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1. Základní údaje o škole 
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 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 (do 31. 12. 2020) 

      Mgr. Ivo Macháček (1.1.2021 – 31.7. 2021 zástupce statutárního 

       orgánu)  

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. (od 1. 8. 2021) 

 Zástupce ŘŠ : Mgr. Ivo Macháček 

 Školská rada : nová školská rada zřízena od 12. 7. 2021 

 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 technickoekonomický úsek:          Ing. Lenka Onderová, DiS. 

Výchovný poradce:                Mgr. Marta Křenková 

Kariérový poradce:           Mgr. Nikola Stodůlková 

Metodik školní prevence:          Mgr. Jiří Horký 

Metodik ICT:     RNDr. Jiří Šeiner 
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Střední škola Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 byla zařazena od sítě škol, předškolních 

a školních zařízení jako gymnázium s šestiletým a čtyřletým cyklem denního studia s 

cílovou kapacitou 480 žáků. 

 

Ve školním roce 2020/2021 studovalo na gymnáziu celkem 279 žáků v 10 třídách, z toho 

v šestiletém cyklu denního studia celkem 173 žáků (2 třídy v nižším stupni víceletého 

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

studia pak 106 žáků (jedna třída 1., 2., 3. a 4. ročníku). 

 

Počty žáků a tříd – naplněnost tříd 

 

 2019/2020 2020/2021 

počet 

žáků 

/počet 

tříd 

k 30.9. 

naplněnost 

tříd 

počet 

žáků 

/počet tříd 

k 30.6. 

počet 

žáků 

/počet 

tříd 

k 30.9. 

naplněnost 

tříd 

počet 

žáků 

/počet 

tříd 

k 30.6. 

6leté-nižší st. 63/2 31,5 60/2 58/2 29,00 57/2 

6leté-vyšší st. 119/4 29,75 119/4 117/4 29,25 116/4 

6leté celkem 182/6 30,33 179/6 175/6 29,16 173/6 

4leté 100/4 24,5 101/4 107/4 26,75 106/4 

Celkem 282/10 28,2 283/10 282/10 28,20 279/10 

 

 

Průměrná naplněnost byla 28,20 žáka na 1 třídu. 

 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole celkem 29 pedagogických pracovníků, 

z toho 4 na zkrácený úvazek, a 7 provozních zaměstnanců. 

Všichni vyučující byli 100% VŠ aprobováni, všichni pedagogičtí pracovníci vyučovali 

svým aprobacím s výjimkou vyučující hudební výchovy. 

 

Pedagogičtí pracovníci školy pracovali celkem v 10 předmětových komisích, které se 

pravidelně scházely dle harmonogramu svých pracovních plánů a vyhodnocovaly 
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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 a na problematiku distanční výuky. Jednotlivé 

předmětové komise se podílely na realizaci Dne otevřených dveří online pro zájemce o 

studium ze základních škol, na přípravě otázek k ústní maturitní zkoušce a řadě jiných akcí 

školy (soutěže, sportovní turnaje). 

 

Škola ve školním roce 2020/2021 vyučovala v úrovni nižšího a vyššího stupně víceletého 

gymnázia (6leté) a v úrovni gymnázia 4letého podle Školního vzdělávacího programu 

Gymnázia, Hranice, Zborovská 293, s názvem Intellegere, nōvisse, scíre (Víme, známe, 

umíme), který vstoupil v platnost 1. září 2009. 

 

Škola má v rámci KAP zpracovaný Plán aktivit školy na období 2020-2022, který byl vydán 

v září 2020, v červnu 2021 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 65 - Šablony). Závěrečné 

vyhodnocení Plánu aktivit školy proběhne v červenci 2022. 

 

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 2020/2021 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  
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e) Hlavní výbor Sdružení rodičů a přátel gymnázia 

 

Školní rok 2020/2021 se odvíjel od projednaného a schváleného celoročního Plánu práce 

pro školní rok 2020/2021, který byl vydán ředitelem školy dne 27. 8. 2020.  

 

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 2020/2021 dále obsahoval výchovně vzdělávací cíle pro školní rok 

2020/2021, které byly projednány a schváleny dne 27. 8. 2020 (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 2020/2021 bylo zahájeno v úterý 1. září 2020 a ukončeno ve 

středu 30. června 2021. 

