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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  

Ing. Lenka Onderová, DiS. 

Výchovný poradce:                Mgr. Marta Křenková 

Kariérový poradce:           Mgr. Nikola Stodůlková 

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. 

 

mailto:gymnazium@gymnaziumhranice.cz
http://www.gymnaziumhranice.cz/
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Ve školním roce 2019/2020 studovalo na gymnáziu celkem 283 žáků v 10 třídách, z toho 

v šestiletém cyklu denního studia celkem 182 žáků (2 třídy v nižším stupni víceletého 

gymnázia, 4 třídy ve vyšším stupni víceletého gymnázia) a ve čtyřletém cyklu denního 

studia pak 101 žáků (jedna třída 1., 2., 3. a 4. ročníku). 

 

Počty žáků a tříd – naplněnost tříd 

 

 2018/2019 2019/2020 

počet 

žáků 

/počet 

tříd 

k 30.9. 

naplněn

ost 

tříd 

počet 

žáků 

/počet tříd 

k 30.6. 

počet 

žáků 

/počet 

tříd 

k 30.9. 

naplněno

st 

tříd 

počet 

žáků 

/počet 

tříd 

k 30.6. 

6leté-nižší st. 63/2 31,5 63/2 63/2 31,5 60/2 

6leté-vyšší st. 115/4 28,8 115/4 119/4 29,75 119/4 

6leté celkem 178/6 29,7 178/6 182/6 30,33 179/6 

4leté 104/4 26 103/4 100/4 24,5 101/4 

Celkem 282/10 28,2 281/10 282/10 28,2 283/10 

 

 

Průměrná naplněnost byla 28,2/28,3 žáka na 1 třídu. 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo ve škole celkem 27 (24,25 přepočtených) 

pedagogických pracovníků, z toho 3  na zkrácený úvazek, jeden externí pedagogický 

pracovník a 8 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 
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studijních nabídek SŠ v Hranicích (listopad 2019), na realizaci Dne otevřených dveří pro 

zájemce o studium ze základních škol (leden 2020), na přípravě otázek k ústní maturitní 

zkoušce a řadě jiných akcí školy (soutěže, sportovní turnaje). 

 

Škola ve školním roce 2019/2020 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 měla v rámci KAP zpracovaný Plán aktivit školy na období 2019-2022, který byl 

vydán v září 2019, v červnu 2020 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 proběhne v červenci 2022. 

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. 

 

Ve školním roce 2019/2020 pracovaly v souladu s organogramem školy tyto poradní orgány 

ředitele školy v návaznosti na spolupráci se Školskou radou: 

 

a) pedagogická rada 

b) rada předsedů předmětových komisí 

c) rada třídních učitelů + výchovná komise 

d) ekonomická rada vedení školy  

e) Hlavní výbor Sdružení rodičů a přátel gymnázia 
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Školní rok 2019/2020  se odvíjel od projednaného a schváleného celoročního Plánu práce 

pro školní rok 2019/2020, který byl vydán ředitelem školy dne 27. 8. 2019.  

 

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 2019/2020 dále obsahoval Výchovně vzdělávací cíle pro školní rok 

2019/2020, které byly projednány a schváleny dne 27. 8. 2019 (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 2019/2020 bylo zahájeno v pondělí 2. září 2019 a ukončeno 

v úterý 30. června 2020. 

 

 Období distančního vzdělávání  

 

Zatím co 1. pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo bez závažnějších změn a obsah ŠVP  

se podařilo naplnit, tak 2. pololetí  bylo velmi brzy poznamenáno šířící se epidemií 

onemocnění COVID – 19. Již 11. března 2020 byly z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 

ČR (a následně MŠMT v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR)  uzavřeny školy v celé České 

republice, navíc byl od 16. 3. 2020 vyhlášen nouzový stav. 
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Škola se v tomto období řídila metodickými pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR a MŠMT 

nejen v oblasti protiepidemických opatření (dezinfekce), ale i v oblasti  distanční podoby 

vzdělávání. 

Na společné poradě pedagogického sboru dne 16. 3. 2020 byla stanovena podoba vzdělávání 

dálkovým způsobem (distanční vzdělávání). V rámci komunikace se žáky a zákonnými 

zástupci nezletilých žáků byla dohodnuta elektronická komunikace v prostředí Bakaláři, 

v rámci vzdělávání byla dohodnuta podoba on - line  vzdělávání v prostředí Bakaláři a Office 

365. Velmi brzy byly stanoveny priority předmětů (od 18. 3. 2020), na které se vyučující 

zaměřili: 

1) skupina: maturitní předměty ( ČJL, CJ, MAT) 

2) skupina: ostatní předměty mimo výchov 

3) skupina: Ev, Vv, Hv, Ov, Člověk a svět práce 

 

Byla stanovena četnost on- line stanovených výukových jednotek a četnost zadávání 

samostatných prací žáků včetně vyhodnocení jejich práce v pravidelných týdenních 

intervalech. Současně bylo vyučujícím doporučeno, aby se žáky učivo především 

procvičovali s tím, že i na doporučení MŠMT ČR nebylo nezbytně nutné dodržet stanovený 

obsah Školního vzdělávacího programu Gymnázia Hranice.  

Osobní nepřítomnost žáků ve škole pak trvala až do konce měsíce června 2020 s výjimkou 

žáků maturitních ročníků, pro které škola pořádala tzv. konzultační hodiny k maturitní 

zkoušce v období  od 11. – 29. 5. 2020. Každý maturant tak měl k dispozici 7 konzultací k  

předmětům profilové části a 9 konzultací k předmětům společné části maturitní zkoušky. 

Písemná část (pouze didaktické testy) společné části maturitní zkoušky pak proběhly 

v období od 1. – 2. 6. 2020, ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky pak 

proběhly od 15. -18. 6. 2020. (výsledky maturitní zkoušky viz str. 25). 

I přes ztížené podmínky pro přípravu žáků na maturitní zkoušky lze konstatovat, že žáci 

nabízených konzultací bezezbytku využili a u maturitní zkoušky obstáli na výbornou – 

dosáhli 100% úspěšnosti ve společné i profilové části maturitní zkoušky v termínu JARO 

2020. 

 

Podobné termínové změny jako u organizace maturitní zkoušky nastaly i v organizaci 

přijímací řízení do 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia a do čtyřletého gymnázia 
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pro školní rok 2020/2021 – nově se přijímací zkoušky konaly až v měsíci červnu (8. – 9. 6. 

2020), a to pouze jednokolově. 

I přes kumulaci termínů pro přijímací zkoušky a maturitní zkoušky, i přes nově zavedené 

distanční vzdělávání formou on-line výuky či zadávání domácí přípravy žákům se školní rok 

2019/2020 podařilo zdárně dokončit. 

 

Bohužel ve stejném období (březen – červen 2020) byla z rozhodnutí kompetentních orgánů 

zrušena řada soutěží a olympiád, kterých se naši žáci účastnili v úrovni školního, místního 

či okresního kola, a v mnoha případech tak nemohli prokázat své dovednosti a vědomosti 

v kolech krajských či národních, i když do nich díky svému umístění v nižších kolech 

postoupili (výsledky žáků v soutěžích  viz str. 52) 

 

Plnění stanoveného obsahu ŠVP 

Jak již bylo uvedeno výše, vzhledem k nastalé situaci a zavedení vzdělávání dálkovým 

způsobem, nemohlo dojít k plánovanému splnění cílů ŠVP ve školním roce 2019/2020. 

Vyučující byli ředitelem školy již na jednání Pedagogické rady gymnázia Hranice dne 24. 6. 

2020 vyzváni, aby provedli kontrolu odučeného učiva a aby vyhodnotili své plány plnění 

ŠVP s tím, že této problematice bude věnován prostor v měsíci září a říjnu nového školního 

roku 2020/2021 (opakování, procvičování, úprava ŠVP …). 

 

Školní rok 2019/2020 byl tedy z pohledu dodržování stanovených výchovně vzdělávacích 

cílů poněkud zvláštní. I přes ztížené podmínky (pro žáky, rodiče i pedagogické pracovníky) 

jsme se však naučili rychle reagovat na novou situaci, dovedli jsme společně se žáky, rodiči  

a vyučujícími rychle najít společnou komunikační platformu a dovést školní rok úspěšně do 

cíle. 

 

Z tohoto pohledu patří poděkování všem zúčastněným stranám. Jsme přesvědčeni, že 

pokud se tato situace bude opakovat i v příštím školním roce, jsme na tuto výzvu 

připraveni. 
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 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 jedenkrát, na říjnovém zasedání bylo projednáno a schváleno znění 

Výroční zprávy o činnosti Gymnázia Hranice za školní rok 2018/2019, členové ŠR byli 

seznámeni s plánem práce školy na školní rok 2019/2020, ředitel školy informoval členy 

školské rady o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021, maturitních zkouškách v termínu 

JARO 2020.  

Květnové zasedání bylo z důvodu epidemiologické situace zrušeno. 

 

 Hlavní výbor SRPG 

 

V Hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2019/2020 deset zástupců jednotlivých 

tříd + ředitel školy. Funkci předsedy Hlavního výboru SRPG vykonávala Ing. Marie 

Hrazdilová, funkci pokladníka zastávala Ing. Markéta Čočková, kterou nahradila od září 

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 1. 2. 2020. 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. 
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 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 

- 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 
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Profesní uplatnění: 

 

Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách nebo vyšších odborných školách 

zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. 

 

Absolventi v roce 2019/2020 obdrželi EUROPASS v českém a anglickém jazyce. 

 

Gymnázium Hranice připravuje své studenty na úspěšné složení přijímacích zkoušek na 

vyšším typu studia (VŠ, VOŠ). Mimo studia na vysokých školách – náš prioritní zájem – 

se absolventi školy mohou úspěšně realizovat na trhu práce, kde mohou uplatnit své 

znalosti cizích jazyků a dovednosti v oboru informačních technologií. 

 

Hlavním a jediným cílem školy je pak příprava všestranně vzdělaného absolventa, 

schopného řešit a vyřešit standardní i nestandardní situace, se kterými se v praktickém 

životě bude setkávat. 
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2. Přehled oborů vzdělávání 

 

 Seznam studijních oborů 

 

Kód oboru 

 

 

79-41-K/61 

 

79-41-K/41 

 

Název oboru 

 

Gymnázium 

(nižší stupeň víceletého 

gymnázia 

- šestiletý studijní cyklus) 

(vyšší stupeň víceletého 

gymnázia 

- šestiletý studijní cyklus) 

 

Gymnázium   

 (čtyřletý studijní cyklus) 

 

 

Ukončení studia 

 

maturitní zkouška 

 

maturitní zkouška 

 

Forma studia 

 

denní studium 

 

denní studium 

 

Druh studia 

 

úplné střední studium 

 

úplné střední studium 

 

Další vzdělávání  

ve škole 

ne ne 

 

 

 Učební plány 

Školní vzdělávací program pro obory s kódem 79-41-K/41 (čtyřleté studium, 1., 2., 3. a 4. 

ročník) a 79-41-K/61 (šestileté studium, 1. a 2.ročník nižšího stupně a 1., 2., 3. a 4. ročník 

vyššího stupně víceletého gymnázia). 
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 Učební plán (ŠVP) 

 společný pro nižší stupeň víceletého gymnázia (dle RVPZ), 

 vyšší stupeň víceletého gymnázia – kód oboru 79-41-K/61 

  a čtyřleté gymnázium – kód oboru 79-41-K/41 (dle RVPG) 

  

Vzdělávací oblast /předmět Nižší stupeň VG 
Vyšší stupeň VG,  

čtyřleté gymnázium 

Ročník 1. 2. 
Dotace 

celkem 
1. 2. 3. 4. 

