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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@gymnaziumhranice.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 2018/2019 studovalo na gymnáziu celkem 282 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 104 žáků 
(jedna třída 1., 2., 3. a 4. ročníku). 
 
 
 
 

 

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

 

 2017/2018 2018/2019 
počet žáků 
/počet tříd 

k 30.9. 

naplněnost 
tříd 

počet žáků 
/počet tříd 

k 30.6. 

počet žáků 
/počet tříd 

k 30.9. 

naplněnost 
tříd 

počet žáků 
/počet tříd 

k 30.6. 

6leté-nižší st. 62/2 31 62/2 63/2 31,5 63/2 

6leté-vyšší st. 116/4 29 114/4 115/4 28,8 115/4 

6leté celkem 178/6 29,7 176/6 178/6 29,7 178/6 

4leté 111/4 27,8 111/4 104/4 26 103/4 

Celkem 289/10 28,9 287/10 282/10 28,2 281/10 

 
 
Průměrná naplněnost byla 28,2/28,1 žáka na 1 třídu. 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovalo ve škole celkem 26 pedagogických pracovníků, z toho 5 na 
zkrácený úvazek, 1 externista 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 2018), 
na realizaci Dne otevřených dveří pro zájemce o studium ze základních škol (leden 2019), na 
přípravě otázek k ústní maturitní zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní turnaje, 
Sportovní den školy). 

 
Škola ve školním roce 2018/2019 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). Závěrečné vyhodnocení Plánu aktivit školy 
proběhlo v červenci 2019. 
19. července 2019 byla Školnímu akčnímu plánu/Plánu aktivit č. 2 udělena odborným garantem  
P-KAP NÚV Olomouc schvalovací doložka. 
 
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 2018/2019 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 2018/2019  se odvíjel od projednaného a schváleného celoročního Plánu práce 
(Organizační řád) pro školní rok 2018/2019, který byl vydán ředitelem školy dne 29. 8. 2018.  

 
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 2018/2019 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro školní rok 
2018/2019, které byly projednány a schváleny dne 29. 8. 2018 (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). 

 
Vyučování ve školním roce 2018/2019 bylo zahájeno v pondělí 3. září 2018 a ukončeno v pátek 
28. června 2019. 

 
 

 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 listopadu 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 (Radim Zlámal – do 30. 6. 2020). 
 
Rada školy se sešla dvakrát, na říjnovém zasedání bylo projednáno a schváleno znění Výroční 
zprávy o činnosti Gymnázia Hranice za školní rok 2017/2018, členové ŠR byli seznámeni s plánem 
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práce školy na školní rok 2018/2019, ředitel školy informoval členy školské rady o přijímacím 
řízení pro školní rok 2019/2020, maturitních zkouškách v termínu JARO 2019.  
Na květnovém zasedání byl projednán rozpočet školy na rok 2019, členové ŠR byli seznámeni 
s průběhem přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, s organizací maturitních zkoušek JARO 
2019, s mezinárodní spoluprací školy, zapojením školy do projektů a organizací závěru školního 
roku 2018/2019.  

 
 

 Hlavní výbor SRPG 
 

V Hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2018/2019 deset zástupců jednotlivých tříd + 
ředitel školy. Funkci předsedy Hlavního výboru SRPG vykonávala Ing. Marie Hrazdilová, funkci 
pokladníka zastávala Ing. Markéta Čočková, kterou nahradila od  června 2019 Irena Šnejdrlová. 
Hlavní výbor se sešel během školního roku celkem čtyřikrát. 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 26. 1. 2019. 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 
- 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 
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- 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 2018/2019 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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Učební plán (ŠVP) 
platný od školního roku 2018/2019 pro V1.A, V2.A,  V3.A, 1.A 

Učební plán je společný pro nižší stupeň víceletého gymnázia (dle RVPZ), vyšší stupeň víceletého 
gymnázia a čtyřleté gymnázium (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     42 

Český jazyk a literatura   4 4 8 3 3 4 4 14 

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     16 

Matematika  4 4 8 4 4 4 4 16 

Člověk a příroda   16     30 

Fyzika      2 2 4 3 3 2  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     12 

Občanská výchova    1 2 3      

Základy společenských věd     1 1 2 2 6 

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     14 

PVP1        0   0 

PVP1      2 3 5 

PVP2         2 3 5 

PVP3          2 2 

PVP4          2 2 

Disponibilní hodiny 6 6 12 4 3 5 14 26 

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

Počty žáků v jednotlivých ročnících a oborech (k 30. 9. 2018): 
 

 

 
 

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 

32 31 29 28 33 25 178 

čtyřleté 
studium 

  1 1 1 1 4 

  20 30 23 31 104 

Celkem 
1 1 2 2 2 2 10 

32 31 49 58 56 56 282 

 2/63 8/219 10/282 

 

 
třída celkem dívky hoši 

1.A 20 10 10 

2.A 30 14 16 

3.A 23 12 11 

4.A 31 20 11 

 104 56 48 

V1.A 32 16 16 

V2.A 31 21 10 

V3.A 29 18 11 

V4.A 28 18 10 

V5.A 33 19 14 

V6.A 25 16 9 

 178 108 70 

celkem 282 164 118 

 
 
Počet dívek celkem   : 164 (ø 16,4/1 třída) 
Počet hochů celkem  : 118 (ø 11,8/1 třída) 

 
Celkový počet stravovaných žáků : 236 (83,69 %) 

 
Počet žáků na učitele  : 11,66 

 
Celkový počet dojíždějících žáků : 123 (ø 12,3/1 třída) 
- z toho z jiných okresů  : 22 
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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 2 

Nový Jičín 1 5 4 3 1 1    2 17 

Kroměříž     1     2 3 

Celkem 1 5 4 3 2 2    5 22 

 
 

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 Pretesting FIRST 
pod vedením vyučující anglického jazyka Lenky Vývodové. V září, říjnu a listopadu 2017 a v březnu 
2018 proběhlo ve škole testování Pretesting FIRST.  
Mezinárodní zkoušku úspěšně vykonalo sedm žáků (pět úroveň B2 FIRST, jeden úroveň C1 
Advanced a jeden úroveň IELTS).  
Od září 2019 bude otevřen  nový seminář pro školní rok 2019/2020. 
 
Ve školním roce 2018/2019 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 36 – 43). 
 
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). 
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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 Bittalová Petra, Mgr. VŠ M/Z M/Z 100 0,8571  

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

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

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

5 Jakešová Taťána, Mgr. VŠ       M,F M,F 100 1,0000 V4.A 

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 3.A 

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

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

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

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

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

13 Malá Ludmila, Mgr.  VŠ HV,VV,NJ HV, VV,NJ 100 1,0000 V1.A 

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

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

16 Odložilová Alena, Mgr. VŠ AJ,NJ AJ,NJ 100 1,0000  

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

18 Poláková Lenka, Mgr. VŠ M, Ch M,Ch 100 0,9523 V2.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,OV,ZSV 100 1,0000 V3.A 

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

23 Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ,RJ 100 0,2857  

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 V5.A 

 externisté:       

27 Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV VV 100 0,1904  

 
 
Změny v pedagogickém sboru:  
 
Mgr. Věra Zemánková – nemocenská od 17. 2. – 25. 3. 2019 a od 2. 4. – 28. 6. 2019, zástup třídní 
učitel V5.A Mgr. Dagmar Kolářová. 
 
Mgr. Martina Hapalová – nemocenská od 27. 5. 2019 do 30. 6. 2019.                                                        
 
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 do 28. 12. 2018, zástup Alena Králová. 
    
 
     Zaměstnanci podle věku a pohlaví  

       
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 3 2 2 1 8 25,8 

Celkem 20 4 6 1 31 100 

 
 
   Zařazení do platových tříd:        

        
          
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Organizační struktura platná ve sledovaném období        

- příloha č. 1 
 
 
 Pedagogická praxe na Gymnáziu Hranice ve školním roce 2018/2019: 

- ve školním roce 2018/2019 nevykonával pedagogickou praxi žádný student VŠ 

Platová třída počet 

13/5 1 

13/7 1 

11/1 0 

12/2 0 

12/3 1 

12/4 4 

12/5 4 

12/6 8 

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 2019/2020 
 
Přijímací řízení (v režimu správního řízení) pro školní rok 2019/2020 bylo zahájeno dne 15. 3. 
2019 a ukončeno 30. 8. 2019. 