 

 Období distančního vzdělávání  

 

Tak jako školní rok 2019/2020 byl i školní rok 2020/2021 poznamenán šířící se epidemií 

onemocnění COVID – 19. V průběhu měsíce října došlo opět k plošnému uzavření škol a 

školských zařízení (v úplném nebo částečném rozsahu). K úplnému obnovení výuky došlo 

až v měsíci květnu 2021.  
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Omezení výuky ve školním roce 2020/2021  

  

Rok 2020 

12. 10. – 23. 10. distanční výuka všech tříd 

26. 10. – 27.10. dny volna (bez výuky) 

28. 10. státní svátek 

29. 10. – 30. 10. podzimní prázdniny 

2. 11. – 24. 11. distanční výuka 

25. 11. - 27. 11. prezenční výuka V6.A, 4.A, ostatní třídy distanční výuka 

30. 11. – 4. 12. prezenční výuka V2.A, V6.A, 4.A, ostatní třídy distanční výuka 

7. 12. – 11. 12. prezenční výuka V1.A, V2.A, V5.A, V6.A, 3.A, 4.A, ostatní třídy distanční 

výuka 

14. 12. – 18. 12. prezenční vzdělávání: třídy V2.A, V3.A, V4.A, V6.A, 1.A, 2.A, 4.A 

ostatní třídy distanční výuka 

 

Rok 2021 

3. 1. – 26. 2. distanční výuka 

1. 3. - 5. 3. jarní prázdniny 

8. 3. – 7. 5. distanční výuka 

10. 5. – 14. 5. prezenční výuka V1.A, ostatní třídy distanční výuka 

17. 5. – 21. 5. prezenční výuka V2.A, ostatní třídy distanční výuka 

od 24. 5. prezenční výuka všech tříd 

 

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 30. 9. 2020 byla stanovena podoba vzdělávání 

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

zástupci nezletilých žáků byla dohodnuta elektronická komunikace, v rámci vzdělávání byla 

dohodnuta podoba online vzdělávání v prostředí Office 365. Byly stanoveny priority 

předmětů, na které se vyučující zaměřili: 
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1) skupina: maturitní předměty (ČJL, CJ, MAT) 

2) skupina: ostatní předměty mimo výchovy 

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

 

Byla stanovena minimální četnost online stanovených výukových jednotek a četnost 

zadávání samostatných prací žáků včetně vyhodnocení jejich práce v pravidelných 

týdenních intervalech. Současně bylo vyučujícím doporučeno, aby se žáky probírali pouze 

základní učivo 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 skoro až do konce měsíce května 2021. 

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

v období od 24. 5. – 26. 5. 2021, ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky 

pak proběhly od 1. 6. – 3. 6. 2021. (výsledky maturitní zkoušky viz str. 27). 

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

maturitní zkoušky obstáli na výbornou – dosáhli 100% úspěšnosti ve společné i profilové 

části maturitní zkoušky v termínu JARO 2021. 

 

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 

pro školní rok 2021/2021. Díky šíření epidemie Covid-19 se jednotné přijímací zkoušky 

konaly až v měsíci květnu (čtyřleté gymnázium 3. 5. a 4. 5. 2021, nižší stupeň víceletého 

gymnázia 5. 5. a 6. 5. 2021). Z důvodu nenaplnění kapacity tříd bylo vyhlášeno 2. a 3. kolo 

přijímacího řízení v obou typech studia. 

 

I přes kumulaci termínů pro přijímací zkoušky a maturitní zkoušky, i přes trvající podmínky 

pro nutnost distančního vzdělávání formou online výuky či zadávání domácí přípravy žákům 

se školní rok 2020/2021 podařilo zdárně dokončit. 

 

Bohužel stejně jako ve školním roce 2019/2020, byla i v tomto školním roce 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. Část soutěží se uskutečnila online formou. 
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Plnění stanoveného obsahu ŠVP 

 

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

formou nemohlo dojít k plánovanému splnění cílů ŠVP ve školním roce 2020/2021. 

Vyučující byli ředitelem školy již na jednání Pedagogické rady gymnázia Hranice dne 23. 6. 

2021 vyzváni, aby provedli kontrolu odučeného učiva a aby vyhodnotili své plány plnění 

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

2021/2022 (opakování, procvičování, …). 

 

Školní rok 2020/2021 byl tedy opět do značné míry poznamenán šířením epidemie Covid-

19 a díky zkušenostem z předešlého školního roku jsme již dokázali velmi rychle a obratně 

reagovat a přizpůsobit se stiženým podmínkám vzdělávání žáků a i tento školní rok dovést 

úspěšně do cíle. 

 

Velké poděkování patří zejména, pedagogům, rodičům a žákům Gymnázia Hranice, kteří i 

přes ztížené studijní podmínky dokázali udržet vzdělávací standard a prospěch.  
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Školská rada 

-    zřizovatel Olomoucký kraj 

Od listopadu 2018 pracovala školská rada ve složení:  

 2 zástupci za zřizovatele (Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA; Mgr. 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). 