Dotace 

celkem 

Jazyk a jazyková komunikace   20     41 

Český jazyk a literatura ) 4 4 8 3 3 3 4 13 

Cizí jazyk     3 3 6 3 3 4 5 15 

Další cizí jazyk    3 3 6 3 3 3 4 13 

Matematika a její aplikace       8     14 

Matematika  4 4 8 4 4 3 3 14 

Člověk a příroda   16     30 

Fyzika      2 2 4 2 3 3  8 

Chemie   2 2 4 3 3 2  8 

Přírodopis     2 2 4      

Biologie        3 2 3  8 

Zeměpis  2 2 4 2 2 2  6 

Člověk a společnost   7     13 

Občanská výchova    1 2 3      

Základy společenských věd     1 1 2 3 7 

Dějepis 2 2 4 2 2 2  6 

Člověk a svět práce      2 1 3    2 2 

Umění a kultura   4     4 

Estetická výchova    2 2 4      

Hudební výchova     2/- 2/-   4/- 

Výtvarná výchova      -/2 -/2   -/4 

Člověk a zdraví   4     8 

Tělesná výchova    2 2 4 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie      2     4 

Informatika   1 1 2 2 2   4 

Volitelné vzdělávací aktivity    0     16 

PVP1        2 2 3 7 

PVP2         2 3 5 

PVP3          2 2 

PVP4          2 2 

Disponibilní hodiny 6 6 12 4 4 6 12 26 

Celkem 32 32 64 32 34 33 33 132 
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Učební plán (ŠVP) 

platný od školního roku 2019/2020 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. 2019): 

 

 

 
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 

30 33 29 29 28 33 182 

čtyřleté 

studium 

  1 1 1 1 4 

  29 19 29 23 100 

Celkem 
1 1 2 2 2 2 10 

30 33 58 48 57 56 282 

 2/63 8/219 10/282 

 

 

třída celkem dívky hoši 

1.A 29 18 11 

2.A 19 9 10 

3.A 29 14 15 

4.A 23 12 11 

 100 53 47 

V1.A 30 16 14 

V2.A 33 16 17 

V3.A 29 20 9 

V4.A 29 18 11 

V5.A 28 18 10 

V6.A 33 19 14 

 182 107 75 

celkem 282 160 122 

 

Počet dívek celkem   : 160 (ø 16,0/1 třída) 

Počet hochů celkem    : 122 (ø 12,2/1 třída) 

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

Počet žáků na učitele      : 11,63 

Celkový počet dojíždějících žáků : 123 (ø 12,3/1 třída) 

- z toho z jiných okresů   : 24 
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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 

Olomouc 1    1      2 

Vsetín 1      1    2 

Nový 

Jičín 

5 1 5 4 1 1 1    18 

Kroměříž     1 1     2 

Celkem 7 1 5 4 3 2 2    24 

 

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 2019 se testů zúčastnilo 53 žáků.  

 

Mezinárodní zkoušku úspěšně vykonalo 9 žáků úroveň B2 FIRST . 

Od září 2019 bude otevřen  nový seminář pro školní rok 2019/2020. 

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala příprava žáků na zkoušky DELF z francouzského 

jazyka. V březnový termín a následně i náhradní červnový termín zkoušek DELF zrušen v 

důsledku vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií Covid - 19.  

 

Žáci školy se průběžně zapojili do mnoha soutěží a olympiád, ať už v rámci školy, okresu, 

kraje či republikové úrovně (výsledky viz strana 52). 

 

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, sjezdové lyžování, házená). 

 

V důsledku vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií Covid - 19, byly ve druhém 

pololetí školního roku 2019/2020 (březen – červen 2020) veškeré kulturní, společenské, 

sportovní a vzdělávací akce zrušeny. 
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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 1,0000  

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

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

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

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

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

7 Křenková Marta, Mgr. VŠ ČJ,ON ČJ,ZSV 100 1,0000 4.A 

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

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 1.A 

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

13 Malá Ludmila, Mgr.  VŠ HV,VV,NJ HV, VV,NJ 100 0,9524 V2.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 1,0000 V3.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 V4.A 

22 Šeiner Jiří, RNDr.    VŠ M,F,IVT IVT 100 0,7778  

23 Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ,ČJ ČJ,RJ 100 0,3333  

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 V6.A 

27 Schöllová Veronika SŠ ASISTENT 

ped. 

ASISTENT 

ped. 

- 1,0000  

 externisté:       

 Mlčoch Miloslav, Mgr. VŠ AJ,ČJ,VV VV 100 0,1904  
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Změny v pedagogickém sboru:  

 

Mgr. Martina Hapalová – nemocenská od 1. 10. 2019 - do:  dosud trvá.                                                         

Rodičovská dovolená: Mgr. Petra Biskupová – ukončení pracovního poměru dohodou k 5. 6. 

2020. 

 

 Počet ostatních zaměstnanců školy: 8  

 

Jméno, příjmení Pracovní zařazení úvazek 

Naděžda Prášilová rozpočtář, zástupce ŘŠ pro věci ekonomické, 

do 30. 6. 2020 

1,0000 

Ing. Lenka Onderová, 

DiS. 

rozpočtář, zástupce ŘŠ pro věci ekonomické, 

od 1. 4. 2020 

1,0000 

Ing. Monika Vlčková finanční referent  1,0000 

Josef Král domovník (školník) – do 8. 6. 2020 1,0000 

Jiří Jambor domovník (školník) – od 1. 7. 2020 1,0000 

Dana Urbanová uklízečka 1,0000 

Janka Sidorová uklízečka 1,0000 

Petr Kunc topič 0,2500 

 

Josef Král: nemocenská od 25. 9. 2019 do 21. 4. 2020, nemocenská od 13. 5. 2020 do 8. 6. 

2020 (úmrtí). 

 

        Zaměstnanci podle věku a pohlaví  

      věk ženy muži celkem % 

 pedag. neped. pedag. neped.   

do 20 let       

21-30 let       

31-40 let 5 1   6 16,67 

41-50 let 6 1 1  8 22,23 

51-60 let 7 0 

 

3 2 12 33,34 

61 a více let 3 3 3 1 10 27,76 

Celkem 21 5 7 3 36 100 
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   Zařazení do platových tříd:        

        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizační struktura platná ve sledovaném období  - příloha č. 1 

 

 Pedagogická praxe na Gymnáziu Hranice ve školním roce 2019/2020: 

- ve školním roce 2019/2020 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 3 

12/5 5 

12/6 7 

12/7 9 

10/12 1 

10/7 1 

9/10 1 

8/1 1 

4/11 1 

4/12 2 

2/12 2 

celkem 36 
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4. Údaje o přijímacím řízení 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

 

Přijímací řízení (v režimu správního řízení) pro školní rok 2020/2021 bylo zahájeno dne 

1. 3. 2020 a ukončeno 30. 8. 2020. 

 

Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021 

 

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      54    zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů 

b) čtyřleté gymnázium: přihlášek   60      zápisový lístek odevzdalo 30 uchazečů 

 

2. kolo přijímacího řízení 

 

Nebylo vyhlášeno 

          

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. 
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 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 2021/2022 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) 

 

 

 Počet nově přijatých žáků k 30. 6. 2020    : 60 

 Počet žáků přijatých do prvního ročníku po 1. 9. 2020  : 0   

 Počet nově přijatých žáků do vyšších ročníků k 30. 9. 2020  : 2 (2 VSVG) 

 Počet nově přijatých žáků po 30. 9. 2020    : 0  

 Počet žáků, kteří přerušili studium do 30. 9. 2020   : 0  

                                                                    po 30. 9. 2020   : 0 

                              

 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia   : 0 

 Počet žáků, kteří nenastoupili po přerušení studia   : 0 

 Počet žáků, kteří zanechali studia do 30. 9. 2020   : 0 

                  po 30. 9. 2020    : 0 

      k 31. 8. 2020   : 4 (3 NSVG, 1 4G)
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2019/2020 

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 2019/2020 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 281 281 

počet tříd 10 10 

prospělo s vyznamenáním 106 140 

prospělo 173 138 

neprospělo 0 0 

nehodnoceno 2 3 

Ø prospěch 1,73 1,55 

absence celkem 9977 6101 

Ø absence na 1 žáka 35,51 21,71 

Ø absence na 1 třídu 997 610 

neomluvená absence celkem 0 0 

 

 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

 

 

třída 

počet 

žáků 

prospěl 

s vyznam. 

 

prospěl 

 

neprospěl 

 

nehodnocen 

snížená 

známka 

z chování 

průměrný 

prospěch 

absence 

na žáka 

celkem 

neomluv. 

absence 

 

1.A 28 6 21  1  1,78 18,14  

2.A 19 4 15    1,74 26,21  

3.A 29 10 19    1,74 13,90  

4.A 23 13 9  1  1,56 14,70  

          

V1.A 30 22 8    1,30 24,87  

V2.A 33 19 13  1  1,44 18,27  

V3.A 29 18 11    1,36 28,24  

V4.A 29 20 9    1,37 23,55  

V5.A 28 16 12    1,54 21,43  

V6.A 33 12 21    1,64 27,36  

celkem 281 140 138  3  1,55 21,71  
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 Maturitní zkoušky 2019/2020 

 

Výsledky maturitních zkoušek JARO 2020  

– společná a profilová část, třídy 4. A a V6. A (55 žáků) 

 

Třída 4. A (22 žáků) 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  7 9 6   1,95 

Anglický jazyk – společná část  5 7 2   1,79 

Matematika – společná část  3 2 2 1  2,13 

Anglický jazyk – profilová část 3 1 3   2,00 

Německý jazyk – profilová část  4   1  1,60 

Základy společenských věd 4  2 2  2,11 

Dějepis    2  4,00 

Zeměpis 1 3    1,75 

Chemie 5     1,00 

Biologie 4 2 1   1,57 

Estetická výchova – hudební   2   3,00 

Informatika 1 1 1   2,00 

Celkem 37 25 19 6  2,075 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospěl neprospěl 

22 žáků 10 (45 %) 12 0 

 

 

 

Třída V6.A (33 žáků) 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura – společná část  17 14 2   1,55 

Anglický jazyk – společná část  21     1,00 

Matematika – společná část  6 3 2 1  1,83 

Anglický jazyk – profilová část 7 2 2   1,55 

Německý jazyk – profilová část  3 2    1,40 

Ruský jazyk – profilová část 2 2 2 1  2,29 

Základy společenských věd 10 2 2 1  1,60 

Dějepis 1     1,00 

Zeměpis 1 1 1 1  1,50 

Fyzika 4 1    1,20 

Chemie 4  1   1,40 

Biologie 8  1   1,22 

Informatika 1 1    1,50 

Estetická výchova – výtvarná  2    2,00 

Celkem 85 30 13 4  1,50 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospěl neprospěl 

33 žáků 20 (61 %) 13 0 
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    4.A V6.A Celkem  

 Počet přihlášených 22 33 55  

 Konali zkoušku 22 33 55  

 Prospěch s vyznamenáním 10 20 30  

 Prospěl 12 13 25  

 Neprospěl 0 0 0  

 Společná část:     