 
Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2019/2020 
 
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      47     zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů 
 
b) čtyřleté gymnázium: přihlášek    37      zápisový lístek odevzdalo 22 uchazečů 
 
2. kolo přijímacího řízení 
 
čtyřleté gymnázium: přihlášek    7 zápisový lístek odevzdali 2 uchazeči 

           
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 2020/2021 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. 2018    : 50 
 
 Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1. 9. 2018  : 3 (2 NSVG, 1 4G)    

 
 Počet nově přijatých žáků do vyšších ročníků k 30. 9. 2018 : 0  

 
 Počet nově přijatých žáků po 30. 9. 2018   : 0  

 
 Počet žáků, kteří přerušili studium do 30. 9. 2018  : 0  

                                                                            po 30. 9. 2018  : 0 
                                   

 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia   : 1 (VSVG) 
 

 Počet žáků, kteří nenastoupili po přerušení studia  : 0 
 

 Počet žáků, kteří zanechali studia do 30. 9. 2018  : 0 
                 po 30. 9. 2018   : 1 (1 VSVG) 

   k 31. 8. 2019   : 2 (1 NSVG, 1 4G)   
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2018/2019 
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 2018/2019 

 
 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 281 281 

počet tříd 10 10 

prospělo s vyznamenáním 121 120 

prospělo 159 160 

neprospělo 0 0 

neklasifikováno 1 1 

Ø prospěch 1,67 1,70 

absence celkem 11383 13152 

Ø absence na 1 žáka 40,51 46,80 

Ø absence na 1 třídu 1138 1315 

neomluvená absence celkem 0 0 

 
 
 
 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2018/2019 

 
 

třída 

počet 
žáků 

prospěl 
s vyznam. 

 
prospěl 

 
neprospěl 

 
nehodnocen 

snížená 
známka 

z chování 

průměrný 
prospěch 

absence 
na žáka 
celkem 

neomluv. 
absence 

 

1.A 20 5 15    2,03 68,70  

2.A 29 6 23    1,92 34,79  

3.A 23 8 15    1,89 53,30  

4.A 31 13 18    1,70 25,26  

          

V1.A 32 21 11    1,42 51,03  

V2.A 31 17 13  1  1,35 61,94  

V3.A 29 17 12    1,47 47,41  

V4.A 28 16 12    1,61 41,57  

V5.A 33 10 23    1,83 58,15  

V6.A 25 7 18    1,80 29,96  

celkem 281 120 160  1  1,70 46,80  
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 Maturitní zkoušky 2018/2019 
 

Výsledky maturitních zkoušek JARO 2019  

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

 
 
Třída 4.A (31 žáků) 
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  15 9 7   1,74 

Anglický jazyk – společná část  15 1 1   1,18 

Matematika – společná část  4 6 3 1  2,07 

Anglický jazyk – profilová část 6 6 2   1,71 

Francouzský jazyk – profilová část  1     1,00 

Základy společenských věd 6 2 2   1,60 

Dějepis 4  1   1,40 

Zeměpis 1     1,00 

Fyzika 1     1,00 

Chemie 6 5  1  1,67 

Biologie 9 1 5   1,73 

Estetická výchova – hudební 1     1,00 

Informatika 2     1,00 

Celkem 71 30 21 2  1,63 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospěl neprospěl 

31 žáků 18 (58 %) 13 0 

 

 
Třída V6.A (25 žáků) 
 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  8 10 6 1  2,00 

Anglický jazyk – společná část  15 1    1,06 

Matematika – společná část  2 7    1,78 

Anglický jazyk – profilová část 2 3 1   1,83 

Německý jazyk – profilová část  2 2    1,50 

Ruský jazyk – profilová část 3 3 1 1  2,00 

Základy společenských věd 7 2 1 1  1,64 

Dějepis 1     1,00 

Zeměpis  1 1 1  3,00 

Chemie 4   1  1,60 

Biologie 10     1,00 

Informatika  1    2,00 

Estetická výchova – hudební  1     1,00 

Celkem 55 30 10 5  1,65 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospěl neprospěl 

25 žáků 12 (48 %) 13 0 
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 4.A V6.A Celkem 
Počet přihlášených 31 25 56 
Konali zkoušku 31 25 56 
Prospěch s vyznamenáním 18 12 30 
Prospěl 13 13 26 
Neprospěl 0 0 0 
Společná část:    
Český jazyk a literatura  1,74 2,00 1,87 
Anglický jazyk  1,18 1,06 1,12 
Matematika  2,07 1,78 1,93 
Společná část  1,66 1,66 1,66 
Profilová část:    
Anglický jazyk  1,71 1,83 1,77 
Německý jazyk - 1,50 1,50 
Ruský jazyk - 2,00 2,00 
Francouzský jazyk 1,00 - 1,00 
Základy společenských věd 1,60 1,64 1,62 
Dějepis 1,40 1,00 1,20 
Zeměpis 1,00 3,00 2,00 
Fyzika 1,00 - 1,00 
Chemie 2,14 1,60 1,87 
Biologie 1,73 1,00 1,36 
Informatika 1,00 2,00 1,50 
Estetická výchova – hudební  1,00 1,00 1,00 
Profilová část  1,60 1,64 1,62 
Společná a profilová část 1,63 1,65 1,64 
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ ve školním roce 2018/2019 

 

 

Univerzita  Fakulta  V6.A  4.A Celkem 

OU Ostrava  

pedagogická  
 

 2 

7 

filozofická  1  2 

lékařská  
 

 2 

VŠB - TU Ostrava  

ekonomická 
 

 1 

4 

bezpečnostního inženýrství 1  

 elektrotechniky a informatiky 1  

 stavební  
 

 1 

UTB Zlín  

humanitních studií  1  

 

5 

technologická  2  

 managementu a ekonomiky  
 

 1 

aplikované informatiky  1  

 

VUT Brno  

stavební  
 

 1 

2 strojírenského inženýrství  1  

 VFU Brno  farmaceutická  
 

 1 1 

MU Brno  

pedagogická  
 

 2 

14 

sociálních studií  
 

 1 

právnická  
 

 1 

ekonomicko-správní  
 

 2 

lékařská  2  1 

ekonomiky a managementu  1  

 přírodovědecká  1  2 

informatiky  1  

 MENDELU Brno  agronomická  1  1 2 

UP Olomouc  

pedagogická  1  2 

12 

tělesné kultury  1  1 

lékařská  1  1 

přírodovědecká  
 

 4 

právnická  1  

 

VŠE Praha  

informatiky a statistiky  1  1 

3 podnikohospodářská 1  

 UK Praha  sociálních věd  1  1 2 

VŠ Ambis kriminalistiky  1  

 
1 

Univerzita  obrany Brno vojenského leadershipu 1 
 

 
1 
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  V6.A 4.A  

   Počet studentů ve třídě 25 31  

   Počet studentů hlásících se na VŠ  23 31  

   Počet přijatých studentů z počtu hlásících se 23 31  

   Počet přijatých studentů převedený na procenta 100% 100%  

    

 
O úspěšnosti žáků v přijetí na vysoké školy svědčí i dopis z ledna 2019 od rektora Vysokého učení 
technického v Brně, ve kterém s potěšením informuje, že se Gymnázium Hranice ve školním roce 
2018/2019 umístilo mezi nejlepšími středními školami, odkud na VUT nastoupilo nejvíce úspěšných 
maturantů z celé České republiky. 
 

 

 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 OPVVV, 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) aktivace služby Office365 pro žáky a učitele školy, žáci i učitelé získali e-maily se školní 
doménou, prostor na serveru Microsoftu a přístup k MS Office odkudkoliv přes webové 
rozhraní (služba je zdarma) 

c) 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) 

d) 4 učebny  jsou vybaveny interaktivními tabulemi (F laboratoř, uč. IVT1,  1 kmenová 
učebna, učebna č. 7)  

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

f) besedy, přednášky, exkurze pro žáky školy 
g) fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc  
h) zapojení do mezinárodní spolupráce 
i) středisko pro pilotní testování Cambridge testů Pretesting FIRST 
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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 Krajský plán 
primární prevence rizikových projevů chování v Olomouckém kraji na léta 2019 - 2022  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. 
Ve škole se nevyskytly závažné sociálně patologické jevy. 

 

 Minimální preventivní program – školní rok 2018/2019 (vyhodnocení) 
 

Garant programu: Mgr. Jiří Horký 

 
1. Seznámení ředitele školy s programem 
 
plán                      proběhlo 
říjen 2018            27. 9. 2018 

 
2. Aktivity pro žáky     
 
A) S protidrogovou tématikou  
 
- cílová skupina: 1. a 2. ročník 4letého studia a 3. a 4. ročník šestiletého studia 
 
plán                        proběhlo 

      duben 2019            2. 4. 2019  EXIT TOUR – besedy s různými preventivními 
      tématy a koncertem americké kapely 
      V1.A, V2.A, V3.A, 1.A 
 
      červen 2019 neproběhlo  Návštěva kontaktního krizového   
      centra KAPPA s besedou (po třídách). 
      
     B) S jinými negativními jevy 
 
     plán   proběhlo   
     září 2018                 6. 9. 2018  Adaptační akce pro V1.A a 1.A – posílení vztahů 

              v novém kolektivu 
 

     listopad 2018         5. 4. 2019          Beseda o občanském a trestním právu pro  
3.ročníky 

     
     10-11/2018  proběhlo  Návštěva soudu pro 4.A a V6.A povědomí o 
      občanském a trestním právu 
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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 2019   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 2018 
      Šimbalový turnaj   podzim 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 2019   Zřízení stálé nástěnky ( kontakty, tel. čísla, nápomocné 
     organizace a instituce, nízkoprahová zařízení atd.). 
 
      5. Zhodnocení a efektivita 
 

Adaptační akce pro první ročníky čtyřletého a šestiletého studia – posílení vztahů 
v novém kolektivu. 

      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. 
 

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

     
 
 
 Výchovná komise 

 
Výchovná komise pracovala ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 výchovná komise neprojednávala žádné závažnější výchovné 
nebo kázeňské opatření.      

 
 

 Výchovná oblast               
 

Chování žáků ve školním roce 2018/2019 se hodnotilo průběžně v rámci třídnických hodin (důraz 
na dodržování pravidel Školního řádu), dále na jednotlivých měsíčních poradách a jednáních 
pedagogické rady GH. 