 

Školská rada se sešla ve školním roce 2020/2021 jedenkrát, na říjnovém online zasedání 

bylo projednáno a schváleno znění Výroční zprávy o činnosti Gymnázia Hranice za školní 

rok 2019/2020, členové ŠR byli seznámeni s plánem práce školy na školní rok 2020/2021, 

ředitel školy informoval členy školské rady o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022, 

maturitních zkouškách v termínu JARO 2021.  

 

Další jednání se z důvodu epidemiologické situace nekonala.  

Vzhledem k ukončení nouzového stavu proběhly volby nových členů školské rady. K 12. 7. 

2021 byla zřízena nová školská rada při Gymnáziu, Hranice, Zborovská 293 ve složení:  

 

 2 zástupci za zřizovatele (Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA; Bc. Jolana Frieberová), 

 2 zástupci za pedagogické pracovníky školy (Mgr. Jiří Lysák, Mgr. Ivo Macháček),  

 2 zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zástupce za zletilé žáky (Klára 

Pavelková, Julie Poláková). 
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 Hlavní výbor SRPG 

 

V Hlavním výboru SRPG pracovalo ve školním roce 2020/2021 deset zástupců jednotlivých 

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

Hrazdilová, funkci pokladníka zastávala Irena Šnejdrlová. 

 

Hlavní výbor se sešel během školního roku celkem dvakrát. Na zářijovém jednání byli 

členové seznámeni s organizací školního roku, jednotlivými plánovanými akcemi školy. Na 

červnovém jednání s hodnocením distanční výuky, prospěchu, absence, chování za 

jednotlivá čtvrtletí a pololetí, s výsledky přijímacích zkoušek a přijímacího řízení, 

s výsledky ústních maturitních zkoušek, s přípravami oslav 150. výročí založení gymnázia. 

 

Z finančních prostředků SRPG byly hrazeny mimoškolní aktivity žáků, odměny do různých 

soutěží, jízdné a startovné na sportovní soutěže, knižní odměny pro nejlepší žáky, příspěvek 

pro talentované žáky a další aktivity. 

 

 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 
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- orientuje se v různých společenských a hodnotových systémech a ve společensko-

ekonomických jevech a procesech každodenního života 

- má sociální a kulturní kompetence potřebné pro občanský život v demokratické 

společnosti a v integrované Evropě 

- získává informace a praktické dovednosti potřebné pro studium, osobní a pracovní život 

v neznámém prostředí a mezinárodních situacích 

- umí aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální, biologické, geografické a 

chemické zákonitosti při řešení praktických úloh 

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

udržitelného rozvoje 

- umí využívat pro praktické účely i pro další vzdělávání základní metody 

společenskovědního a přírodovědného výzkumu, je otevřený k poznávání nových a 

originálních postupů a řešení problémů 

- zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence 

 

 

Profesní uplatnění: 

 

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

zejména humanitního, přírodovědného, technického nebo ekonomického směru. 

 

Absolventi v roce 2020/2021 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) 

platný ve školním roce 2020/2021 pro třídy V6.A, 4.A,  

učební plán je společný pro 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     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 ve školním roce 2020/2021 pro třídy V1.A, V2.A, V3.A, V4.A, V5.A, 1.A, 2.A, 3.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. 2020): 

 

 

 
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 : 231 (81,91 %) 

Celkový počet dojíždějících žáků : 123 (ø 12,30 třída) 

- z toho z jiných okresů   : 18 
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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 

Vsetín  1      1   2 

Nový Jičín 1 5 1 5  1 1 1   15 

Kroměříž            

Celkem 1 7 1 5  1 1 2   18 

 

Žáci školy pracovali celkem v 17 povinných předmětech, 14 povinně volitelných 

předmětech a v 1 nepovinném předmětu (přípravy na zkoušky FIRST) z anglického jazyka. 

 

Gymnázium Hranice je střediskem pro testování pilotních cambridgeských testů 

Pretesting FIRST. V září 2020 se uskutečnil na naší škole Pretesting ke zkoušce FIRST, 

které zajišťovala Lenka Vývodová. 

Pokračovala příprava talentovaných žáků na zkoušku FIRST (úroveň B2). 

 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala příprava žáků na zkoušky DELF z francouzského 

jazyka.  

