

549 18.000   18.000 

558 15.000 30.000  45.000 

551 856.000  60.000 916.000 

Celkem 18,781.790 207.000 185.000 19,173.790 

 
 
Rozpočet na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný, účetní jednotka na konci finančního roku 
2018 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. 2017 

tvorba fondu  
k 31. 8. 2018 

použití fondu  
k 31. 8. 2018 

stav fondu 
k 31. 8. 2018 

finanční krytí 
k 31. 8. 2018 

Investiční fond 135.369,81 457.996,00 385.000,00 208.365,81 208.365,81 

RF ze zlepš. HV 46.669,44 166.511,21 0 213.180,65 211.373,50 

RF z ostat. titulů 337.690,64 0,00 337.690,64 0,00 0,00 

Fond odměn 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 

      

FKSP 208.116,95 154.795,00 170.634,84 192.277,11 172.354,11 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Zapojení do rozvojových programů 
 

V prosinci 2017 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Excelence 
základních škol 2017“ ve výši 9.426 Kč za výsledky v hodnocených olympiádách a 
soutěžích tří žáků 1. a 2. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia. Prostředky byly 
vyplaceny formou odměny učitelům (2), kteří se podíleli na individuální přípravě 
ohodnocených žáků (3). 
V dubnu 2018 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Hodnocení 
žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017 – Excelence středních škol 2017“ ve 
výši 41.890 Kč za výsledky čtyř žáků školy, kteří se umístili v krajských kolech 
hodnocených olympiád a soutěží. Prostředky byly vyplaceny formou odměny učitelům 
(3), kteří se podíleli na úspěchu žáků v soutěžích a olympiádách nad rámec svého 
pracovního úvazku.  
 
V rozvojovém programu „Excelence základních škol 2018“ získala škola 1,9 bodu za 
umístění 4 žáků v dějepisné olympiádě a v soutěži v cizích jazycích – němčina a 
francouzština. 
V rozvojovém programu „Excelence středních škol 2018“ získala škola 8,5 bodu za 
umístění 11 žáků v astronomické olympiádě, biologické, chemické, matematické a 
zeměpisné olympiádě, olympiádě v českém jazyce, v soutěži v cizích jazycích – ruština a 
francouzština. 

 
 

 Zapojení do republikových projektů, programů a grantů  
 
Výzva 35 – Šablony 
Škola je zapojena do projektu OPVK Výzkum, vývoj, vzdělávání Výzva 35 – Šablony s názvem 
„Společně pro budoucnost“ s realizací v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Projekt je zaměřen 
na zdokonalování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, informačních 
technologií a týmové spolupráce. Součástí je i DVPP zaměřené na kariérové poradenství a 
čtenářskou gramotnost. 

 

Letní škola matematiky a fyziky 

Martin Klvaňa se ve dnech 1.-14. července 2018 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. Soustředění bylo určeno středoškolákům 

s hlubším zájmem o přírodní vědy. 

 

Letní odborné prázdninové soustředění 

Účast Dominika Rödera (V3.A) ve dnech 15.-29. července 2017 na Letním prázdninovém 

soustředění pro úspěšné řešitele chemické olympiády kategorie D v Běstvince. 
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 Zahraniční aktivity 2017/2018 
 
Ve dnech 18.-23. září 2017 proběhl druhý výměnný pobyt slovinských žáků a učitelů 
v Hranicích. 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 angličtině 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.  
Navštívili Lázně Teplice nad Bečvou, Aragonitové jeskyně a Hranickou propast, dále hrad 
Bouzov a v Olomouci Pevnost poznání.  