 Český jazyk a literatura  1,95 1,55 1,60  

 Anglický jazyk  1,79 1,00 1,31  

 Matematika  2,13 1,83 1,95  

 Společná část  1,95 1,46 1,62  

 Profilová část:     

 Anglický jazyk  2,00 1,55 1,72  

 Německý jazyk 1,60 1,40 1,50  

 Ruský jazyk - 2,29 2,29  

 Základy společenských věd 2,11 1,60 1,79  

 Dějepis 4,00 1,00 3,00  

 Zeměpis 1,75 2,50 2,13  

 Fyzika - 1,20 1,20  

 Chemie 1,00 1,40 1,20  

 Biologie 1,57 1,22 1,38  

 Informatika 2,00 1,50 1,80  

 Estetická výchova – hudební  3,00 - 3,00  

 Estetická výchova – výtvarná - 2,00 2,00  

 Profilová část  2,11 1,60 1,91  

 Společná a profilová část 2,03 1,53 1,76  
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ ve školním roce 2019/2020 

Univerzita  Fakulta  V6.A  4.A Celkem 

OU Ostrava  

přírodovědecká   1 

4 

filozofická  1   

lékařská  1  1 

VŠB - TU Ostrava  

ekonomická   1 

5 

Management a ekonomika 2   

Aplikovaná informatika 1   

strojní   1 

VUT Brno  

Elektrotechnika a 

komunikační technologií 1 

 

 

10 

architektury 1   

chemická   1 

Informačních technologií   1 

Softwarové inženýrství   1 

strojírenského inženýrství  3  2 

VFU Brno  Fakulta veterinární hygieny 1   1 

MU Brno  

filozofická 1   

10 

právnická  3 2  

lékařská  2   

přírodovědecká  1 1  

MENDELU Brno  Provozně ekonomická 1   1 

UP Olomouc  

pedagogická  1 3  

16 

filozofická  2 1  

přírodovědecká   3 

teologická 1   

Zdravotních věd 3   

Tělesné kultury a 

přírodovědecká 1 

 

 

právnická  1   

VŠE Praha  Finance a účetnictví  1   1 

UK Praha  přírodovědecká  1   1 

VŠ polytechnická Jihlava 

Katedra technických studií - 

informatika 1 

 

 1 

VŠ hotelová Praha  hotelnictví   1 1 

VOŠ Zábřeh 

Diagnostika silničních 

vozidel   

 

1 1 

U Pardubice dopravní   1 1 

ČVUT Praha Architektury  1 
 

 1 
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  V6.A 4.A      

Počet studentů ve třídě 33 23      

Počet studentů hlásících se na VŠ  33 22      

Počet přijatých studentů z počtu hlásících se 32 22      

Počet přijatých studentů převedený na procenta 97% 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) 
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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 2019/2020 (vyhodnocení) 

 

Garant programu: Mgr. Jiří Horký 

 

1. Seznámení ředitele školy s programem 

 

plán                      proběhlo 

září 2019           září 2019 

 

2. Aktivity pro žáky     

     plán      

     září 2019     proběhlo Adaptační akce pro V1.A a 1.A – posílení vztahů 

             v novém kolektivu 

     září 2019     5. 9. 2019                  Beseda Civilizační choroby a jejich prevence 2.A a V4.A

   

9-10/2019   proběhlo 9. 2. 2020 Návštěva soudu pro 3. ročník (V5.A) povědomí o  

  občanském a trestním právu 
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Listopad 2019  neproběhlo  Beseda o občanském a trestním právu pro 3. ročníky 

proběhlo 16. 9. 2019 Beseda o migraci a uprchlících V3.A 

   proběhlo 16. 9. 2019 Beseda Diverzita, stigma, bariéry = Romové v ČR 1. A 

Červen 2020 neproběhlo   návštěva kontaktního místa krizového centra KAPPA 

s besedou ( po třídách) 

Celý školní rok   aktivity nabízené organizacemi a realizované dle výběru 

třídních učitelů 

 

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 - únor 2020 Lyžařský kurz Javorka. 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 2020 – sjíždění řeky Dunajec – soustředění Slovensko – Mgr. Jiří Lysák  

 

 červenec 2020  - 10- ti denní pobyt v Chorvatsku. Zaměření: zdravý životní styl, aktivní 

odpočinek, skupinový a individuální sport. Pobyt v Chorvatsku i v tomto 

školním roce proběhl za velkého zájmu zúčastněných studentů. 
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      D) Volný čas organizovaný školou 

     

      Konverzace v jazycích  celý školní rok 

      Volejbalový kroužek   celý školní rok 

      Basketbalový kroužek  celý školní rok 

      Volejbalový turnaj  podzim 2019 

      Šimbalový turnaj   leden 2020 

 

      E) Ostatní organizace a zájmové útvary pro volný čas mládeže, spolupracující se školou 

 

      LŠU Hranice 

      Taneční klub "A" 

      TJ Sigma Hranice a její jednotlivé oddíly 

      DDM Hranice 

      Mažoretky Hranice 

      HC Cement Hranice 

      SK Sigma Hranice 

      oddíl Teiwaz 

      Sokol a další 

 

      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. 

 

      4. Metodické pomůcky 

      plán                   

      celý školní rok Doplnění knihovny, videotéky a propagačního materiálu   

   pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů. 
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      červen 2020 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 3. ročníky – v rámci  výuky společenských věd -  studenti    navštívili  soudní 

jednání na Ústavním soudu v Brně, čímž si rozšířili praktické povědomí o občanském a 

trestním právu. 

 

     Neuskutečněné akce 

 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s epidemií Covid -19 a následných 

opatření proti šíření viru, byla většina sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí ve 2. 

pololetí školního roku 2019/2020 zrušena. 

  

 Výchovná komise 

 

Výchovná komise pracovala ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020 výchovná komise neprojednávala žádné závažnější 

výchovné nebo kázeňské opatření.      
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 Výchovná oblast               

 

Chování žáků ve školním roce 2019/2020 se hodnotilo průběžně v rámci třídnických hodin 

(důraz na dodržování pravidel Školního řádu), dále na jednotlivých měsíčních poradách a 

jednáních pedagogické rady GH. 

 

Pravidelně byly hodnoceny výsledky v oblasti absence žáků včetně zdůvodnění vyšší 

absence (nemocnost, hospitalizace, ozdravné pobyty) a dále zdůvodnění případné 

neomluvené absence (součinnost třídního učitele, zákonných zástupců nezletilých žáků či 

přímo se žáky zletilými, ve spolupráci s výchovným poradcem nebo školním metodikem 

prevence). 

 

 

Přehled udělených výchovných a kázeňských opatření ve školním roce 2019/2020: 

 

druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 93 62 

pochvala ŘŠ 2 1 

důtka TU 2 3 

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 2019/2020 

 

Další vzdělávání pedagogických  pracovníků  ve školním roce 2019/2020 se řídilo 

příslušným plánem DVPP, který byl projednán na poradě vedoucích předmětových komisí 

dne 27. 8. 2019 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 - - 

AJ 2 4 

NJ 1 1 

FJ 1 1 

RJ - - 

ON/ZSV - - 

D - - 

Z - - 

M - - 

F - - 

IVT 4 3 

Ch 1 1 

Bi - - 

TV 1 2 

EV - - 
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Mgr. Jana Horáková – cesta do hlubin studia Chemie (29. – 30.říjen 2019) 

Ing. Lenka Vývodová, PaedDr. Rotreklová Martina, Mgr. Pavla Záchelová, Mgr. Alena 

Odložilová – webináře pro učitelé  angličtiny (Professional Development Webinars) 

přádány nakladatelstvím Oxford University Press 

Mgr. Hana Mužíková – webinář NJ SYMBALOO (říjen 2019) 

Mgr. Kolářová – setkání učitelů SŠ- UPOL katedra informatiky (listopad 2019) 

- setkání koordinátorů ICT – Mendlova univerzita Brno (leden 2020) 

- administrátor abeceda 1 – webinář o využití MS Teams a Office 365 ve výuce (duben 

2020) 

- administrátor abeceda 2 – webinář o využití MS Teams a Office 365 ve výuce (duben 

2020) 

- jak na přístupnost webu pro školy – webinář o responsivitě webu (duben 2020) 

 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 

 

Přehled odborných exkurzí:  

celkem exkurzí : 8 

z toho zahraniční : 2 

 

Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů: 

český jazyk  3 

anglický jazyk  1 (Chorvatsko) 

německý jazyk  1 (Rakousko – Vídeň) 

ruský jazyk  1  

francouzský jazyk  1 

dějepis/ON/ZSV        5 

zeměpis   1 

matematika/fyzika - 

informatika a VT  5 

chemie   1 

biologie   2 

estetická výchova  5  

tělesná výchova  - 
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Září 2019  

- Exkurze D/Ov/ZSV - Okresní soud Olomouc (V6.A) 

 

Říjen 2019 

- Exkurze FrJ - Alliance Francaise Ostrava (V4.A, V5.A) 

- Exkurze Aj -  výměnný pobyt 6 žákyň v Chorvatsku – úniková hra z Opatije 

- Exkurze EV/ VV - Olomouc  „Soukromé vs.veřejné zájmy“  (V3.A) 

- Exkurze EV/ VV -  Kroměříž „Kartografem v zahradě“ (V2.A) 

- Exkurze EV/ VV – Kroměříž „ Mezi proměnou a stálostí II“ (V3.A) 

 

Listopad 2019 

- Exkurze D/Ov/ ZSV – Okresní soud Olomouc (V5.A) 

- Exkurze Z -  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 8 studentů, z nichž 3 byly prvodárci. Podpořili tak 

opět dobrou věc a rozšířili řady dobrovolných dárců. 

 

 

 

Dalšího darování krve se 1. listopadu 2019 zúčastnilo 8 žáků. 

Prosinec 2019  

-  Exkurze NJ -  Vídeň 

-  Exkurze D/Ov/ZSV -  Poslanecká sněmovna PČR  (SVS 4.roč.) 

- Exkurze EV/ VV – Graz (UNESCO) 
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Leden 2020 

– exkurze F, Hyundai Nošovice (1.A, 2.A, 4.A) 

 

Únor 2020 

- exkurze D/Ov/ZSV – Ústavní soud Brno (V5.A) 

 

Březen 2020 

 

Duben 2020   

-  na základě opatření k epidemii Covid 19 – vše zrušeno 

 

Květen 2020 

-  na základě opatření k epidemii Covid 19 – vše zrušeno           

 

Červen 2020 

- na základě opatření k epidemii Covid 19 – vše zrušeno 
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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 14. 1. 2020 proběhl tradiční Den otevřených dveří Gymnázia Hranice s cílem seznámit 

veřejnost se školou, studijními obory a se Školním vzdělávacím programem školy pro školní 

rok 2020/2021.  

Den otevřených dveří navazoval na Přehlídku studijních oborů středních škol v Hranicích 

(prezentace studijních nabídek, listopad 2019). 

 

Adaptační kurz 1.A a V1.A Lanové centrum Olomouc – 5. 9. 2019 

 

          

 

Zlaté trenky 2019 

            

 

http://www.gymnaziumhranice.cz/
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Beseda pro žáky druhých ročníků  

Dne 5. 9. 2019 se pro žáky druhých ročníků konala přednáška Bc. Venduly Kubíčkové s názvem 

Civilizační choroby a jejich prevence. Přednáška si kladla za cíl představit několik 

civilizačních chorob, jako je ateroskleróza, obezita, hypertenze, rakovina, DM nebo deprese, 

popsat jejich projevy, komplikace, případně jejich vzájemné souvislosti. Ke každé problematice 

byly uvedeny možnosti terapie, ale hlavně prevence. 