Zkoušku úspěšně vykonaly:   

 DELF A2 –  Nováková Lenka (V4.A)   

       DELF B1 – Nováková Kristýna, Žeravíková Marie, Kulová Klára, Kučerová  

   Magdaléna, Bartošová Alžběta, Adámková Julie (V5.A)  

 

I přes epidemiologické opatření z důvodu šíření epidemie Covid-19 se žáci školy průběžně 

zapojili do mnoha soutěží a olympiád, ať už v rámci školy, okresu, kraje či republikové 

úrovně. 

 

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). 
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Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021  
 

Název Zkratka  Vyučující 

   

V-3-1 (dvouletý - 2 hodiny/týden)   

Seminář matematiky SM Poláková 

Seminář biologie SBi1 Rychnovský 

Seminář biologie SBi2 Horký 

Seminář českého jazyka a literatury SČJL Jakubíčková 

   

V-3-2 (dvouletý - 2 hodiny/týden)   

Seminář fyziky SF Kubešová 

Seminář chemie SCH Horáková 

Společenskovědní seminář SVS1 Stodůlková 

Společenskovědní seminář SVS2 Křenková 

   

V-4-1 (pokračující ze 3. ročníku - 3 

hodiny/týden) 

  

Seminář matematiky  SM1 Kubešová 

Seminář matematiky  SM2 Poláková 

Seminář biologie  SBi1 Horký 

Seminář biologie SBi2 Rychnovský 

Seminář českého jazyka a literatury SČJL Křenková 

   

V-4-2 (pokračující ze 3. ročníku - 3 

hodiny/týden) 

  

Seminář chemie SCH Horáková 

Společenskovědní seminář SVS1 Lajdová 

Společenskovědní seminář SVS2 Mužíková 

Seminář fyziky SF Jakešová 

Seminář zeměpisu SZ Bittalová 

   

V-4-3 (jednoletý - 2 hodiny/týden)   

Cvičení fyziky CvF Jakešová 

Obchodní angličtina OA Záchelová 

Moderní dějiny  MD Palkovská, 

Lysák 

Seminář informatiky SI Kolářová 

   

V-4-4 (jednoletý - 2 hodiny/týden)   

Biochemie  BiCH Horáková 

Cvičení matematiky CvM1 Bittalová 

Cvičení matematiky CvM2 Poláková 

Seminář humanitních věd SHV Stodůlková 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 Údaje o zaměstnancích školy 

 Počet pedagogických pracovníků: 29 

 Jméno, titul vzdělání aprobace vyučoval % 

aprob. 

úvazek 

přepočt. 

třídní 

učitel 

1 Bittalová Petra, Mgr. VŠ M, Z M, Z 100 1,0000  

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

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

4 Jakešová Taťána, Mgr. VŠ       M, F M, F 100 1,0000 V6.A 

5 Kolářová Dagmar, Mgr. VŠ M, F, IVT M, IVT 100 1,0000 V2.A 

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

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

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

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

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

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

12 Jakubíčková Radka, Mgr.  VŠ ČJ, D ČJ, D 100 1,0000 V3.A 

13 Menšíková Jana, Mgr. VŠ ČJ, RJ, TV TV 100 0,9524  

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

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

16 Palkovská Taťána, Mgr. VŠ RJ, D D, RJ 100 1,0000 V1.A 

17 Poláková Lenka, Mgr. VŠ M, Ch M, Ch 100 1,0000 V4.A 

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

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

20 Stodůlková Nikola, Mgr. VŠ FJ, ZSV FJ, OV, ZSV 100 1,0000 V5.A 

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

22 Vávrová Marie, Mgr. VŠ RJ, ČJ RJ 100 0,4762  

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

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

25 Zemánková Věra, Mgr. VŠ NJ, ČJ NJ, ČJ 100 1,0000  

26 Chodilová Michaela  SŠ ASISTENT 

ped. 

ASISTENT 

ped. 

- 1,0000  

27 RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D VŠ M, Dg - - 1,0000  

28 Mgr. Zuzana Svrčinová VŠ M, Z - - 1,0000  

29 Mgr. Raisa Pavelová VŠ VV VV 100 0,4762  
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Změny v pedagogickém sboru:  

PhDr. Radovan Langer – k 31. 12. 2020 odchod do starobního důchodu 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. – nástup 1. 8. 2021 

Michaela Chodilová– k 31. 8. 2021 ukončen pracovní poměr 

Mgr. Zuzana Svrčinová – nástup 26. 8. 2021  

Mgr. Raisa Pavelová – mateřská dovolená 9.7.2021 

 

 Počet ostatních zaměstnanců školy: 7 

 