 

             
 
 
 
Na zářijový výměnný pobyt navazoval výjezd 15 žáků a 3 vyučujících Gymnázia Hranice ve 
dnech 3. – 8. dubna 2018 do Slovenskych Konjic ve Slovinsku. Výměnný pobyt byl 
primárně zaměřen na vzájemnou spolupráci žáků v hodinách matematiky, informatiky, 
dějepisu a anglického jazyka, vzhledem k tomu, že žáci naší školy byli ubytovaní 
v hostitelských rodinách, pobyt přispěl k rozšíření jejich socio-kulturních dovedností a 
přispěl ke zdokonalení jejich jazykových schopností. Během pobytových dnů žáci naší 
školy měli možnost navštěvovat výuku ve slovinské škole v anglickém jazyce, seznámili se 
se vzdělávací soustavou Slovinska s důrazem na sekundární vzdělávací oblast a měli 
možnost představit veřejnosti Slovenských Konjic město Hranice, Olomoucký kraj a 
Českou republiku. Součástí pobytu byly i poznávací výlety v regionu Celje a Piranj. 
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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 – společenských věd, biologie. 
 
Vzhledem k dosavadním zkušenostem bude spolupráce obou škol  pokračovat i v dalších 
školních letech a to formou spolupráce v mezinárodním programu EU  Erasmus+ v období 
od září 2018 do srpna 2020. Projekt má název „Unlock your technological skills – 
Odemkni své technické dovednosti“!  
Budou do něj zapojeny tři partnerské školy: Šolski center Slovenske Konjice-Zrece, 
Slovinsko, Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 a Gimnazija Eugena Kumicica Opatija, 
Chorvatsko. 
 
 
Projekt EUROSCOLA 2018 
 

V červnu 2018 obdržela škola  e-mail z Evropského parlamentu s gratulací k výhře v 
jarním kole Euroscoly, kterého se Gymnázium Hranice zúčastnilo. Do soutěže, ve které 
měli žáci odpovědět na deset otázek o EU, se zapojila třída V4.A. Třída vyhrála finanční 
příspěvek na cestu a ubytování a bude mít 27. listopadu 2018 příležitost reprezentovat 
svou školu na setkání v Evropském parlamentu ve Štrasburku.  
Bude se jednat se o jednodenní setkání 500 žáků středních škol z 28 členských zemí EU – 
tzv. EUROSCOLU v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Na začátku každého 
setkání se budou školy reprezentovat jedním ze svých žáků. Třídy se následně rozdělí do 
vícejazyčných skupin, které čítají asi 100 účastníků. Hry, dotazníky a výzkumy budou 
organizovány tak, aby byla vyžadována společná práce účastníků jiných národností. V 
průběhu celého dne tak budou účastníci vedeni k tomu, aby plně využívali své jazykové 
znalosti.  

   
 

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 2017/2018 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“. 
 
 
Instituce Evropské unie pro pedagogy  
Ve dnech 15. – 16. března 2018 se Mgr. Nikola Stodůlková zúčastnila návštěvy institucí 
Evropské unie pro pedagogy z České republiky v Bruselu, organizované Evropskou komisí. 
V průběhu dvou dnů účastníci absolvovali několik přednášek na různá témata spojená 
s fungováním Evropské unie, měli možnost si prohlédnout zasedací sál Evropského 
parlamentu, setkali se s komisařkou Věrou Jourovou a na závěr navštívili Dům Evropských 
dějin. 
Náklady na pobyt (letecká doprava včetně transferu z a na letiště, ubytování, snídaně) 
hradila účastníkům Evropská komise. Ostatní náklady si hradili účastníci sami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017/2018 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 
20. 1. 2017), směrnice Olomouckého kraje ze dne 17. 7. 2017 č. 1/2017, 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 2017/2018 se i nadále dařilo udržet 100 % aprobovanost pedagogických 
pracovníků, byl dodržen závazný limit pedagogických i ostatních zaměstnanců. 

 
Ve školním roce 2017/2018 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 2017/2018 na vysoké školy. 

 
 

Hranice,  září 2018 
 
 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                ředitel školy 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla projednána a schválena 

Školskou radou Gymnázia Hranice dne 23. 10. 2018 po předchozím projednání v pedagogické 

radě školy. 
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16.   Seznam příloh: 
 
1) Organizační struktura 
2) Statistika tříd – organizace školního roku 2017/2018 
3) Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí školního roku 
4) Seznam předmětů dle typů 
5) Kopie novinových článků k aktivitám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