 

Týden vysokoškolákem 

30. 9. – 4. 10. 2019  akce Týden vysokoškolákem,  v rámci které si účastníci mohli  vyzkoušet 

pobyt v Olomouci a na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc, seznámili se s univerzitou, 

menzou  i s ubytováním na kolejích. Nejdůležitější součástí programu bylo  začlenění mezi 

studenty prvních ročníků, kdy zažili, jaké to je být na přednáškách a cvičeních, co všechno to 

obnáší. V rámci pobytu měli možnost se celkově seznámit s katedrami a podmínkami studia, 

jejichž obor si  zvolili v dotazníku. Součástí byly i další aktivity, na kterých  participovali 

studenti studentských spolků, kteří na  fakultě působí.  

 

Program ERASMUS+ 

Gymnázium Hranice se ve dnech 10. – 11. 10. 2019 zúčastnila akce #Erasmus Days. V průběhu 

těchto dvou dní naše škola prezentovala svůj projekt „Open it!“ a také program Erasmus+. 

Prezentační akce byla zaměřena na nové studenty školy , tedy na 1.A a V1.A. V těchto třídách 

proběhla prezentace programu Erasmus+ a projektu Open It!. Vybraní žáci si mohli vyzkoušet 

únikovou hru. 

 Dne 11. 9. 2019 v době od 8:00-14:00 h. byli do školy pozváni 4 vybraní žáci z devátých 

ročníků základních škol, kteří uvažují o studiu na našem gymnáziu. Žáky čekal 

následující program: 

 1. Úniková hra / Sigmund Freud Escape room  

Cílem žáků bylo vyřešit sérii hádanek, najít stopy a indicie, zorientovat se v daném prostoru a 

uniknout z místnosti v daném čase. Předpokládaná doba v únikové místnosti je přibližně hodina 

a čtvrt. Žáci měli v únikové hře vysílačky a bezpečnostní klíč, mohli také využít nápovědu. Po 

celou dobu únikové hry jsou účastníci monitorováni kamerami a tedy pod dohledem a v 

bezpečí.  
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 2. Rozbor úkolů z Escape roomu  

 Žáci mohli s našimi studenty prodiskutovat jednotlivé úkoly z únikové místnosti a přijít 

při nejasnostech na správná řešení. 

 Prohlídka virtuálního Escape roomu 

 Prezentace gymnázia a studijních oborů 

Prezentace projektu „Open it!“ a „Erasmus +“ 

 

 

 

 

 

Francouzštináři z V5.A a V4.A v Alliance francaise Ostrava! 

V pátek dne 4. 10. 2019 se francouzské skupiny tříd V4.A a V5.A zúčastnily exkurze do 

Alliance Française (dále jen AF) v Ostravě, kterou pro ně zařídila paní učitelka Nikol 

Stodůlková. Přivítal je ředitel AF Valentin Angevin typickou francouzskou snídaní, provedl je 

knihovnou s francouzskými knihami, dalšími místnostmi a učebnami. Seznámil je s regiony 

Francie a akcemi, které AF pořádá. Pak se seznámili s rodilým mluvčím z města Tours, který 

dobrovolničí v ostravské pobočce a připravil si pro ně o sobě prezentaci. Také si nanečisto 

vyzkoušeli zkoušky DELF. Čas strávený v AF zakončili zábavným francouzským kvízem.  
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Beseda se senátorem Jiřím Drahošem  

Dne 15. 10. 2019 se na Gymnáziu Hranice uskutečnila jedinečná akce – beseda studentů se 

senátorem Jiřím Drahošem. Pro studenty i vyučující to byla neopakovatelná šance přímo položit 

dotazy loňskému kandidátovi na post prezidenta České republiky a bývalému předsedovi 

Akademie věd České republiky. 

Beseda byla přednostně určena pro studenty maturitních ročníků, jmenovitě tříd 4.A a V6.A, 

ale zúčastnit se jí neváhali ani někteří členové učitelského sboru. Studenti po celou dobu 

diskuze projevovali upřímný zájem o názory pana J. Drahoše, především o názory  týkající se 

školství, ke kterému má jako bývalý profesor velmi blízko, ale i o názory na  jiná témata, jako 

je například ekologie nebo zda zpětně vidí nějaké chyby na své loňské předvolební kampani. 

Všichni zúčastnění tak měli možnost posoudit osobnost i celkový postoj prof. J. Drahoše nejen 

k domácí, ale i zahraniční politice naší vlasti. Jednalo o zcela výjimečnou příležitost poznat 

jednoho z členů Senátu Parlamentu ČR i jinak než jen skrze televizní obrazovku. Všichni, kdo 

měli tu čest zúčastnit se diskuze, se nejspíš shodnou na tom, že šedesát minut je na podobně 

zajímavou a přínosnou besedu příliš krátký čas, ale to je taky pravděpodobně jediný nedostatek, 

který by se dal jinak vydařené akci vytknout. 

 

 

ERASMUS+ – Výměnný pobyt v chorvatské Opatiji 

Od 21. 10. do 25. 10. se šest  studentek z Gymnázia Hranice ze třídy V5.A  zúčastnilo 

výměnného pobytu v chorvatské Opatiji. Studenti a učitelé z Gymnázia Eugena Kumičića z 

Opatije si připravili pro žáky z Gymnázia Hranice a z Gymnázia Slovenské Konjice-Zreče 

velmi hezké uvítání s pěveckým a tanečním vystoupením.  Dále naplánovali zajímavý program 

včetně jedinečné únikové hry, která je situována do fascinujícího prostředí středomořského 

parku. Hlavním tématem pobytu v Opatiji byla reklama a propagace projektu Open it! a také 

programu Erasmus+, z jehož prostředků je celý projekt financován. V průběhu pobytu se 

studenti také zúčastnili výletu do historického centra Puly, navštívili hrad v Rijece a starobylou 

usedlost Svetvinčenat.  Průvodkyně v dobovém kostýmu seznámila účastníky výměnného 

pobytu s historií Opatije. Celý program doprovázelo příjemné a slunečné počasí. Studentům se 

v Opatiji velmi líbilo a celý pobyt si užili. 
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Cesta do hlubin studia chemie 

Ve dnech 29. - 30. 10. 2019 se žákyně třídy V6.A Helena Smrčková, společně s vyučující 

chemie Mgr. Janou Horákovou, zúčastnila akce Cesta do hlubin studia chemie na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu dvou dnů se účastníkům akce 

představilo všech šest chemických kateder a jejich členové si připravili přednášky na aktuální 

témata. Součástí akce byla na všech katedrách laboratorní cvičení s odborným vedením. 

 

11. 11. – 14. 11 Bobřík informatiky 

 

V rámci předmětu Informatika se studenti zúčastnili programovací národní internetové 

soutěže Bobřík informatiky . Národní kolo proběhlo v listopadu 2019. 

 

Kategorie KADET se zúčastnilo 33 studentů třídy V1.A a V2.A – nejvíce bodů získal Ondřej 

Burianec z V1.A – 150 b. a stal se nejlepším řešitelem 

 

Kategorie JUNIOR se zúčastnilo 30 studentů tříd 1.A, V3.A, V4.A a 2.A – nejvíce bodů 

získal  Lukáš Brezniak 176 b. a Adam Sedlák – 176 b. a také byli úspěšnými řešiteli. 

 

Kategorie SENIOR se zúčastnilo 14 studentů tříd  V5.A, V6.A, 4.A a 3.A, z to 4 studenti se 

stali úspěšnými řešiteli a postoupili do ústředního kola. Nejvíce bodů získal: David Šlesinger 

z V6.A 135 b. 
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Olomoucká argubitka – 3. místo pro Vaška a Jakuba z V6.A 

 

V pátek 29. 11. 2019 se dva žáci školy Jakub Lehký a Václav Macháček (V6.A) zúčastnili  

,,Olomoucké argubitky“, kterou pořádala Česká debatní společnost. Jednalo se o soutěž, která 

měla prověřit argumentační dovednosti a schopnost debatovat, za účasti osmnácti školních 

týmů. 

Byla zadaná tři témata: ,,Mělo by lidstvo přestat hledat mimozemský život“, ,,Měly by být 

hračky ve tvaru zbraní zakázány“ , ,,Měly by mezinárodní společenství zakročit v Turecku“. 

Soutěž probíhala ve třech kolech, každé kolo mělo jedno téma, vždy diskutovali tři týmy 

najednou (buď kladně, nebo záporně – podle toho, co si vylosovali). Na argumentaci a reakce 

měli týmy maximálně 4 minuty. 

Zástupci GH skončili na třetím místě. 

 

 

 

Mezinárodní konference středoškoláků v Praze 

Studenti jazykovědného semináře V6.A se zúčastnili Mezinárodní konference středoškoláků na 

téma“Vztahy mzei Čechy a Slováky“. Témata, jež v průběhu podzimu zpracovali,  

byla různorodá: Kateřina Hrazdilová a Jan Beránek se zamýšleli nad československými vztahy, 

Karolína Fůsková s Markétou Vanduchovou napsaly pohádku o Jánošíkovi, Václav Macháček 

je aktivní ve skautingu, tak se věnoval srovnání skautingu u nás a na Slovensku, Tomáš Popelka 

napsal vypravování o Bratrech ve válce, David Žák se na chvíli stal reportérem a vyzpovídal 

pana doktora Jána Jablonského a Filip Žerávek složil báseň s názvem Společná cesta národů.  

Naše škola zaznamenala úspěch – Jan Beránek a Kateřina Hrazdilová získali čestné uznání,  

z 25 prezentací.  

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2019/12/5fdb7748c7c7ba4ceb0e49311d54e07c5a518aacf8ce90064d207f0fbf5edcca-rimg-w526-h275-gmir.jpg


 

 

45 

 

 

 

Vánoční florbalový mezitřídní turnaj (20. 12. 2019) 

 

 

    

 

Novoroční koncert gymplu 2019/2020 „Studentský filmový festival“   o cenu „Zlatý Radovan“ 

(10. 1. 2020) 

 

    

 

 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2019/12/IMG_4959.jpg
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Ústřední kolo Bobříka informatiky kategorie Senior  

 

Ústřední kolo Bobříka informatiky kategorie Senior proběhlo jako každý rok na naší škole  v 

úterý 28. ledna 2020. Soutěže se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků středních škol, kteří se stali 

úspěšnými řešiteli této kategorie v Olomouckém kraji. Naši školu navštívili žáci z Gymnázia 

Šumperk, Gymnázia Olomouc- Hejčín, CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, Gymnázia Zábřeh, 

Gymnázia Šternberk, ZŠ a Gymnázia Konice, VOŠ a SPŠ Šumperk. Gymnázium Hranice 

reprezentovali Václav Macháček a David Šlesinger z V6.A a Vojtěch Jiříček a Mikuláš Mičkal 

ze 3.A. První tři místa obsadili a hezké ceny obdrželi tito studenti: 1. místo Frýbortová Jiřina z 

CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově, 2. místo Tomáš Turek z Gymnázia Olomouc-Hejčín a 3. místo 

Eliška Mostecká z Gymnázia Šumperk. 