 
Pravidelně byly hodnoceny výsledky v oblasti absence žáků včetně zdůvodnění vyšší absence 
(nemocnost, hospitalizace, ozdravné pobyty) a dále zdůvodnění případné neomluvené absence 
(součinnost třídního učitele, zákonných zástupců nezletilých žáků či přímo se žáky zletilými, ve 
spolupráci s výchovným poradcem nebo školním metodikem prevence). 
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Přehled udělených výchovných a kázeňských opatření ve školním roce 2018/2019: 

 
druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 100 108 

pochvala ŘŠ 2 6 

důtka TU 0 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 2018/2019 

 
Další vzdělávání pedagogických  pracovníků  ve školním roce 2018/2019 se  řídilo příslušným 
plánem DVPP, který byl projednán na poradě vedoucích předmětových komisí dne 29. 8. 2018 
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 Výzvy 35 Šablony 
e) další oborové/předmětové vzdělávání 
f) předepsané vzdělávání (ředitel školy, zástupce ředitele školy) 
g) jiné dle potřeby  

 
Počet pedagogů zapojených do dalšího vzdělávání : 19 
Počet aktivit v rámci vzdělávání   : 22 
 
 
Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí: 

 
předmětová 

komise 
počet akcí 

 
počet  

proškolených osob 

ČJ 2 2 

AJ 3 3 

NJ 2 2 

FJ 3 1 

RJ - - 

ON/ZSV 4 4 

D - - 

Z - - 

M 2 4 

F - - 

IVT 4 2 

Ch 2 1 

Bi - - 

TV - - 

EV - - 

 
Mgr. Marta Křenková – seminář pro výchovné poradce k tématu Kariérové poradenství (prosinec 
2018), workshop KAP (březen 2019) 
Mgr. Jiří Horký – setkání metodiků prevence (listopad 2018, březen 2019) 
Mgr. Ivo Macháček – seminář ŠAP k oblastem intervencí (únor 2019) 
Mgr. Zdenka Lajdová – 19.-21. 8. 2019 – Letní škola výchovy k občanství, demokracii a 
evropanství na téma „Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích“ 
Mgr. Nikola Stodůlková – DVPP „Kariérové poradenství“ v rámci Výzvy 35 Šablony 
Mgr. Nikola Stodůlková – 21.-24. 8. 2019 – Letní  škola  francouzštiny  v Praze pod názvem L´Écola 
d´été de I´Institut français de Prague“, module no 1 
 
Údaje o distanční podobě studia ve školním roce 2018/2019 – nebylo realizováno 
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 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 
 
Přehled odborných exkurzí:  
celkem exkurzí : 34 
z toho zahraniční : 5 

 
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   1 
biologie   4 
estetická výchova  4 + 1 (Itálie) 
tělesná výchova  1 
 
 
Září 2018 – exkurze ZSV, Česká televize Ostrava + centrum PAU/EU – příležitosti pro mladé (V3.A) 
– exkurze ČJL do SVK Olomouc (1.A) 
– kulturněhistorická exkurze Praha (4.A) 
 
Říjen 2018 – kulturněhistorická exkurze Praha (V6.A) 
– exkurze Bi – Antropos Brno 
– exkurze do FabLab  Brno  a Exit game pro 12 žáků z V4.A, kteří  spolupracují na projektu 
ERASMUS+.  Žáci se seznámili s novými technologiemi a počítačově řízenými stroji,  např. laserová  
vypalovačka, 3D tiskárna, řezací  plotr, CNC frézka. Také  si vyzkoušeli  dvě únikové hry.  

 
Listopad 2018 – exkurze D, Vlastivědné muzeum Olomouc (3.A) 
– GIS DAY na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc (V4.A) 

 

                
 
– exkurze na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc (SBi 4. roč. + mix žáků), v rámci 
exkurze se část žáků zúčastnila již potřetí společného darování krve. Sítem vyřazení po důkladné 
zdravotní kontrole prošlo 6 studentů, z nichž 3 byly prvodárci. Podpořili tak opět dobrou věc a 
rozšířili řady dobrovolných dárců. 
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Dalšího darování krve se 27. 3. 2019 zúčastnilo 5 žáků. 

 
Prosinec 2018 – exkurze EV, Olomouc (1.A, V3.A), Bohemian Rapsody 
– exkurze NJ Vídeň 
– exkurze Microsoft, Praha (SI 3. a 4. roč.) 
– exkurze SVS a SD – vila Tugendhad v Brně 
 
Leden 2019 – exkurze F, Hyundai Nošovice (1.A, 2.A, 4.A) 
 
Únor 2019 – exkurze ČJL, Moravské divadlo Olomouc (4.A, V6.A) 
 
Březen 2019 – exkurze ZSV Krajský soud Ostrava (SVS 3. roč.) 
– exkurze D, výstava Titanic, Brno (3.A, V5.A) 

 
Duben 2019 – exkurze SVS a SD – vila Tugendhad v Brně 
– exkurze Kroměříž (sem. JVS) 
– Festival lidských práv, Ostrava (V2.A, V3.A) 
 
Květen 2019 – exkurze NJ, EV – Vídeň (mix žáků) 
– exkurze Ch Pevnost poznání Olomouc (1.A) 
– exkurze Úřad práce Přerov (3.A, V5.A)  
– exkurze EV – ve dnech 9.-14. 5. 2019 proběhl poznávací zájezd žáků do Itálie. Poznávací 
program byl zaměřen na kulturní a historické zajímavosti, poznávání krás krajiny Toskánka. 
V průběhu pobytu žáci navštívili Bolognu, malebné městečko Luccu – rodiště Giacoma Pucciního, 
Pissu s Dómem, šikmou věží a Baptisteriem, San Gimignano, Siennu a poslední den perlu 
Toskánska Florencii a její unikátní památky.  
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Červen 2019 – exkurze D Osvětim (3.A, V5.A) 
– exkurze ČJL, SVK Olomouc (SČJL 3. roč.) 
– exkurze Ch – Čokoládovna Vizovice (V2.A) 

 
 
Další – viz Přehled akcí školy za školní rok 2018/2019 (str. 44-47) 
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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). 

 
Den otevřených dveří Gymnázia Hranice 
Dne 8. 1. 2019 proběhl tradiční Den otevřených dveří Gymnázia Hranice s cílem seznámit 
veřejnost se školou, studijními obory a se Školním vzdělávacím programem školy pro školní rok 
2019/2020.  
Den otevřených dveří navazoval na Přehlídku studijních oborů středních škol v Hranicích 
(prezentace studijních nabídek, listopad 2018). 

 
„TO NEJLEPŠÍ Z GYMPLA“ 
V únoru 2019 proběhlo v divadle Stará střelnice v dopoledních hodinách již tradiční opakování  
vánočního koncertu „To nejlepší z Gympla“ pro žáky hranických základních a středních škol a 
večer pro hranickou veřejnost. V minulých letech se diváci  s účinkujícími podívali po světě, 
nakoukli do historie, táhli  životem, zavzpomínali na filmy. Tématem tohoto vánočního koncertu  
byl „Televizní program“.  Médium ovlivňující život každého z nás představili žáci všech ročníků 
gymnázia. 
Obě představení se opět setkala s velkým ohlasem a nadšením publika. 

 

            
 
 
Hudební festival „TaťánaFest“ 
V sobotu 6. dubna 2019 se konal v divadle na Staré střelnici 2. ročník hudebního festivalu 
TaťánaFest, věnovaný památce Taťány Jonasové (bývalé vyučující hudební výchovy na Gymnáziu 
Hranice), na kterém opět vystoupilo několik desítek 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. 

      

Výstava výtvarných prací  
Ve středu 12. června 2019 proběhla vernisáž již desáté výstavy výtvarných prací žáků Gymnázia 
Hranice v Galerii Severní křídlo zámku za účasti představitelů Města Hranice, starosty Jiřího 
Kudláčka, 1. místostarosty města PhDr. Vladimíra Juračky a 2. místostarosty Daniela Vitonského. 
Výstava nabídla svým návštěvníkům tvorbu žáků napříč 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. 
 

http://www.gymnaziumhranice.cz/
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Festival sborového umění Zpívající svět 
V srpnu se hranický komorní sbor Cantabile (jehož členy jsou současní i bývalí žáci Gymnázia 
Hranice) zúčastnil soutěžního festivalu sborového umění „Zpívající svět“ v druhém největším 
městě Ruska Petrohradu, kterého se účastnilo 54 sborů ze 17 zemí světa ( z České republiky ještě 
sbor z Třince, sbory z Litvy, Lotyšska, Moldávie, Číny, Německa, Polska, Rumunska, Francie, 
Holandska, Itálie, Rakouska, Izraele, USA, Kanady, Kypru a Ruska).  
Sbor získal 1. cenu v kategorii komorní tvorba, 2. cenu v lidové tvorbě a zvláštní cenu poroty za 
nejlepší choreografii v této kategorii a 3. cenu v kategorii církevní tvorba. Na závěr festivalu se 
sbor zúčastnil koncertu Grand Prix, kde si zazpíval s nejlepšími sbory z celého světa a patří tak 
mezi 10 nejlepších sborů z celé soutěže. Jako překladatelka provázela sbor Mgr. Marie Vávrová, 
vyučující ČJ a RJ na Gymnáziu Hranice. 

 
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.  
 

 
 

 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy  
 

Český jazyk 
– beseda s absolventem školy Petrem Uramem o slam poetry v semináři ČJL. 
 