 

 

V5.A na Ústavním soudě v Brně 

Ve čtvrtek 6. února 2020 se třída V5.A zúčastnila exkurze na Ústavní soud v Brně. Během asi 

hodinové prohlídky žáci navštívili hlavní sál zvaný Sněmovna a potom se usadili v místnosti, 

kde soudci Ústavního soudu vyhlašují nálezy. Zde se dověděli mnoho informací o chodu této 

instituce a zároveň měli možnost ukázat panu průvodci své znalosti.  

 

 

 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2020/01/BobříkOlKraj1-1.jpg
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1. místo v argumentační soutěži pro naše gymnázium! 

Na ostravském gymnáziu Pavla Tigrida se letos poprvé konala argumentační soutěž s názvem 

„Ostravská argubitka“, kterou pořádala Česká debatní společnost. Za Gymnázium Hranice se 

opět zúčastnili Jakub Lehký a Václav Macháček. 

Byly zadány celkem 3 teze, na které se museli soutěžící předem pečlivě připravit: 

1. Výše odměn špičkových manažerů by se měla odvíjet od výše mezd výrobních zaměstnanců. 

2. Sociální dávky by měl dostávat každý člověk bez vlastního zdroje příjmu. 

3. Pro provozovatele sociálních sítí musí platit stejná pravidla jako pro provozovatele 

komunikační infrastruktury. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 18 týmů. Náš tým pojmenovaný „Němí“ vybojoval krásné 

 1. místo! 

   

 

Přebor škol v šachu  

Okresní kolo 2. místo, krajské kolo 4. místo  (Martin Nehyba, Vojtěch Jiříček, Tomáš Rabel, 

Otakar Pikna, Marek Šíbal). Vedoucí družstva byl pan RNDr. Jiří Šeiner. 

 

PišQworky 

2 družstva v oblastním kole (1. a 3. místo, krajské kolo 1. místo, celostátní finále 8. místo 

(Ondra Kopecký, Vojtěch Jiříček, Tomáš Rabel, Václav Macháček, Martin Jalůvka, Lukáš 

Brezniak, Martin Kratochvíl). Vedoucí družstva byl pan RNDr. Jiří Šeiner. 

 

Astronomická olympiáda 

Školního kola se zúčastnilo 6 studentů. Krajského kola v kategorii A byli Vojtěch Jiříček, 

Mikuláš Mičkal a Vít Čech hodnoceni na  7-13. místě. Adam Sedlák a Lukáš Brezniak byli 

vyhodnoceni jako úspěšní řešitelé krajského kola v kategorii C. 

http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2020/02/Ostravská-argubitka.jpg
http://gymnaziumhranice.cz/wp-content/uploads/2020/02/ostr-argub-letak.jpg
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Festival „ Umím francouzsky“ 

Žáci z tříd V3.A a V4.A reprezentovali naše gymnázium v divadelním představe „ Cendrillon“ 

– Popelka  a ve zpěvu – „YOLO“  od Lenni Kim. 
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 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy  

 

Český jazyk 

- 

Ruský jazyk 

- 

Německý jazyk 

- 

Dějepis/Občanská výchova/Základy společenských věd 

Září 2019 

 –   přednáška o civilizačních chorobách a jejich prevenci (2.A, V4.A) 

Říjen 2019 

- přednáška o migraci a uprchlících (V3.A) 

- Diverzita, Stigma, Bariéry: Romové v ČR (1.A, SVS 3. roč.) 

- Beseda se senátorem Jiřím Drahošem (V6.A, 4.A) 

Listopad 2019 

- Úřad práce – paní Kralíková (V6.A, 4.A) 

 

Zeměpis  

Listopad 2019 

– přednáška UTB Zlín RNDr. Ponížil 

   V3.A, 1.A -   Čas, kalendář 

       3.A, V5.A -  Atmosféra - srážky 

                

Prosinec 2019  

– Planeta 3000 téma Kolumbie (V1.A, V2.A, V3.A, 1.A). 

 

Chemie  

 Listopad 2019 

– Nositelé Nobelovy ceny z oblasti fyziky a chemie, popularizační bezplatná přednáška 

pro žáky V1. A,   „Věda na přání“ z UTB Zlín, přednášející Ing. Michal Rouchal, Ph.D. 
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– po stopách DNA, popularizační bezplatná přednáška pro žáky semináře Biochemie a 

Biologie 4. ročníku, přednášející Ing. Michal Rouchal, Ph.D. 

 

Leden 2020 

- Enzymy a využití biotechnologie v praxi, přednášející Doc. Marek Petřvalský z UP 

Oomouc, odborná přednáška pro žáky semináře Biochemie 4. ročníku a semináře 

Chemie 3. ročníku. 

- Fotosyntéza, přednášející Doc. Marek Petřvalský z UP Oomouc, odborná přednáška pro 

žáky semináře Biochemie 4. ročníku a semináře Chemie 3. ročníku. 

 

Informatika  

- 

 

Estetická výchova 

Říjen 2019 

- EV/ VV - Olomouc  „Soukromé vs. veřejné zájmy“  (V3.A) 

- EV/ VV -  Kroměříž „Kartografem v zahradě“ (V2.A) 

- EV/ VV – Kroměříž „ Mezi proměnou a stálostí II“ (V3.A) 

 

Oblast tělovýchovy a sportu: 

 

Adaptační kurz V1.A, 1.A – září 2019, lanové centrum Proud Olomouc. 

Sportovně turistický kurz pro žáky V5.A, 3.A (Pasohlávky), 16. - 20. září 2019. 
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Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 1. ročníku vyššího stupně šestiletého 

studia a 1. ročníku čtyřletého studia (únor 2020, Javorka) 

 

Memoriál Zlaté trenky – jaro 2020 zrušeno 

 

Tradiční Sportovní den Gymnázia Hranice - zrušeno 

           

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. V souvislosti s epidemií COVID 19 byla ve druhém 

pololetí většina  sportovních klání, turnajů a ostatních aktivit zrušena.  

 

 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 

 

Prosinec 2019 – účast na přehlídce výtvarně zpracovaných vánočních stromků v centru 

města. 
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 Výsledky olympiád a soutěží ve školním roce 2019/2020 

 

Český jazyk a literatura 

        

XIV. ročník – školní kolo Olympiády z ČJ 

I. Kategorie /Ze, Vá/ - do okresního kola postoupil Martin Šimon a  Eliška Bartošíková z V2.A 

II. Kategorie  /Lj/ do okresního kola postoupili 3 žáci – 1.B. Buriancová z V6.A. která se 

umístila na 2. místě a postoupila do krajského kola, T. Zápotocká z 2.A,  která se umístila jako 

3 a byla náhradnicí do krajského kola, které na jaře 2020 neproběhlo  a  Z. Witoszová z 3.A  

 

19. ročník Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka  

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků 3. - 4. ročníku SČJL /Lj/, byli pozváni na prezentaci do Prahy – 

na jaře 2020 se soutěž neuskutečnila. 

Literární soutěž Česko – slovenské vztahy /Vá/ - konference v Praze 12/2019, K. Hrazdilová a 

J. Beránek – V6.A /Ze/ - získali čestná uznání. 

 

Anglický jazyk  

 

Překladatelská soutěž, fakultní kolo na Filozofické fakultě UP Olomouc – účast Klára 

Kučerová (V6.A) 

 

Německý jazyk  

 

Okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce 

Kategorie III. A – 2. místo Kateřina Šnejdrlová V5.A, postup do krajského kola 

Kategorie II. B – 2. místo Eliška Bartošíková V2.A, postup do krajského kola   

- 3. místo Magdaléna Ondruchová V2.A 

 

Francouzský jazyk  

 

Školní kolo Olympiáda ve Francouzštině – proběhla 3. 2. 2020 
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Krajské kolo Olympiáda ve Francouzštině, Soutěž ve  zpěvu folklorních písní – jaro 2020 

zrušeno 

 

Ruský jazyk  

 

Překladatelská soutěž, školní kolo –  účast 2 studentek (V6.A) 

Olympiáda v Ruském jazyce Mohelnice  – jaro 2020 zručeno 

 

D/OV/ZSV 

 

Olomoucká argubitka (3. místo – studenti V6.A) 

Bible a my – Kryštof Klvaňa (V4.A) – jaro 2020 zrušeno 

Dějepisná olympiáda – Martin Šimon (V2.A), Kryštof Klvaňa (V4.A) – postup do krajského 

kola 

Ekonomická olympiáda – 11. místo Kristýna Raimerová (V6.A) 

Ostravská argubitka  - 1. místo – studenti (V6.A) 

 

Zeměpis 

           

Školní kolo Zeměpisné olympiády  kategorie C, D  - účast 20 studentů 

 

okresní kolo kat. C  5. místo – Jan Skoupil (V1.A) 

         

okresní kolo kat. D   5. místo – Kryštof Klvaňa (V4.A) 

    9. místo – Lubomír Bezděk (V5.A) 

    10. místo – Vojtěch Jiříček (V4.A) 

 

krajské kolo kat. D  - jaro 2020 zrušeno 

 

Eurorebus  

krajské kolo   - jaro 2020 zrušeno 
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Matematika 

  

Matematická olympiáda 

okresní kolo kat. Z8  - jaro 2020 zrušeno 

 

okresní kolo kat. Z9  7. místo – Otakar Pikna V2.A 

 

krajské kolo kat. Z9  - jaro 2020 zrušeno 

 

okresní kolo kat. C. - Adam Sedlák, V3.A – 3. místo (12 b.) – úspěšný řešitel, postup  

do krajského kola – březen 2020 – zrušeno 

- Lukáš Brezniak, V3.A – 6. místo (6 b.) 

okresní kolo kat. B    - Marek Klvaňa, V4.A – 6. místo (1 b.) 

okresní kolo kat. A   - Vít Čech,  V6.A – 13. místo (2.b.) 

  

Pythagoriáda 

 

Školní kolo               -    1. místo Ondřej Burianec, V1.A 

- 2. – 6. místo Leona Wolkerová V1.A., Tomáš Krutil V1.A., 

Jan Skoupil V1.A, Emílie Zdarsová V1.A., Daniel Havránek 

V1.A,  

 

okresní kolo kat. Z8  - jaro 2020 zrušeno 

 

Matematický klokan  - jaro 2020 zrušeno 

 

Logická olympiáda, kategorie B  

– soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách 

 

školní kolo  1. místo – Jan Bláha (V2.A) – 52. – 65. místo v rámci kraje 

2. - 4. místo – Ondřej Burianec (V1.A) – 59. – 65. místo v rámci kraje 

2. – 4. místo – Adam Horák (V1.A) – 59. – 65. místo v rámci kraje  

2. – 4. místo – Eliška Vávrová (V1.A) – 59. – 65. místo v rámci kraje 
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Fyzika 

 

okresní kolo kat. E  5. místo – Otakar Pikna (V2.A), 17 b. - úspěšný řešitel 

    7. místo – Daniel Havránek  (V1.A), 28 b. – úspěšný řešitel 

    9. místo – Adam Horák  (V1.A), 19 b. – úspěšný řešitel 

    14. místo – Michaela Röderová (V1.A) – 12 b. 