Ruský jazyk 
Leden 2019 – tradiční Posezení u samovaru – tradice ruských Vánoc a Nového roku  (třídy V6.A, 
4.A). 

 

Dějepis/Občanská výchova/Základy společenských věd 
Září 2018 – přednáška o studiu na VŠ, p. Kotlán, Sokrates (4.A, V6.A) 
                  – přednáška o Evropské unii (SVS 3). 
Říjen 2018 – přednáška a beseda o holocaustu (V3.A, 3.A). 
Listopad 2018 – Den mobility, Zámecký klub Hranice (V5.A, 3.A). 
Březen 2019 – beseda s mladými delegáty z OSN (3.A, V5.A) 
Duben 2019 – beseda Trestní právo (3.A, V5.A) 
Červen 2019 – beseda Občanské právo (SVS 3) 
 
Zeměpis  
Duben 2019 – přednáška Svět kolem nás „Kolumbie“ (V3.A, 1.A). 
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Chemie  
Září 2018 – přednáška absolventek GH Radky Křenkové a Natálie Hrbáčkové o přijímacím řízení a 
studiu na Lékařské fakultě v Praze a v Brně (SCh). 
– přednáška studentky Kamily Šindlerové o přijímacím řízení a studiu na Fakultě zubního lékařství 
UK Hradec Králové (seminář BiCh). 
Listopad 2018 – přednáška „Po stopách DNA“ Ing. Michala Roubala, PhD, z Fakulty technologické 
UTB ve Zlíně, v rámci popularizace chemie „Věda na přání“ (seminář BiCh). 
Leden 2019 – přednáška na téma Eugenika, přednášející Mgr. Petr Nádvorník, PhD. z UP 
Olomouc. 
– přednáška na téma „Plasty“, přednášející Marek Koutný z UTB Zlín. 
Únor 2019 – přednáška na téma „Biotechnologie a využití mikroorganismů“, přednášející Marek 
Petřivalský z UP Olomouc. 
– přednáška na téma „Fotosyntéza“, přednášející Marek Petřivalský z UP Olomouc. 
Březen 2019 – přednáška na téma „Mohou léky vyvolat rakovinu?“, přednášející prof. Luděk 
Bláha z Recetox Brno pro seminář chemie 3. a 4. ročníku spojená s prezentací o možnostech 
studijních oborů na Masarykově univerzitě Brno. 

 
Informatika  
Únor 2019 – přednáška o studiu na Fakultě informatiky na ČVUT v Praze (SI 3. a 4. ročník). 
 
Estetická výchova 
Listopad 2018 – výchovný koncert ke „100. výročí narození Leonarda Bernsteina“ (V1.A, V2.A) 
Květen 2019 – výchovný koncert „Historie a vývoj jazzu“ (1.A, 2.A, V3.A, V4.A) 
– výchovný koncert ke „100. výročí narození Leonarda Bernsteina“ (1.A, 2.A, V3.A, V4.A) 

 

 
Oblast tělovýchovy a sportu: 
 
Adaptační kurz V1.A, 1.A – září 2018, lanové centrum Proud Olomouc. 
 
Sportovně turistický kurz pro žáky V5.A, 3.A (Pasohlávky), 17.- 21. září 2018. 

   

                 
 

 
Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 1. ročníku vyššího stupně šestiletého studia a 1. 
ročníku čtyřletého studia (únor 2019, Javorníky) 

 

Memoriál Zlaté trenky – dne 26. 6. 2019 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. 
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Sportovní den Gymnázia Hranice 
25. června 2019 proběhl v areálu hranické Plovárny již tradiční Sportovní den GH za účasti všech 
žáků a vyučujících školy. Žáci všech tříd měli opět možnost si vyzkoušet množství sportovních 
disciplín. Na prvním místě skončila třída V5.A. 

       

 
 

     
Předmětová komise TV dále zajišťovala činnost  kroužků volného času pro žáky školy v členění na 
volejbal dívek a florbal hochů. Dále se podílela na organizaci sportovních turnajů ve florbalu dívek 
a hochů, volejbalu dívek, basketbalu hochů a dívek a mezitřídním turnaji smíšených družstev ve 
florbalu.   
 

 

 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 
 
Prosinec 2019 – účast na přehlídce výtvarně zpracovaných vánočních stromků v centru města. 
 
Posádka Dragympláci složená ze žáků GH se ve dnech 20. 6. 2019 opětovně zúčastnila 12. ročníku 
závodu dračích lodí na řece Bečvě „Dragons 2019“, v Poháru středních škol o Pohár starosty 
Hranic obsadili 4. 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 2018/2019 
 

 

Český jazyk a literatura 

        
okresní kolo kat. I  35. místo – Matyáš Filler (V1.A) 
 
okresní kolo kat. II  6.-9. místo – Tereza Zápotocká (1.A) 

6.-9. místo – Julie Poláková (1.A) 
10. místo – Barbora Buriancová (V5.A) 
 

krajské kolo kat. II  2. místo – Barbora Buriancová (V4.A) 
    7. místo – Anna Poledňáková (V4.A) 
 
18. ročník „Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka“  
Vyhlášení výsledků a předávání cen (v kině Lucerna v Praze) soutěže na celostátně vyhlášené téma: 
„Magické osmičky“ v útvarech: poezie, článek/esej, povídka, se zúčastnilo 15 žáků 3. a 4. roč. 
semináře ČJL.  
Zvláštní cenu poroty získala Barbora Buriancová (V5.A) s prací „Věštec“ v kategorii Povídka. 
 
XV. mezinárodní pražská konference slovenských středoškoláků a jejich hostů v ČR 
V pondělí 3. prosince 2018 se uskutečnila XV. Pražská konference slovenských středoškoláků v ČR a 
jejich hostů pod záštitou velvyslance Slovenské republiky Petera Weisse „Slovensko v Československu 
ke 100. výročí vzniku Československa. 
Konference se zúčastnili žáci semináře JVS ze třídy 4.A –  Michaela Adameová, Jan Franc, Nikola 
Hanáková, Michal Kuča, Tereza Michálková a Martin Mikuš.  
 
Soutěž měla dva tematické okruhy: 
A/ odbornou část – za nás reprezentovali J. Franc, T. Michálková 
B/ uměleckou část – v níž jsme dosáhli vynikajících úspěchů:  

1. místo Martin Mikuš (povídka „Selanka“) 
3. místo Michaela Adameová (vyprávění „Housle“) 
4. místo Nikola Hanáková (povídka „Nesuď podle starých ran“) 

                            

Navíc se našim žákům dostalo ještě dodatečně ocenění od pořadatelů konference, když škola 
obdržela e-mail, ve kterém bylo uvedeno, že XV. Pražská konference slovenských středoškoláků v ČR 
ke 100. výročí Československa měla možnost uvítat jako nové účastníky studenty z Gymnázia v 
Hranicích ze semináře paní Mgr. Marie Vávrové, když se na základě školního kola  šest žáků zařadilo 
do programu  konference. A nejen zařadilo, ale  dva účastníci i zvítězili, což nebývá obvyklé.  Porota 
v e-mailu vyslovila všem účastníkům z Hranic poděkování s tím, že vítězné práce budou publikovány 
v časopise „Listy Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť“.  
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Literární soutěž „Můj budoucí inteligentní dům aneb jak si představujete bydlení v budoucnosti“ 
    

1. místo – Barbora Buriancová (V5.A) 
 
Krajské kolo výtvarné a literární soutěže „Evropa ve škole“ – 3. kategorie – literární část 
 
  3. místo – Barbora Buriancová (V5.A) 
 

Literární soutěž „Tak to vidím já“, II. kategorie 
 

1. místo – Kateřina Fraisová (V1.A) 
 
 

Anglický jazyk  

 
Překladatelská soutěž, fakultní kolo na Filozofické fakultě UP Olomouc – účast Klára Kučerová, 
Kristýna Raimerová a Helena Smrčková (V5.A) 
 
 

Německý jazyk  

 
okresní kolo kat. II.B  5. místo – Barbora Mičkalová (V2.A) 

    6. místo – Vendula Ondrová (V2.A) 
 

okresní kolo kat. III.A  1. místo – Helena Smrčková (V5.A) 

    2. místo – Petr Čagan (V5.A) 

 
krajské kolo kat. III.A  4. místo – Helena Smrčková (V5.A) 
 
 

Francouzský jazyk  

 
krajské kolo kat. A1  4. místo – Lenka Nováková (V2.A) 
 
krajské kolo kat. A2  1. místo – Eva Vérostová (V2.A) 
 
krajské kolo kat. B1  1. místo – Marie Žeravíková (V3.A) 
ústřední kolo kat. B1  5. místo – Marie Žeravíková (V3.A) 
 
krajské kolo kat. B2  4. místo – Nikoleta Skulinová (V4.A) 
 
Soutěž ve zpěvu frankofonní písně s názvem „Concours de la chanson française“ v Ostravě: 
kategorie „do 15 let“    Lenka Nováková (V2.A)  
kategorie „Sólista před maturitou“ Kristýna Nováková (V3.A) 
 
Festival „Umím francouzsky – „Je sais parler en français“ v Českém Těšíně 
Žáci z třídy V2.A reprezentovali v divadelním představení „Raiponce“ – Princezna na vlásku a ve zpěvu 
„Je ne veux pas travailer“. 
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Ruský jazyk  

 
krajské kolo kat. SŠ II  2. místo Kristýna Raimerová (V5.A) 
 
Překladatelská soutěž, fakultní kolo na Filozofické fakultě UP Olomouc – čestné uznání Kateřina 
Hrazdilová (V5.A) 
 
 

D/OV/ZSV 

 
okresní kolo kat. D  1. místo – Martin Šimon (V1.A) 
    6. místo – Lukáš Brezniak (V2.A) 
     
krajské kolo kat. D  24. místo – Martin Šimon (V1.A) 
 
Olympiáda lidských práv – celorepublikové finále 7. ročníku 
Prestižní soutěž v oblasti prosazování lidských práv, je dobrovolnou, zájmovou činností studentů 
středních škol ve věku 15-19 let. Do celostátního finále v Praze, které se konalo v reprezentačních 
prostorách Magistrátu hlavního města Praha, postoupilo 8 žáků na základě školního kola. Ve 
finálovém kole soutěžící vypracovali eseje na zadaná témata a následně formou diskuze obhajovali 
své názory před soutěžní porotou. 
 