 

krajské kolo kat. E  zrušeno 

 

okresní kolo kat. F  5. místo – Ondřej Burianec (V1.A), 33,5 b.- úspěšný řešitel 

    9. místo – Josef Kývala (V1.A) 

    11. místo – Šimon Samuel Gazárek (V1.A) 

    12. místo – Matyáš Filler (V1.A) 

 

    

Chemie 

 

Chemická Olympiáda  

krajské kolo kat. A  1. místo – Helena Smrčková (V6.A) 

Národní kolo    46. místo  - Helena Smrčková (V6.A) 

 

školní kolo kat. B  řešitelé:  Zuzana Witoszová, Otakar Bartoš (3.A) 

postupová kola:    zrušena                    

 

školní kolo  kat. C    řešitelé: Adam Sedlák, Lukáš Brezniak, Tomáš Stískal 

postupová kola:   zrušena 

   

okresní kolo kat. D  2. místo – Eliška Bartošíková (V2.A) 

    3. místo – Lukáš Navrátil (V2.A) 

    4. místo – Matyáš Filler (V2.A) 

       

krajské kolo kat. D  zrušeno 
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Přírodovědný klokan 

Řešení testu 24 otázek  z přírodovědných předmětů 

okresní kolo  

- Kategorie KADET: třída V1.A, V2.A  

  1. místo – Ondřej Burianec,  74 b. - počet řešitelů  celkem 586 

   2. místo – Martin Dohnal, 73 b.  

  3. místo – Adam Horák, 61 b. 

- Kategorie JUNIOR: (třída V3.A, V4.A, 1.A, 2.A) 

  1. místo – Adam Sedlák, 78. bodů 

  2. místo – Lukáš Brezniak , 70. bodů 

  3. místo – Adéla Dostálová, 66. bodů  

   

 

Biologie 

 

Biologická Olympiáda       

Školní kolo kat. A  1. místo – Jakub Lehký V6.A 

                                               2. místo – Dominik Röder V5.A 

    3. místo – Zuzana Witoszová V4.A 

Školní kolo kat. B   1. místo – Martin Jalůvka V3.A 

    2. místo – Lukáš Brezniak V3.A 

    3. místo – Nela Smrčková V3.A 

 

Pořadatelé dále uspořádali celorepublikový on-line test, ve kterém se na 129. místě v republice 

v kategorii A. umístil Dominik Röder a v kategorii B na 114. místě v republice Lukáš Brezniak. 

 

Zlatý list (47. ročník) 

základní kolo starší žáci   zrušeno 

 

Naší přírodou 

základní kolo starší žáci    nikdo nepostoupil do finále 
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YPEF mladí lidé v evropských zemích – starší žáci  

4. místo  ( místní kolo Hranice – Nela Smrčková, Martin Jalůvka, Lukáš 

Brezniak (V3.A) 

    

Informatika a výpočetní technika 

 

Bobřík Informatiky  

Národní kolo programovací soutěže proběhlo v listopadu 2019  (maximální počet bodů 240, 

úspěšný řešitel min. 150 bodů) s těmito výsledky: 

 

Kategorie Kadet:  Ondřej Burianec (V1.A) 150 b.  (33 žáků)  

Kategorie Junior: Lukáš Brezniak (V3.A) 176 b. (30 žáků) 

    Adam Sedlák  (V3.A)  176 b.  

 

Kategorie Senior: David Šlesinger (V6.A) 135 b. (14 žáků, 4 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 28. ledna 2020 na Gymnázium Hranice, zúčastnilo 

se 25 soutěžících 3. a 4. ročníků 9-ti středních škol olomouckého kraje (maximální zisk bodů 

240). Naši školu reprezentovali 4 studenti – úspěšní řešitelé z národního kola: Václav Macháček 

V6.A, David Šlesinger V6.A, Vojtěch Jiříček 3. A a Mikuláš Mičkal 3.A. 

 

Přebor škol v šachu – kategorie střední školy 

okresní kolo 2. místo 

krajské kolo 4. místo  

Gymnázium Hranice reprezentovali: Martin Nehyba (V5.A), Tomáš Rabel (V5.A), Vojtěch 

Jiříček (3.A), Otakar Pikna (V2.A), Marek Šíbal (V2.A). 
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PIŠQWORKY 

družstvo ve složení: Ondřej Kopecký (V4.A), Tomáš Rabel (V5.A), Martin Jalůvka  (V3.A), 

        Vojtěch Jiříček (3.A), Václav Macháček (V6.A), Lukáš Brezniak (V3.A), 

Martin Kratochvíl (V4.A) 

 

oblastní kolo   1. a 3. místo 

krajské kolo   1. místo 

celostátní finále  8. místo  

 

Astronomická olympiáda  

Školní kolo   6 účastníků 

Krajské kolo kategorie A 7. – 13. místo – Vojtěch Jiříček,  Mikuláš Mičkal, Vít Čech 

Krajské kolo kategorie C   5. místo – Lukáš Brezniak – úspěšní řešitel  

    Adam Sedlák – úspěšný řešitel  

Adam Sedlák a Lukáš Brezniak se jako úspěšní řešitelé krajského kola v kat. C zúčastnili 

mezinárodní astronomické olympiády – výsledek dosud není znám 

             

Estetická výchova 

 

„Kouzlo Jara“   1. místo Zuzana Witoszová (3.A)  

„SopkoMánie“   Zuzana Witoszová – zatím probíhá hlasování 

 

Výtvarná soutěž DDM Hranice „Hranice očima dětí“ 8. - 9. třída 

   1. místo Josef Kývala (V2.A) 

   2. místo Alžběta Bajcarová a Karolína Peperníková (V2.A.) 

3. místo – Adam Ferda (V2.A) 

 

Výtvarná soutěž DDM Hranice „Hranice očima dětí“ střední školy 

   1. místo – Eva Vérostová (V3.A) 

   2. místo – Alžběta Jeřábková (V3.A) 

   3. místo – Adam Sedlák a Lukáš Brezniak (V3 A) 

 

Online výstava žáků Gymnázia Hranice     
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Sportovní soutěže 

 

volejbal – okresní kolo 3. místo – dívky 

          3. místo - hoši 

                                         

basketbal – okresní kolo  5. místo – hoši (3*3) 

1. a 3. místo – dívky (3*3)  

                – krajské kolo 1. místo – dívky  

               

florbal – okresní kolo  2. místo - hoši 

            –   okresní kolo 1. místo – dívky   

–   krajské kolo 4. místo – dívky  

 

 

házená – okresní kolo  2. místo – hoši 

  

kopaná – okrskové kolo 2. místo – hoši 

 

atletika – okresní kolo 3. místo – dívky 

    4. místo – hoši  
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 Přehled akcí školy za školní rok 2019/2020 

 

Září 2019 

 

2.9.  - zahájení školního roku 2019/2020 (třídnické hodiny 8.05-11.45)  

  

3.9.  - třídnická hodina 8.05-8.50, od 9.00 výuka dle rozvrhu   

  

5.9.  - adaptační kurz V1.A, 1.A – Lanové centrum Olomouc   

  - Pretest FIRST, mix žáků od 11.00 h.     

  

11.9.  - třídní schůzky SRPG (mimo V1.A), 15.30 h.    

        

14.-17.9. - exkurze ČJL Praha, třída 4.A      

  

16.-20.9. - STK tříd V5.A, 3.A         

19.9.  - Pretest FIRST, od 11.00 h., mix žáků     

      

28.9.-1.10. - exkurze ČJL Praha, třída V6.A      

   

       

Říjen 2019 

         

1.10.  - exkurze ČJL Praha, třída V6.A      

  - krajské kolo atletiky – dívky (mix žákyň), Olomouc   

   

2.10.  - středoškolské sportovní hry – kopaná, hoši (mix žáků), Hranice  

  

2.-4.10. - ekologická olympiáda, Šumperk (3 žáci V6.A)    

  

3.10.  - exkurze EV Olomouc (V3.A)      

  

4.10.  - Francaise Alliance festival, Ostrava (mix žáků V4.A, V5.A)  

   

7.10.  - porada ředitelů SŠ Ol. kraje, Dolní Morava    

   

8.10.  - beseda Sokrates o studiu na VŠ (1. vyuč. hodina 4.A, V6.A)  

  - jednání HV SRPG, kancelář ŘŠ, 15.00     

  

10.-11.10. - Erasmus days – Gymnázium Hranice, úniková hra pro žáky ZŠ  

  

14.10.  - exkurze EV, Kroměříž – edukační program Vv (žáci V2.A)  

   

15.10.  - beseda se senátorem J. Drahošem (třídy 3.A, 4.A, V6 A)   

             - divadelní představení Olomouc, V5.A     

  

21. -25. 10. - program ERASMUS+, Opatija (mix žáků V5.A)    
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23.10.  - Gaudeamus Brno (žáci 3.A, V5.A – studijní volno)   

  - porada pedagogického sboru, 14.30, učebna Fp    

  

24.10.  - Pretesting FIRST (mix žáků), od 11.30     

  - jednání Školské rady Gymnázia Hranice, kancelář ŘŠ   

  

do 25.10. - poučení o bezpečnosti na podzimní prázdniny (zápis do TK)  

   

25.10.  - školení metodiků prevence, Přerov       

28.10.  - státní svátek – Den vzniku samostatného Čs. státu    

    

29.-30.10. - podzimní prázdniny (zvláštní plán práce)     

  - studijní pobyt na UK Praha (chemie, 2 žákyně)    

  

31.10.  - překladatelská soutěž AJ (2 žáci V6.A)     

  - exkurze EV Kroměříž (V3.A)      

   

 

         

Listopad 2019 

1.11.  - exkurze Transfuzní stanice Olomouc + dárcovství krve (SBiCh, SCh 4.roč.)

  - exkurze ČJL -  Moravské divadlo Olomouc (V3.A, 4.A)   

  - překladatelská soutěž RJ, školní kolo     

  

5.11.  - exkurze ZSV – Okresní soud Přerov (V5.A)    

  

6.11.  - stávka ČMOS PŠ         

7.11.  - Burza SŠ – SPŠ Hranice (10.00-17.00)     

  - Pretesting FIRST, od 12.00 h. (mix žáků maturitních ročníků)  

  

8.11.  - seminář Prevence negativních jevů, Olomouc    

  - oblastní kolo Piškvorky, Lipník nad Bečvou    

     

11.11.  - Bobřík informatiky, mix žáků V5.A, V6.A, 3.A, 4.A (2. vyuč. hodina) 

   

12.11.              - přednášky Z – Univerzita T. Bati Zlín (1.-2. vyuč. h. V3.A, 1.A, 3.- 4. vyuč. h. 

3.A, V5.A)  

- beseda ÚP Přerov (4.A, V6.A)       

- Bobřík informatiky, mix žáků V3.A, V4.A, 1.A, 2.A (4. vyuč. hodina)  

    

13.11.  - jednání pedagogické rady GH, Fp, 14.30     

  - GIS Day Olomouc, třída V4.A      

  - exkurze ČJL – Moravské divadlo Olomouc (2.A)    

  - školení Microsoft Office 365, Ostrava     

  

14.11.  - Bobřík informatiky, mix žáků V2.A 

     

15.11.  - testování ČŠI – 1. a 2. vyuč. hod. třída V5.A , 3. a 4. vyuč. hod. třída 3.A 
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16.11.  - florbalový turnaj (ve spolupráci s DDM Hranice), žáci V1.A, V2.A 

 

18.11.  - okresní kolo volejbal dívek, GH  

      

20.11.  - exkurze D – Praha, třída 1.A      

             - okresní kolo volejbal hoši, Přerov  

      

do 20.11. - pozvánky na individuální pohovory o prospěchu dne 27.11.  

   

22.11.  - basketbal 3x3 dívky, GH       

  

27.11.  - porada pedagogického sboru, Fp, 14.30 h. (instruktáž k inventarizaci) 

  - individuální pohovory o prospěchu za 1. čtvrtletí, 16.00-17.30 h.  