 
 

 
Bible a my – Kryštof Klvaňa (V3.A) účast v celostátním kole 
 
 

Zeměpis 

           
okresní kolo kat. C  5. místo – Adam Sedlák (V2.A) 
    7. místo – Lukáš Brezniak (V2.A) 
     
okresní kolo kat. D   3. místo – Lubomír Bezděk (V4.A) 
    7. místo – Jakub Nevřela (V4.A) 
    12. místo – Alice Babačová (V4.A) 
 
krajské kolo kat. D  11. místo – Lubomír Bezděk (V4.A) 
 
Eurorebus – 24. ročník soutěže školních tříd, kategorie ZŠ 02 
 
krajské kolo   1. místo – Lukáš Brezniak, Martin Jalůvka,  

     Helena Smrčková (V2.A) 
celostátní finále          25. místo 
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Matematika 

  
okresní kolo kat. Z8  7.-9. místo – Otakar Pikna (V1.A), úspěšný řešitel 
    16. místo – Eliška Bartošíková (V1.A) 
    17.-23. místo – Andrea Hlavová (V1.A) 
 
okresní kolo kat. Z9  7.-8. místo – Lukáš Brezniak (V2.A), úspěšný řešitel 
krajské kolo kat. Z9  17. místo – Lukáš Brezniak (V2.A) 
   
krajské kolo kat. B  10.-14. místo – Tomáš Rabel (V4.A) 
   
krajské kolo kat. C  7.-9. místo – Marek Klvaňa (V3.A) 
 
     
Pythagoriáda 
okresní kolo kat. Z8  12.-17. místo – Radim Kunovský (V1.A) 
    27.-31. místo – Magdalena Ondruchová (V1.A) 
    32. místo – Kateřina Fraisová (V1.A) 
 
Matematický klokan 
okresní kolo kat. Kadet  2. místo – Lukáš Brezniak (V2.A) 
krajské kolo kat. Kadet  3. místo – Lukáš Brezniak (V2.A), 4550 řešitelů 
celostátní kolo kat. Kadet 23. místo – Lukáš Brezniak (V2.A) 
 
 
Logická olympiáda, kategorie C (studenti středních škol) 
– soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách 
 
krajské kolo   12. místo – Jakub Rumian (V3.A) 

38. místo – Ladislav Koutný (4.A) 
 
10. ročník Jámy lvové  
Korespondenční soutěž na pomezí matematiky a informatiky pro žáky druhého stupně základních 
škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií, kterou pořádá České vysoké učení technické v Praze 
formou tří soutěžních kol – účast Lukáš Brezniak (V1.A) 
 
- první kolo:  11.-18. ze 43 účastníků 
- druhé kolo: 14.-15. ze 44 účastníků 
- třetí kolo: 24. z 57 účastníků 

 
 

Fyzika 

 
okresní kolo kat. E  10. místo – Lukáš Brezniak (V1.A), úspěšný řešitel 
    14. místo – Adam Pospěch (V2.A) 
    16. místo – Václav Krčmář (V2.A) 
 
krajské kolo kat. E  9. místo – Lukáš Brezniak (V1.A), úspěšný řešitel 
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okresní kolo kat. F  6. místo – Otakar Pikna (V1.A), úspěšný řešitel 
    9. místo – Josef Kývala (V1.A) 
    11. místo – Šimon Samuel Gazárek (V1.A) 
    12. místo – Matyáš Filler (V1.A) 
 
16. ročník Astronomické olympiády  
krajské kolo kategorie EF 6. místo – Lukáš Brezniak (V2.A) 
    9. místo – Adam Sedlák (V2.A) 
    20.-22. místo – Martin Jalůvka (V2.A) 
    27. místo – Václav Krčmář (V2.A) 
    31. místo – Jindřich Vývoda (V2.A) 
 
krajské kolo kategorie AB 42. místo – Vít Čech (V5.A) 
 
    

Chemie 

 
krajské kolo kat. A  5. místo – Martin Hollas (4.A) 

 
krajské kolo kat. B  6. místo – Helena Smrčková (V5.A) 
    7. místo – Anna Poledňáková (V5.A) 
     
okresní kolo kat. D  5. místo – Adam Sedlák (V2.A) 
    6. místo – Lukáš Brezniak (V2.A) 
    7. místo – Tomáš Stískal (V2.A) 
    12. místo – Barbora Poledňáková (V2.A) 
    14. místo – Anna Stuchlíková (V2.A)     
 
krajské kolo kat. D  4. místo – Adam Sedlák (V2.A) 
    12. místo – Lukáš Brezniak (V2.A) 
    20. místo – Tomáš Stískal (V2.A) 
       
Přírodovědný klokan 
okresní kolo   1. místo – Lukáš Brezniak (V2.A), počet řešitelů 656 
     
 

Biologie 

      
krajské kolo kat. A  12. místo – Helena Smrčková (V5.A) 
 
Zlatý list (47. ročník) 
základní kolo starší žáci  1. místo – družstvo V2.A (Lukáš Brezniak, Martin Jalůvka,  
           Václav Krčmář, Adam Pospěch, Nela Smrčková,  

      Hana Švachová) 
základní kolo starší žáci  2. místo – družstvo V1.A (Martin Dohnal, Matyáš Filler, Patrik 
         Humenný, Josef Kývala, Lukáš Navrátil, Otakar Pikna) 
 
krajské kolo starší žáci   5. místo – družstvo V2.A 
 
Naší přírodou 
základní kolo    1. místo – Martin Jalůvka (V2.A) 
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Informatika a výpočetní technika 

 
Bobřík Informatiky  
Národní kolo 10. ročníku programovací soutěže proběhlo v listopadu 2018  (maximální počet bodů 
240, úspěšný řešitel min. 150 bodů) s těmito výsledky: 
 
Kategorie Kadet:  Adam Sedlák (V2.A)  190  (33 žáků, 11 úspěšných řešitelů) 
 
Kategorie Junior: Martin Nehyba (V4.A)  185 (10 žáků, 5 úspěšných řešitelů) 
 
Kategorie Senior: Martin Hollas (4.A)  166 
   David Šlesinger (V5.A)  166 (13 žáků, 3 úspěšní řešitelé)  

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 30. ledna 2019 na Gymnázium Hranice, zúčastnilo se 24 
soutěžících 3. a 4. ročníků středních škol olomouckého kraje (maximální zisk bodů 240).  
 

6. místo – Martin Hollas (4.A) 145 bodů  
 
Mistrovství České republiky školních týmů 2019 v šachu – kategorie střední školy 
Mistrovství ČR proběhlo za účasti 24 středních škol ve dnech 18.-19. 6. 2019 ve Zlíně. Olomoucký kraj 
reprezentovali šachisté Gymnázia Prostějov a Gymnázia Hranice ve složení: Martin Nehyba, Tomáš 
Rabel (V4.A), Jakub Jiříček (V6.A), Vojtěch Jiříček (2.A) 
 
celostátní finále 12. místo 
krajský přebor  2. místo  
okresní přebor  1. místo  
 
PIŠQWORKY 
družstvo ve složení: Ondřej Kopecký (V3.A), Tomáš Rabel (V4.A), Jakub Jiříček (V6.A),  

        Vojtěch Jiříček (2.A), Václav Macháček (V5.A) 
 
oblastní kolo   1. místo 
krajské kolo   1. místo 
celostátní finále  16. místo  
 
             

Estetická výchova 

 
Pěvecká soutěž „O zámecký klíč“ 
regionální kolo v Prostějově  Lenka Nováková (V2.A) – stříbrné pásmo 
 
Pěvecká soutěž Slavíci z Přerova 
kategorie B2   Lenka Nováková, Vendula Ondrová (V2.A) – stříbrné pásmo 
    Tomáš Stískal (V2.A) – bronzové pásmo 
 
Výtvarná soutěž DDM Hranice „Hranice očima dětí“ 
    3. místo – Alžběta Jeřábková (V2.A) 
    cena poroty – Anna Krutilová, Adam Sedlák, Tereza Strnadlová (V2.A) 
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Sportovní soutěže 

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

1. a 3. místo – dívky (3*3)  
                      krajské kolo 2. místo – dívky  
               
florbal – okresní kolo  4. místo - hoši 
                okresní kolo  4. místo – dívky   
 
házená – okresní kolo  1. místo – hoši 
     krajské kolo  4. místo – hoši  
 
kopaná – okrskové kolo  2. místo – hoši 
 
atletika – okresní kolo  2. místo – dívky 
    2. místo – hoši  
 
Středoškolský atletický pohár 
Náš tým se opět zapojil do Středoškolského atletického poháru. A to dne 20. 9. 2018 v okresním kole 
v Přerově, kde dívky obsadily 3. místo a chlapci 2. místo. Dne 25. 9. 2018 proběhlo krajské kolo v 
Šumperku, kde dívky obsadily 6. místo a chlapci 7. místo. 
 

 
 

 
26. 3. 2019 se konal na Plovárně Hranice 13. ročník plaveckých závodů základních a středních škol  
„Mokrá štafeta na 1000m“ + závody jednotlivců na 50m  
 
– Mokrá štafeta středních škol:  2. místo – družstvo Gymnázia Hranice   
        

– jednotlivci v závodě na 50 m kraul:   
základní školy:  5. místo – Barbora Mičkalová (V2.A) 
   6. místo – Anna Stuchlíková (V2.A) 
 
střední školy:  2. místo – Adéla Oravová (V4.A) 

3. místo – Zuzana Witoszová (2.A) 
 
   4. místo – Filip Žerávek (V5.A) 
   12. místo – Michal Kaspar (3.A) 
   14.místo – Mikuláš Mičkal (2.A)      
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Talent Olomouckého kraje 2018 

 
Ve vyhodnocení Talentu Olomouckého kraje 2018 získal finanční ocenění Kryštof Klvaňa (V2.A), obor 
humanitní (dějepis). 
 
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 Přehled akcí školy za školní rok 2018/2019 
 
Září 2018 
3.9. - zahájení školního roku 2018/2019     
6.9. - exkurze ZSV, Ostrava (V3.A) 
 - seminář Erasmus+, Praha        
 - adaptační kurz V1.A, 1.A          
7.9. - akce společnosti Educa – živý řetěz žáků hranických ZŠ a SŠ 
10.9. - přednáška o studiu na VŠ – p. Kotlán, Sokrates (4.A, V6.A)   
12.9. - třídní schůzky SRPG 
13.9.     - Pretesty FIRST (mix žáků)  
14.9.     - ústní maturitní zkouška v termínu PODZIM 2018      
17.-21.9.   - STK Pasohlávky (V5.A, 3.A)        
17.-21.9.   - výměnný pobyt slovinských žáků a učitelů na GH   
19.-21.9.   - konference M – Pardubice         
25.9. - exkurze ČJL SVK Olomouc (1.A)        

- schůze HV SRPG 
26.-27.9.   - kulturněhistorická exkurze Praha (4.A)       
   
Říjen 2018 
1.10. - exkurze FABLAB Brno (V4.A)      
3.-5.10.     - seminář a konference KAP, Bořetice       
6.-9.10.     - exkurze D/ZSV/EV Praha (V6.A)       
11.10. - Pretesty FIRST          
12.10. - beseda o Holocaustu (V3.A, 3.A)      
15.-19.10.   - program ERASMUS+, úvodní konference Opatija, Chorvatsko   
23.10. - jednání Školské rady Gymnázia Hranice 
24.10. - Gaudeamus Brno – veletrh vzdělávání na VŠ      
29.-30.10.    - seminář Ch, UK Praha        
31.10. - exkurze Bi, Antropos Brno (3.A)       
  
Listopad 2018 
1.11. - Pretesty FIRST          
 - překladatelská soutěž AJ ve spolupráci s UP Olomouc (6 žáků V5.A)   
2.11. - dárcovství krve (SBi 4. roč. + mix žáků)        

- Moravské divadlo Olomouc (V2.A, V3.A)       
- školní kolo překladatelské soutěže RJ       

8.11. - okresní kolo pěvecké soutěže Slavíci z Přerova (V2.A)      
- okresní kolo basketbalu 3na3, tělocvična GH  

 - okresní kolo Piškvorky         
8.-9.11.      - workshop FA VUT Brno (mix žáků 2. a 3. roč.)      
12.-16.11.  - národní kolo Bobříka Informatiky     
13.11. - exkurze D, Vlastivědné muzeum Olomouc (3.A)      
14.11. - GIS Day na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc (V4.A)    
15.11. - setkání metodiků prevence středních škol, Přerov      
17.11. - florbalový turnaj DDM, tělocvična GH (výběr žáků V1.A, V2.A)   
19.11. - SŠH turnaj ve volejbalu hoši         
20.11. - okresní turnaj ve volejbalu dívek, tělocvična GH    
22.11. - Moravské divadlo Olomouc (V3.A)      
 - koncert ZUŠ Hranice L. Bernstein, divadlo Stará střelnice (V1.A,V2.A)   
25.-28.11.    - Euroscola Strasbourg (mix žáků)       
27.11. - přednáška Z Severní Evropa, Skandinávie, divadlo Stará střelnice (2.A,V4.A) 
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28.11. - individuální pohovory o prospěchu 
   
Prosinec 2018 
3.-4.12.    - Mezinárodní konference ČJL, Praha      
5.12. - exkurze EV, Olomouc (1.A, V3.A)       
 - Mikulášské soutěžení – školní basketbalová soutěž     
6.12. - školní kolo ZO  
 - okresní kolo házená hoši         
7.12. - celostátní kolo soutěže v piškvorkách        

- školní volejbalový turnaj O mistra GH        
- krajské kolo ChO, Olomouc  

 - celostátní kolo soutěže v piškvorkách, Brno      
10.12. - okresní kolo florbal dívky, Přerov        
11.12. - seminář Kariérové poradenství, Olomouc      
 - jednání HV SRPG  
14.12. - jazyková exkurze NJ – Vídeň 
 - celostátní kolo Olympiády lidských práv, Praha      
15.12. - mezigenerační turnaj dívek – volejbal       
17.12. - univerzitní kolo překladatelské soutěže AJ, Olomouc    
18.12. - exkurze Microsoft, Praha (SI 3.r., 4.r.)        

- exkurze SVS (3.r.), SD (4.r.) – vila Tugendhad, Brno     
18.12. - univerzitní kolo překladatelské soutěže RJ (3 žáci), Olomouc    
21.12. - vánoční koncert, divadlo Stará střelnice, od 8.30      
22.12.2018-2.1.2019 - vánoční prázdniny  
 
Leden 2019 
7.1. - Posezení u samovaru, v rámci RJ        
8.1. - exkurze F – Hyundai Nošovice (1.A, 2.A, 4.A)       

- turnaj ve florbalu hochů (mix žáků), Lipník nad Bečvou      
- Den otevřených dveří + turnaj v šimbalu      

13.-18.1.    - program Erasmus+, Slovenske Konjice, Slovinsko    
22.1. - okresní kolo v šachu – družstva, Přerov       
26.1. - ples školy, Sokolovna Hranice 
30.1. - ústřední kolo Bobříka informatiky, G Hranice       

- krajské kolo v šachu, Olomouc         
Únor 2019 
1.2. - pololetní prázdniny  
6.2. - opakování vánočního koncertu pro ZŠ, SŠ a veřejnost, divadlo Stará střelnice  
7.2. - seminář ŠAP/PA, Brno         
8.2. - okresní kolo konverzační soutěže NJ, Přerov      
12.2. - beseda SI 4. roč.  
15.2. - okresní kolo ZO, GJŠ Přerov (5 žáků)       
18.-22.2.    - jarní prázdniny  
24.2.-2.3.   - LVVZ třídy V3.A, 1.A         
26.2. - Moravské divadlo Olomouc (V6.A, V4.A)       
27.2. - okresní kolo v recitaci, Přerov (mix žáků)       
   
Březen 2019 
1.3. - festival „Umíme francouzsky“, Český Těšín (9 žáků V2.A)     
5.3. - olympiáda v RJ, Mohelnice (2 žákyně V5.A)      
 - okresní kolo ChO kat. D, Přerov (5 žáků V2.A)       

- soutěž Bi, Přerov          
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12.3. - beseda s delegáty OSN (SVS 3. roč.)       
- jednání HV SRPG   

13.3. - DVPP Šablony I (ČJL), Olomouc        
19.3. - krajské kolo MO Z9 (1 žák V2.A)       
 - workshop KAP, Olomouc         
20.3. - DVPP Šablony I (ČJL), Olomouc       
 - exkurze Krajský soud Ostrava (SVS 3.roč.)      
 - krajské kolo ZO, Olomouc         
21.3. - krajské kolo ChO kat. D, Olomouc       
 - krajské kolo DO, Předmostí         
22.3. - festival „Frankofonní píseň“, Ostrava (mix 5 žáků)      
25.-30.3.     - výměnný pobyt žáků ve Slovinsku       
26.3. - zkoušky DELF, úroveň A2, Ostrava (mix žáků)       

- plavecká štafeta, Plovárna Hranice (mix 20 žáků)      
27.3. - zkoušky DELF, úroveň B1, Ostrava (mix žáků)      
29.3. - exkurze D – Titanic, Brno (V5.A, 3.A)    
   
Duben 2019 
1.-5.4. - projekt ERASMUS+ (18 žáků V4.A)      
2.4. - Exit Tour – preventivní program 
 - krajské kolo MO kategorie B, C 
 - krajské kolo konverzační soutěže FJ       
3.4. - okresní kolo FO kategorie E, F 
 - DVPP Šablony          
5.4. - beseda ZSV Trestní právo (3. roč.)      
 - školní kolo Pythagoriády (V1.A)        
8.4. - Festival lidských práv, Ostrava (V2.A, V3.A)      
9.4. - okresní kolo MO Z8, Hranice         

- exkurze ČJL vila Tugendhad Brno (V5.A)       
10.4. - písemná maturitní práce z ČJL 
11.4. - písemná maturitní práce z AJ (viz rozpis zadavatelů)     
12.4. - přijímací zkoušky 4leté studium, 1. termín  
15.4. - přijímací zkoušky 4leté studium, 2. termín  
16.4. - přijímací zkoušky 6leté studium, 1. termín  
17.4. - přijímací zkoušky 6leté studium, 2. termín  
23.-26.4.    - týden BOZP          
24.4. - exkurze Kroměříž (sem. JVS)         

- DVPP Šablony           
- třídní schůzky a individuální pohovory o prospěchu     

26.4. - přednáška Planeta Země, divadlo Stará střelnice (V3.A, 1.A)     
- soutěž Zlatý list (V1.A, V2.A 6+6, SBi 3.roč.)      