  

do 28.11. - přihlášky k maturitě JARO 2020 (žáci V6.A, 4.A)    

  

28.11.  - exkurze D, Vlastivědné muzeum Olomouc, třída V3.A   

   

 

Prosinec 2019 

do 2.12. - přihlášky k maturitě JARO 2020, třídy V6.A, 4.A    

  

3.12.  - exkurze ZSV – Poslanecká sněmovna PČR, Praha (žáci SVS  4.r.) 

  - DVPP IKAP, SPŠ Hranice, 14.00-16.00     

  

4.12.  - exkurze ČJL – divadelní představení Olomouc (4.A)   

  - školní kolo ZO        

  

5.12.  - okresní kolo házené hochů, Hranice (mix žáků)    

  - turnaj ve volejbalu „O mistra GH“ (mix žáků)    

  

  - krajské kolo v basketbalu dívek, Šumperk     

  

6.12.  - exkurze NJ, EV – Graz (V2.A, V3.A)     

  - exkurze NJ – Vídeň (mix žáků)      

  - krajské kolo ChO kat. A, Olomouc      

  - celostátní kolo piškvorek, Brno (mix žáků)    

  - B2 FIRST ústní část (mix žáků V6.A, 4.A)    

   

9.12.  - Testy studijních předpokladů V6.A, 4.A (1.-2.vyuč.hodina)  

   

12.-13.12. - mezinárodní konference ČJL, Praha (JVS 4. roč.)    

  

13.12.  - B2 FIRST studijní volno (mix žáků V6.A, 4.A)    

  

17.12.             - EXIT Tour – program přednášek MP (V1.A, V2.A, V3.A, 1.A), divadlo Stará 

střelnice  

  - soutěž Naší přírodou, Přerov (mix žáků V1.A, V2.A)   
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18.12.  - okresní kolo florbal dívek, Přerov      

  

19.12.  - okresní kolo šachy, Přerov        

- zkouška vánočního koncertu (divadlo Stará střelnice) - zrušeno  

20.12.  - vánoční koncert 9.00-12.00  - zrušeno 

      . 

21.12.  - mezigenerační turnaj ve volejbalu – GH      

  

23.12.-5.1.2020 - vánoční prázdniny (zvláštní plán práce)    

    

 

 

Leden 2020 

2.-3.1.  - zvláštní plán práce  

        

6.1.  - zahájení vyučování v novém roce 2020     

  

  - školení ŠMK/DVPP, Olomouc      

  

7.-9.1.  - instruktorský kurz Dlouhé Stráně      

  

8.1.  - fakultní kolo překladatelské soutěže AJ, Olomouc (1 žákyně)  

   

9.1.  - fakultní kolo překladatelské soutěže RJ, Olomouc (2 žákyně V6.A) 

   

  - krajské kolo v šachu, Olomouc      

  

10.1.  - novoroční (vánoční) koncert žáků školy, divadlo Stará střelnice  

   

14.1.  - Den otevřených dveří GH, 13.00-17.30     

  

15.1.  - okresní kolo DO, Přerov (mix žáků)     

  

17.1.  - okresní kolo ve florbalu – hoši, Lipník nad Bečvou   

   

do 20.1. - uzavřít klasifikaci a absenci za 1. pololetí 2019/2020 do 16.00 h.  

  

20.1.  - okresní kolo OČJ 1. kategorie, Přerov     

  

22.1.  - okresní kolo OČJ 2. kategorie, Přerov     

  

  - divadelní představení Olomouc (V4.A)     

    

28.1.  - ústřední kolo Bobřík informatiky, GH     
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Únor 2020 

1.2.  - Ples GH, Sokolovna Hranice      

  

2.-8.2.  - LVVZ, třídy V3.A, 1.A       

  

3.2.  - konverzační soutěž NJ, Přerov (mix žáků)     

  

6.2.  - exkurze ZSV Ústavní soud Brno (V5.A)     

  

12.2.  - konverzační soutěž NJ kategorie II.A, Přerov (mix žáků)   

  

- opakování vánočního koncertu pro školy a veřejnost – divadlo Stará střelnice

   11.00 – pro žáky ZŠ, 17.30 – pro veřejnost 

 

17.2. - přednáška Z Planeta 3000 Čína – divadlo Stará střelnice 8.05-9.45,  

    třídy V3.A,  1.A 

  

19.2.  - školní kolo olympiády Bi, kat. A, B, C (mix žáků), od 10.00  

       

21.2.  - okresní kolo ZO kat. C, D, Přerov (mix žáků)    

  

  - kvalifikace do národního kola – basketbal dívek, Nový Jičín  

   

24.-28.2. - jarní prázdniny – zvláštní plán práce     

   

    

Březen 2020 

 

do 2.3.  - přihlášky ke studiu pro školní rok 2020/2021    

  

3.3.  - okresní kolo ChO, GJŠ Přerov      

  - krajské kolo KNJ kateg. III.A, Olomouc       

  

5.3.  - krajské kolo KNJ kateg. II.B, Olomouc      

  

6.3.  - festival „Umím francouzsky“ – mix žáků V3.A, V4.A   

   

10.3.  - kvalifikace do národního kola basketbalu dívek – Nový Jičín (mix žákyň) 

  

  - krajské kolo ve florbalu dívek – Jeseník (mix žákyň) 

  

11. 3.    - distanční vzdělávání žáků tříd V1.A – V6.A a 1.A – 4.A  

    

17. 3.  - schůzka VPK, kancelář ŘŠ, 7.15 h.  - zrušeno    

  

- krajské kolo DO I. kategorie, Přerov - zrušeno    

  

18. 3.  - krajské kolo DO II. kategorie, Přerov - zrušeno    

  - krajské kolo OFJ, Olomouc (2 žáci)- zrušeno    
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  - finále soutěže F. Venclíka, Praha (mix žáků SČJL 3. a 4. roč.)  - zrušeno 

             - ORJ Mohelnice (2 žáci  V6.A) - zrušeno     

   

23. 3.  - exkurze ZSV, Česká televize Praha (třída V4.A) -zrušeno  

  - krajské kolo Astronomické olympiády, GH - zrušeno   

    

23. - 27. 3. - program ERASMUS+, Slovenske Konjice (mix žákyň V5.A)- zrušeno 

    

24. 3.  - krajské kolo Pythagoriády, ZŠ Struhlovsko ( 6 žáků V1.A) - zrušeno 

   

25.3.  - porada pedagogického sboru, 14.30, uč. Fp -zrušeno   

   - Den učitelů a beseda s důchodci, od 16.00 hod., restaurace Monika - zrušeno

              - Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Ostrava (třídy V3.A, V4.A) - zrušeno

    

27. 3.  - soutěž ve zpěvu frankofonních písní, Ostrava (mix žáků) -zrušeno 

   

30. 3.  - exkurze D – Osvětim, třídy V5.A, 3.A - zrušeno    

   

do 31. 3. - odevzdat seznam autorů a literárních děl k ústní zkoušce společné části MZk  

   - odevzdat znění maturitních okruhů pro ústní zkoušky profilové části MZk  

31. 3.  - krajské kolo MO kateg. C (A. Sedlák, V3.A) - zrušeno   

     

     

Duben 2020 

 

1.-8.4.  - distanční vzdělávání žáků tříd V1.A – V6.A a 1.A – 4.A   

  

do 8.4.  - 1. kolo volby PVP pro školní rok 2020/2021    

  

14.-30.4. - distanční vzdělávání žáků tříd V1.A – V6.A a 1-.A – 4.A   

  

do 15.4. - uzavřít hodnocení a absenci žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020 

  

do 17.4. - odevzdat zprávy za jednotlivé třídy ŘŠ do 10.00 hod.   

  

17.-22.4. - 2. kolo volby PVP pro školní rok 2020/2021    

  

do 29.4. - rozpis konzultací pro žáky 4.A a V6.A     

  

do 30.4. - odevzdat znění maturitních otázek ŘŠ do 12.00 hod. 

 

   

Květen 2020 

 

1.5.  - státní svátek 

 

4.-7.5.  - distanční vzdělávání žáků tříd V1.A – V6.A a 1.A – 4.A  
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6.5.  - porada pedagogického sboru v 8.30 (uč.Fp) a v 10.00 (uč. V1.A)  

  

8.5.  - státní svátek 

 

11.-29.5. - distanční vzdělávání žáků tříd V1.A – V5.A a 1.A – 3.A   

  

11.-29.5. - konzultace žáků 4.A a V6.A k maturitní zkoušce (zvláštní plán práce dle      

rozpisu konzultací)  

     

do 26.5. - tisk vysvědčení žáků 4.A a V6.A, kontrola údajů v TV do 12.00  

  

27.5.  - porada pedagogického sboru, 8.30, učebna Fp     

     

29.5.  - vydání vysvědčení žákům 4.A a V6.A     

   

     

Červen 2020 

1. 6. – 19. 6.   -  distanční vzdělávání žáků tříd V1.A – V5.A a 1.A – 3.A   

   

2. 6.               -  DT z M, AJ – společná část maturitní zkoušky, žáci 4.A, V6.A   

                         

2. 6.               -  DT z ČJL – společná část maturitní zkoušky, žáci 4.A, V6.A 

                              

3. 6.                -  maturitní zkouška – DT z M+ (určená spádová škola)  

                                      

8. 6.                -  jednotná přijímací zkouška  (čtyřleté studium)   

                                                     

9. 6.                  -  jednotná přijímací zkouška  (šestileté studium)      

                                                

15. 6. – 17. 6.   -  ústní maturitní zkoušky, třída 4.A  

                                                                        

15 6. – 18. 6.    -  ústní maturitní zkoušky, třída V6.A                                                                     .    

                         -  náhradní termín přijímací zkoušky (oba typy studia)      

                                          

25. 06.              -  vydávání maturitních vysvědčení  žáků tříd 4. A a V6. A                                         

                                8.05 – 8.35 hod., 9.00 – 9.30 hod.  = vždy ½ třídy  

 

30. 06.              -  vydání vysvědčení za školní rok 2019 / 2020          

 

                                                 

 

 

 Realizace koncepčních materiálů kraje 

 

Škola ve školním roce 2019/2020 pracovala v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání 

a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016 – 2020. 

 



 

 

67 

 

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 

 

 Inspekční činnost ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla inspekční činnost provedená Českou školní 

inspekcí. 

 

 Ostatní kontrolní činnosti            

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná další kontrolní činnost. 

 

 Vnitřní kontrolní činnost               

a) BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců 

 – periodická školení všech zaměstnanců školy (září 2019) 

 – 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 2019 

 

Škola skončila hospodaření za rok 2019 s kladným hospodářským výsledkem ve výši  

115 598,26 Kč (v hlavní činnosti 53 358,26 Kč, v doplňkové činnosti 62 240 Kč). Součástí 

výsledku hospodaření je transferový podíl ve výši 17 459 Kč. Podrobné údaje o hospodaření 

školy jsou obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2019. 