28.4. - krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus      
30.4. - Poslední zvonění (4.A, V6.A)    
 
Květen 2019 
2.5. - maturitní zkouška JARO 2019 – DT z M, AJ (žáci 4.A, V6.A)    
3.5. - maturitní zkouška JARO 2019 – DT z ČJL (žáci 4.A, V6.A)     
9.-14.5.    - exkurze EV Itálie (mix žáků)        
13.5. - konference „Vzdělávání pro budoucí úspěch“, BEA centrum Olomouc   
16.5. - seminář k reformě financování regionálního školstvím Olomouc    
17.5. - výchovný koncert Evropské jazzové dny (1.A, 2.A, V3.A, V4.A)    
20.-23.5.    - ústní maturitní zkoušky JARO 2019       
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23.5. - koncert ZUŠ Hranice L. Bernstein, divadlo Stará střelnice (1.A, 2.A, V3.A, V4.A)  
24.5. - exkurze NJ a EV – Vídeň (mix žáků)       
 - exkurze Ch – Pevnost poznání, Olomouc (1.A)        

- exkurze Úřad práce Přerov (V5.A, 3.A)       
29.5. - předávání maturitních vysvědčení (MÚ Hranice)      
31.5. - exkurze TV   
     
Červen 2019 
1.-2.6. - exkurze TV – vodácký výcvik (mix žáků)       
4.6. - exkurze Bi, ZOO Lešná (2.A)         
5.6. - exkurze D, Osvětim (3.A, V5.A)        
7.6. - SSH ve volejbalu dívek, G Valašské Meziříčí (mix žáků)      

- exkurze Ch, Vizovice (V2.A)        
 - exkurze ČJL, Olomouc (V5.A)        
11.6. - exkurze ČJL, Olomouc (2.A)         
12.6. - vernisáž výtvarných prací žáků GH, Galerie Severní křídlo zámku    
13.-14.6.    - seminář AŘG Ol. kraje         
14.6. - exkurze ZSV, Rožnov pod Radhoštěm (3.A)       
17.6. - exkurze ČJL, SVK Olomouc (SČJL 3.roč.)       
18.6. - celostátní kolo soutěže Eurorebus, Praha (mix žáků)     
18.-19.6.    - celostátní finále hry v šachy, Zlín (mix žáků)      
19.6. - jednání HV SRPG 
20.6. - exkurze Z, Hranický kras (V1.A)       
 - Dračí lodě – závod škol na 200 m (mix žáků)      
21.6. - exkurze Bi, Vranov (2.A)         
24.6. - beseda o dárcovství kostní dřeně, SZŠ Hranice (V5.A, 3.A)    
25.6. - Sportovní den, areál Plovárny Hranice       
26.6. - turnaj „O zlaté trenky“, tělocvična GH        

- Hry bez hranic, třídy V1.A, V2.A        
28.6. - vydání vysvědčení, závěr školního roku 
 
 

 Realizace koncepčních materiálů kraje 
 
Škola ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 neproběhla inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí. 
 

 Ostatní kontrolní činnosti            
 
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla žádná další kontrolní činnost. 

 

 Vnitřní kontrolní činnost               
a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců 

 – periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2018) 
 – týden bezpečnosti (duben 2019) 

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 2018 
 
Škola skončila hospodaření za rok 2018 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 133.273,54 Kč 
(v hlavní činnosti 77.814,04 Kč, v doplňkové činnosti 55.459,50 Kč). Součástí výsledku hospodaření je 
transferový podíl ve výši 28.619 Kč. Podrobné údaje o hospodaření školy jsou obsaženy v Rozborech 
hospodaření za rok 2018. 

 
 

Náklady Hlavní činnost  Doplňková činnost 

AÚ  rozpočet skutečnost  rozpočet skutečnost 
501 Spotřeba materiálu 267.640,00 276.428,95  4.000 2.632,00 

502 Spotřeba energií 840.000,00 688.870,00  90.000 56.595,00 

511 Opravy a udržování 240.000,00 98.707,10  8.000 623,00 

512 Cestovné 80.000,00 89.993,00  0 0 

518 Ostatní služby 732.000,00 862.081,29  3.000 934,50 

521 Mzdové náklady 11,842.459,00 12,016.701,00  15.000 12.500,00 

524 Zákonné sociální pojištění 4,014.701,00 3,997.925,00  5.000 4.250,00 

525 Jiné sociální pojištění 50.000,00 49.036,00  0 40,00 

527 Zákonné sociální náklady 246.971,00 377.044,00  0 250,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 18.000,00 15.670,00  0 0 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 853.267,00 853.267,00  60.000 59.994,00 

558 Náklady z drobného majetku 45.000,00 307.969,00  0 0 

 Náklady celkem 19,230.038,00 19,633.692,34  185.000 137.818,50 

 Výnosy  19,686.740,00 19,711.506,38  185.000 193.278,00 

 Výsledek hospodaření  77.814,04   55.459,50 

 

 
ÚZ rozpočet skutečnost 

33353 – přímé náklady 16,202,290,00 16,202.290,00 

33038 – RP 41.890,00 41.890,00 

33065 – RP 15.311,00 15.311,00 

33063  - Šablony 435.982,00 435.982,00 

ÚZ 00900 ERASMUS+ 0 69.324,00 

Celkem 16,695.473,00 16,764.797,00 

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

00302 – odpisy 853.267,00 853.267,00 

00112  15.000,00 15.000,00 

Celkem 2,755.267,00 2,755.267,00 

CELKEM 19,450.740,00 19,520.064,00 

Vlastní výnosy 207,000,00 162.743,38 

Transferový podíl 29.000,00 28.699,00 

Celkem 19,686.740,00 19,711.506,38 

 
ÚZ 33038 – rozvojový program „Excelence středních škol 2017“ 
ÚZ 33065 – rozvojový program „Excelence základních škol 2018“ 
ÚZ 33063 – Výzva 35 Šablony, projekt OPVK s názvem „Společně pro budoucnost“ 
ÚZ 00900 – projekt ERASMUS+ 
ÚZ 00112 – podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích 
programů 
 
  



 50 

ROK 2019 
 
V období leden – srpen 2019 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)                    73.406 Kč  
rozvojový program (ÚZ 33076)                           81.771 Kč 
organizace výměnného pobytu (ÚZ 00112)           15.000 Kč   
provozní náklady (ÚZ 00300)        1,937.000 Kč 
odpisy (ÚZ 00302)            841.000 Kč 
        18,781.790 Kč 
 
ÚZ 33038 – rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2018 
„Excelence středních škol 2018“ 
ÚZ 33076 – rozvojový program „částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 
pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin 
v roce 2019“ 
ÚZ 00112 – podpora mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích 
programů 
 
Upravený rozpočet k 31. 8. 2019: 
 

 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 2019 je sestaven jako vyrovnaný, účetní jednotka na konci finančního roku 2019 
dodrží závazné ukazatele dané zřizovatelem.  Poskytnuté finanční prostředky budou čerpány 
v souladu s účelovostí jednotlivých dotací a podle daných závazných ukazatelů. Čerpání jednotlivých 
dotací dle účelovosti se průběžně měsíčně vyhodnocuje v návaznosti na stanovený,  popřípadě 
upravený rozpočet a závazné ukazatele dané zřizovatelem. Při hospodaření je kladen důraz na 
maximální hospodárnost a efektivnost při vynakládání finančních prostředků. 
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Finanční fondy: 
 
 stav fondu 

k 31. 12. 2018 
tvorba fondu  
k 31. 8. 2019 

použití fondu  
k 31. 8. 2019 

stav fondu 
k 31. 8. 2019 

finanční krytí 
k 31. 8. 2019 

Investiční fond 281.090,81 450.496,00 408.061,00 323.525,81 323.525,81 

RF ze zlepš. HV 84.858,50 104.574,54 94.263,00 96.977,19 93.392,49 

RF z ostat. titulů 595.356,02 0,00 595.356,02 0,00 0,00 

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

FKSP 215.896,11 173.291,00 76.004,02 313.183,09 290.973,09 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Zapojení do rozvojových programů 
 

V prosinci 2018 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Excelence základních 
škol 2018“ ve výši 15.311 Kč za výsledky v hodnocených olympiádách a soutěžích tří žáků 1. a 2. 
ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia. Prostředky byly vyplaceny formou odměny učitelům 
(3), kteří se podíleli na individuální přípravě ohodnocených žáků (5). 
 