 

Náklady Hlavní činnost  Doplňková činnost 

AÚ  rozpočet skutečnost  rozpočet skutečnost 

501 Spotřeba materiálu 196.860,00 261.270,15  4.000,00 2.836,00 

502 Spotřeba energií 940.000,00 800.750,00  90.000,00 54.143,50 

511 Opravy a udržování 95.000,00 92.557,50  8.000,00 669,00 

512 Cestovné 80.000,00 89.607,00  0,00 0,00 

518 Ostatní služby 780.000,00 996.996,06  3.000,00 1.300,00 

521 Mzdové náklady 13,498.679,00 13,707.506,00  15.000,00 12.000,00 

524 Zákonné sociální pojištění 4,574.182,00 4,556.820,00  5.000,00 4.068,00 

525 Jiné sociální pojištění 55.000,00 53.691,00  0,00 75,00 

527 Zákonné sociální náklady 282.049,00 313.062,00  0,00 240,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 18.000,00 20.200,00  0,00 0,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 840.102,00 840.102,00  60.000,00 59.994,00 

558 Náklady z drobného majetku 60.000,00 171.119,00  0,00 0,00 

 Náklady celkem 21,419.872,00 21,909.752,71  185.000,00 135.325,50 

 Výnosy  21.983.941,47 21,963.110,97  185.000,00 197.566,00 

 Výsledek hospodaření  53.358,26   62.240,00 
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ÚZ rozpočet skutečnost 

33353 – přímé náklady 18,276.660,00 18,276.660,00 

33038 – RP 73.406,00 73.298,00 

33065 – RP 12.800,00 12.800,00 

33076 – podpora vzdělávání 81.771,00 81.681,00 

33077 - podpora financování  73.133,00 73.133,00 

33063  - Šablony 214.000,00 203.648,50 

ÚZ 00900 ERASMUS+ 333.069,47 333.069,47 

Celkem 19,064.839,47 19,054.289,97 

00300 – provoz  1,937.000,00 1,937.000,00 

00302 – odpisy 840.102,00 840.102,00 

00112  15.000,00 15.000,00 

Celkem 2.792.102,00 2,792.102,00 

CELKEM 21,856.941,,47 21,846.391,97 

Vlastní výnosy 110.000,00 99.260,00 

Transferový podíl 17.000,00 17.459,00 

Celkem 21,983.941,47 21,963.110,97 

 

ÚZ 33038 – rozvojový program „Excelence středních škol 2018“ 

ÚZ 33065 – rozvojový program „Excelence základních škol 2019“ 

ÚZ 33076 – částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování  pedagogických 

pracovníků 

ÚZ 33077 -  podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změn systému financování reg. školství 

ÚZ 33063 – Výzva 35 Šablony, projekt OPVK s názvem „Společně pro budoucnost“ 

ÚZ 00900 – projekt ERASMUS+ 
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ROK 2020 

 

V období leden – srpen 2020 hospodařila příspěvková organizace Gymnázium, Hranice, 

Zborovská 293 s  rozpočtem ve výši 26,395.937,00 Kč, z toho: 

 

přímé náklady (ÚZ 33353)               23,025.427,00 Kč 

rozvojový program (ÚZ 33038)          46.580,00 Kč  

rozvojový program (ÚZ 33063)         641.110,00 Kč 

provozní náklady (ÚZ 00300)         1,836.00,00 Kč 

pojistné plnění (00305)             11.820,00 Kč 

odpisy (ÚZ 00302)             835.000,00 Kč 

         26,395.937,00 Kč 

 

ÚZ 33038 – rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 

2018 „Excelence středních škol 2018“ 

ÚZ 33063 - Výzva 35 Šablony, projekt OPVK s názvem „Společně pro budoucnost II“ 

ÚZ 00305 – příspěvek na provoz – pojistné plnění – oprava vstupních dveří 

 

Upravený rozpočet k 31. 8. 2020: 

 Hlavní činnost Doplňková 

činnost 

Celkem 

AÚ zřizovatel vlastní 

výnosy 

501 190.000  3.000 193.000,00 

502 830.000  80.000 910.000 

511 81.820 100.000 7.000 177.000 

512 68.240   706.000 

518 706.000  4.000 736.000 

521 16,894.274  15.000 16,829.974 

524 5,695.057  6.000 5,689.463 

525 68.000   68.000 

527 338.436   2.000 

549 18.000   8.000 

558 30.000 50.000  80.000 

551 835.000  60.000 895.000 

Úz 

33063 

641.110    

Celkem 26,395.937,00 150.000,00 175.000,00 26,720.937,00 
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Rozpočet na rok 2020 je sestaven jako vyrovnaný, účetní jednotka na konci finančního roku 

2020 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. 

 

Finanční fondy: 

 

 stav fondu 

k 31. 12. 2019 

tvorba fondu  

k 31. 8. 2020 

použití fondu  

k 31. 8. 2020 

stav fondu 

k 31. 8. 2020 

finanční krytí 

k 31. 8. 2020 

Investiční fond 424.994,81 447.496,00 397.639,00 474.851,81 474.851,81 

RF ze zlepš. HV 96.977,19 98.139,26 98.175,00 96.941,45 93.837,85 

RF z ostat. titulů 58.638,05 0,00 58.638,05 0,00 0,00 

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

FKSP 332.984,09 210.791,00 49.203,00 494.572,09 471.048,09 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 Zapojení do rozvojových programů 

 

V listopadu 2019 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Excelence 

základních škol 2018“ ve výši 12.800 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 2020 obdržela škola finanční prostředky z rozvojového programu „Hodnocení 

žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2018/2019 – Excelence středních škol 

2019“ ve výši 46.580 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 1,6 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 5,48 bodu za 

umístění 12 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 65 – Šablony 

Škola je zapojena do projektu OPVK Výzkum, vývoj, vzdělávání Výzva 35 – Šablony s názvem 

„Společně pro budoucnost II“ s realizací v období od 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021. Projekt je 

zaměřen na zdokonalování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků, 
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informačních technologií a týmové spolupráce. Součástí je i DVPP zaměřené na kariérové 

poradenství. 

 

Týden vysokoškolákem 

30. 9. – 4. 10. 2019  akce Týden vysokoškolákem,  v rámci které si účastníci mohli  vyzkoušet 

pobyt v Olomouci a na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc, seznámili se s univerzitou, 

menzou  i s ubytováním na kolejích. Nejdůležitější součástí programu bylo  začlenění mezi 

studenty prvních ročníků, kdy zažili, jaké to je být na přednáškách a cvičeních, co všechno to 

obnáší. V rámci pobytu měli možnost se celkově seznámit s katedrami a podmínkami studia, 

jejichž obor si  zvolili v dotazníku. Součástí byly i další aktivity, na kterých  participovali 

studenti studentských spolků, kteří na  fakultě působí.  

 

 

Program ERASMUS+ 

Gymnázium Hranice se ve dnech 10. – 11. 10. 2019 zúčastnila akce #Erasmus Days. V průběhu 

těchto dvou dní naše škola prezentovala svůj projekt „Open it!“ a také program Erasmus+. 

Prezentační akce byla zaměřena na nové studenty školy , tedy na 1.A a V1.A. V těchto třídách 

proběhla prezentace programu Erasmus+ a projektu Open It!. Vybraní žáci si mohli vyzkoušet 

únikovou hru. 

 Dne 11. 9. 2019 v době od 8:00-14:00 h. byli do školy pozváni 4 vybraní žáci z devátých 

ročníků základních škol, kteří uvažují o studiu na našem gymnáziu. Žáky čekal 

následující program: 

 1. Úniková hra / Sigmund Freud Escape room  

 

Cílem žáků bylo vyřešit sérii hádanek, najít stopy a indicie, zorientovat se v daném prostoru a 

uniknout z místnosti v daném čase. Předpokládaná doba v únikové místnosti je přibližně hodina 

a čtvrt. Žáci měli v únikové hře vysílačky a bezpečnostní klíč, mohli také využít nápovědu. Po 

celou dobu únikové hry jsou účastníci monitorováni kamerami a tedy pod dohledem a v 

bezpečí.  

 

 2. Rozbor úkolů z Escape roomu  

 Žáci mohli s našimi studenty prodiskutovat jednotlivé úkoly z únikové místnosti a přijít 

při nejasnostech na správná řešení. 
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 Prohlídka virtuálního Escape roomu 

 Prezentace gymnázia a studijních oborů 

 Prezentace projektu „Open it!“ a „Erasmus +“  

 

 

 

 

Francouzštináři z V5.A a V4.A v Alliance francaise Ostrava! 

V pátek dne 4. 10. 2019 se francouzské skupiny tříd V4.A a V5.A zúčastnily exkurze do 

Alliance Française (dále jen AF) v Ostravě, kterou pro ně zařídila paní učitelka Nikol 

Stodůlková. Přivítal je ředitel AF Valentin Angevin typickou francouzskou snídaní, provedl je 

knihovnou s francouzskými knihami, dalšími místnostmi a učebnami. Seznámil je s regiony 

Francie a akcemi, které AF pořádá. Pak se seznámili s rodilým mluvčím z města Tours, který 

dobrovolničí v ostravské pobočce a připravil si pro ně o sobě prezentaci. Také si nanečisto 

vyzkoušeli zkoušky DELF. Čas strávený v AF zakončili zábavným francouzským kvízem.  
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12.   Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Ve školním roce 2019/2020 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 

 

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 2019/2020 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). 

 

Výchovně vzdělávací proces se odvíjel i od zpracování Projektu rozvoje školy na období 2018-

2020 a dále od platného Plánu aktivit, jehož druhá část vstoupila v platnost v září 2019. 

Vzhledem k nastalé epidemické situaci v období březen – červen 2020 však aktivity plánované 

v tomto období nebyly realizovány. 

 

Protiepidemická situace měla dopad i na hospodaření školy (krácení rozpočtu zřizovatelem za 

vykázané úspory v období březen- květen 2020) dále výdaje v hospodaření školy na zakoupení 

čisticích a dezinfekčních prostředků, propad nájmů za zrušené aktivity v tělocvičně školy a 

ukončení nájmu školnického bytu od 1. 9. 2020 z důvodu úmrtí  školníka J. Krále. Dojde tedy 

k nenaplnění původně plánované výše příjmů v doplňkově činnosti školy. Tato situace se 

promítne i do hospodaření školy v období září – prosinec 2020. 

Škola byla od 1. 1. 2020 financována v oblasti přímých nákladů (mzdy, ONIV) v rámci nově 

naběhlé reformy financování regionálního školství, škola bezproblémově naplnila požadované 

parametry PhMax i Ph školy v oblasti pedagogických i nepedagogických pracovníků. Podobně 

bezproblémový je i výhled do finančního roku 2021. 

 

Ve školním roce 2019/2020 se i nadále dařilo udržet 100 % aprobovanost pedagogických 

pracovníků, byl dodržen závazný limit pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. 
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Ve školním roce 2019/2020 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, Vánoční koncert pro veřejnost, virtuální výstava výtvarných 

prací, ...) a v zahraničí (ERASMUS str. 42, 74) 

 

Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci u maturitních zkoušek ve společné i profilové části, což  

bylo zárukou i pro následná úspěšná přijetí absolventů školního roku 2019/2020 na vysoké 

školy. 

 

 

Hranice,  září 2020 

 

 

 

 

 

        PhDr. Radovan Langer 

                ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána a schválena Školskou 

radou Gymnázia Hranice dne 27. 10. 2020 po předchozím projednání v pedagogické radě školy 

dne 30. 9. 2020. 
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16.   Seznam příloh: 

 

1) Organizační struktura 

2) Statistika tříd – organizace školního roku 2019/2020 

3) Přehled prospěchu školy – výsledky za 1. a 2. pololetí školního roku 

4) Seznam předmětů dle typů 

5) Kopie novinových článků k aktivitám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