V dubnu 2019 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol 
podle výsledků v soutěžích v roce 2018 – Excelence středních škol 2018“ ve výši 73.406 Kč za 
výsledky jedenácti žáků školy, kteří se umístili v krajských kolech hodnocených olympiád a 
soutěží. Prostředky byly vyplaceny formou odměny učitelům (8), kteří se podíleli na úspěchu žáků 
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. 
 
Akce společnosti EDUCA – živý řetěz žáků hranických škol 
Přes tři tisíce žáků základních a středních škol z Hranic a okolí se v pátek  ráno 7. září 2019 
úspěšně pokusily o vytvoření živého řetězu okolo Bečvy od hranického mostu až po jez. Akci s 
názvem "Držme spolu" se tak podařilo překonání českého rekordu a zápis do České knihy 
rekordů.  
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Dny Chemie na MU Brno 
Ve dnech 10.-12. září 2018 se 5 žáků (Anna Poledňáková, Helena Smrčková z V5.A, Lucie 
Březinová, Martin Hollas a Simona Hrbáčková ze 4.A) zúčastnilo bezplatné akce pro žáky vyšších 
ročníků SŠ. V průběhu dnů chemie se měli možnost seznámit s obory a možností studia na MU 
Brno a poznat práci v univerzitní laboratoři. 
 
Cesta do hlubin studia chemie 
Ve dnech 29.-30. října 2018 se vyučující chemie Mgr. Jana Horáková a žákyně 4.A Pavla Fabiánová 
zúčastnily bezplatné akce dvoudenního odborného semináře zaměřeného na praktická cvičení a 
aktuální témata ze světa chemie „Cesta do hlubin studia chemie“, který pořádala Přírodovědecká 
fakulta UK Praha. V průběhu semináře se účastnici seznámili se studijními obory a fakultami UK a 
vyzkoušeli si práci v univerzitní chemické laboratoři. 
 
Výukový program „Chemie a Logika pro žáky“ 
Dne 24. května 2019 se žáci 1.A zúčastnili výukového programu „Chemie a Logika pro žáky“ 
v Pevnosti poznání v Olomouci. 

 
 

 Zahraniční aktivity 2018/2019 
 

Výměnné pobyty  
 
Ve dnech 17.-21. září 2018 proběhl třetí 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 
25.–30. března 2019 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 Slovenskych Konjic město Hranice, 
Olomoucký kraj a Českou republiku. Součástí pobytu byly i poznávací výlety v regionu Celje a 
Piranj. 

 
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. 
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Mezinárodním program EU  Erasmus+, projekt s názvem „Unlock your technological skills – 
Odemkni své technické dovednosti“!   
Projekt na období od září 2018 do srpna 2020 za účasti tří partnerských škol: Šolski center 
Slovenske Konjice-Zrece, Slovinsko (koordinátor), Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 a 
Gimnazija Eugena Kumicica Opatija, Chorvatsko, partneři. 
 
Ve dnech 15.-19. října 2018 se uskutečnila úvodní konference – setkání koordinátorů tří 
partnerských škol  zapojených do projektu v Opatiji (Chorvatsko) v prostorách Gymnázia Eugena 
Kumičica. Během setkání byl doplněn program projektu „Open it!“, účastníci se seznámili 
s technologiemi U-Labu a pracovali s kamerou 360o a příslušnými aplikacemi. 

 

 
 

 
Na úvodní konferenci navazoval výměnný pobyt 6 žáků a 2 učitelů v době od 13.-18. ledna 2019 
ve Slovenskych Konjicich. Ve stejném čase pobývalo v Konjicich i šest studentů a dva učitelé z 
chorvatské Opatije. Společné setkání studentů z Česka, Chorvatska a Slovinska s názvem "Od 
teorie k praxi" bylo zaměřeno na výrobu předmětů pro připravovanou únikovou hru. Předměty si 
studenti nejdříve vytvořili v různých počítačových aplikacích a pak si je vyrobili v U-Labu pomocí 
laserového vypalovacího stroje, 3D tiskárny a řezacího plotru pod odborným vedením slovinských 
učitelů. V rámci výměny navštívili únikové hry a Muzeum 2. světové války v Mariboru.  Své 
komunikační dovednosti v anglickém jazyce rozvíjeli při zapojení do různých společenských her, 
při účasti na filmovém večeru, v řadě workshopů, při tvorbě evaluačních dotazníků a také při 
přípravě slovinských národních pokrmů. Studenti rovněž představili svou zemi a hlavní myšlenku 
své únikové hry ve dvou prezentacích.  

 

 
 

 
Úniková hra 
V rámci projektu Erasmus+ s názvem "Open it!", bylo cílem pomocí nových technologií z Fablabu 
připravit únikovou hru. Žáci třídy V4.A (Sára Marie Cimalová, Žaneta Václavková, Alžběta Váňová, 
Natalie Maršálková, Denisa Bajgarová, Klára Vašinová, Michaela Švehlíková, Eva Selzerová,  
Magdaléna Bartošová, Luboš Bezděk, Dominik Rӧder, Lenka Zdráhalová, Klára Příkaská, Lenka 
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Gerlová, Kateřina Šnejdrlová, Tomáš Hlavinka, Jakub Nevřela, Rostislav Helešic a Ivan Křistek) si 
jako příběh provázející hráče únikovou hrou zvolili životní osud psychologa a lékaře Sigmunda 
Freuda, rodáka z moravského Příbora, který se stal známou a uznávanou osobností, ale pro svůj 
židovský původ byl pronásledován nacisty a později přinucen k útěku do exilu.  
Evaluaci této únikové hry provedli slovinští a chorvatští studenti, kteří se zúčastnili výměnného 
pobytu na naší škole v době od 1.-5. dubna 2019. Studenti i učitelé ze spolupracujících škol 
přitom nešetřili chválou a uznáním na adresu všech, kteří na přípravě hry pracovali. Zvláště 
bychom chtěli vyzvednout zásluhy zapojených žáků, kteří pracovali na přípravě interiéru, 
logických hádanek a kvízů. Řešení kvízů a hádanek obecně přispívá k rozvoji logického myšlení, 
navíc při spojení s historickými fakty získává student přirozeným způsobem a nenásilnou formou 
nové znalosti. Naši hru budou moci využívat především studenti naší školy, ale chceme ji také 
nabídnout zájemcům o studium na naší škole a po domluvě i veřejnosti. Celý projekt je 
financován z prostředků Evropské unie. 

 
 

Projekt EUROSCOLA 2018 
V listopadu 2018 vyrazila třída V5.A reprezentovat Gymnázium Hranice a současně jako jediná 
škola Českou republiku na návštěvu Evropského parlamentu do francouzského města Štrasburku, 
a to na základě výhry v celostátní soutěži Euroscola. Jednalo se o jednodenní setkání 500 žáků 
středních škol z 28 členských zemí EU – tzv. EUROSCOLU v sídle Evropského parlamentu ve 
Štrasburku. První společné zasedání začalo výstupy speakerů, kteří v 60 sekundách měli 
představit svoji školu, město a zemi. Následovala prezentace o Evropské unii a po prezentacích 
měli všichni možnost se zúčastnit videohovoru a diskuze s německým europoslancem. Následně 
se třídy rozdělily do vícejazyčných pracovních skupin podle témat, které si vybrali – např. lidská 
práva, nezaměstnanost mladých, migrace a další závažné sociální otázky. Hry, dotazníky a 
výzkumy byly organizovány tak, aby byla vyžadována společná práce účastníků jiných národností. 
V průběhu celého dne tak byly účastníci vedeni k tomu, aby plně využívali své jazykové znalosti.  
Velká část nákladů na cestu, stravu a ubytování byla účastníkům hrazena z prostředků 
Evropského parlamentu. 

 

 
 

 
 
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 2018/2019 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 
 

„Découverte franco-tchèque „ 
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“. 
 
„Open it!“ 
Mgr. Dagmar Kolářová pracuje na eTwinningovém projektu s názvem „Open it!  
 
Aktivita eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní zapojeno přes 600 000 učitelů 
z téměř 200 000 škol, které pracují v různých mezinárodních vzdělávacích projektech. 
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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 2018/2019 byla škola metodicky řízena zřizovatelem (Olomoucký kraj) 
prostřednictvím odboru školství a mládeže 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 17. 7. 
2017), směrnice Olomouckého kraje ze dne 10. 12. 2018 č. 5/2018, 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 2018/2019 se i nadále dařilo udržet 100 % aprobovanost pedagogických pracovníků, 
byl dodržen závazný limit pedagogických i ostatních zaměstnanců. 
Škola je připravena na plynulý přechod na reformu financování regionálního školství, parametry 
PhMAX naplňuje bez problémů. V příštích 2-3 školních letech lze očekávat nárůst pedagogických i 
nepedagogických zaměstnanců. 

 
Ve školním roce 2018/2019 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 školního roku 2018/2019 na vysoké školy. 

 
 

Hranice,  září 2019 
 
 
 
 
 
        PhDr. Radovan Langer 
                ředitel školy 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána a schválena Školskou radou 

Gymnázia Hranice dne 24. 10. 2019 po předchozím projednání v pedagogické radě školy. 
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16.   Seznam příloh: 
 
1) Organizační struktura 
2) Statistika tříd – organizace školního roku 2018/2019 
3) Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí školního roku 
4) Seznam předmětů dle typů 
5) Kopie novinových článků k aktivitám 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