Jméno, příjmení Pracovní zařazení úvazek 

Ing. Lenka Onderová, DiS. rozpočtář, zástupce ŘŠ pro věci ekonomické 1,0000 

Ing. Monika Vlčková samostatný referent  1,0000 

Jiří Jambor domovník (školník)  1,0000 

Dana Urbanová uklízečka – k 7. 8.2021 odchod do starobního důchodu 1,0000 

Janka Sidorová uklízečka 1,0000 

Ilona Kučerová uklízečka od 2. 8. 2021 1,0000 

Petr Kunc topič 0,2500 

 

 

        Zaměstnanci podle věku a pohlaví  

      věk ženy muži celkem % 

 pedag. neped. pedag. neped.   

do 20 let       

21-30 let       

31-40 let 6 2 0 0 8 25,00 

41-50 let 3 1 1  5 15,625 

51-60 let 8 2 

 

3 1 14 43,75 

61 a více let 4 0 1 0 5 15,625 

Celkem 21 5 5 1 32 100 
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  Zařazení do platových tříd:        

        

                   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Organizační struktura platná ve sledovaném období k 1. 9. 2020 - příloha č. 1 

 

 Pedagogická praxe na Gymnáziu Hranice ve školním roce 2020/2021: 

- ve školním roce 2020/2021 vykonávali pedagogickou praxi 2 studenti VŠ 

  (Tereza Krausová - dějepis, Lukáš Přílezský - zeměpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Platová třída počet 

13/5 1 

13/6 2 

11/1 0 

12/2 1 

12/3 2 

12/4 2 

12/5 3 

12/6 8 

12/7 9 

10/12 0 

10/7 1 

9/10 1 

8/1 1 

4/11 0 

4/12 1 

2/12 3 

celkem 35 
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4. Údaje o přijímacím řízení 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 

 

Přijímací řízení (v režimu správního řízení) pro školní rok 2021/2022 bylo zahájeno dne 

1. 3. 2021 a ukončeno 30. 8. 2021. 

 

Povolená kapacita počtu tříd a přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022 

 

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      38    zápisový lístek odevzdalo 27 uchazečů 

b) čtyřleté gymnázium: přihlášek   39      zápisový lístek odevzdalo 16 uchazečů 

 

2. kolo přijímacího řízení 

a) nižší stupeň VG: přihlášek      1    zápisový lístek odevzdal 1 uchazeč  

b) čtyřleté gymnázium: přihlášek   24     zápisový lístek odevzdali 2 uchazeči 

 

3. kolo přijímacího řízení 

a) nižší stupeň VG: přihlášek      2    zápisový lístek odevzdali 2 uchazeči 

b) čtyřleté gymnázium: přihlášek   0     zápisový lístek odevzdalo 0 uchazečů 
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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 a 1. pololetí 7. třídy ZŠ (nebo 

odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře),  

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

a centrálně zadávaného jednotného písemného testu z matematiky. 

  

1. ročník čtyřletého studia 

 

a) průměrný prospěch za 1. pololetí 8. třídy ZŠ 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. 2021    : 43 

 Počet nově přijatých žáků k 31. 8. 2021    : 5                           

 Počet žáků, kteří nastoupili po přerušení studia ŠR 2020/2021 : 0 

 Počet žáků, kteří nenastoupili po přerušení studia ŠR 2020/2021 : 0 

 Počet žáků, kteří nastoupili do 30. 9. 2020    : 1 

 Počet žáků, kteří zanechali studia do 30. 9. 2020   : 3 

                  po 30. 9. 2020    : 3 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

- viz příloha  č. 2 – Statistika tříd – organizace školního roku 2020/2021 

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 2020/2021 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

počet žáků 281 280 

počet tříd 10 10 

prospělo s vyznamenáním 120 137 

prospělo 181 142 

neprospělo 0 0 

nehodnoceno 10 1 

Ø prospěch 1,63 1,54 

absence celkem 7534 5927 

Ø absence na 1 žáka 26,81 21,17 

Ø absence na 1 třídu 753 593 

neomluvená absence celkem 1 5 

 

 

 Souhrnná statistika tříd za 2. pololetí školního roku 2020/2021 

 

 

třída 

počet 

žáků 

prospěl 

s vyznam. 

 

prospěl 

 

neprospěl 

 

nehodnocen 

snížená 

známka 

z chování 

průměrný 

prospěch 

absence 

na žáka 

celkem 

neomluv. 

absence 

 

1.A 32 12 20  1*  1,56 16,57  

2.A 26 7 19    1,92 30,30  

3.A 19 5 14    1,95 52,31  

4.A 29 11 18    1,58 11,59  

          

V1.A 28 17 11    1,41 16,28  

V2.A 30 15 15    1,38 15,73  

V3.A 30 14 16    1,53 21,83  

V4.A 29 20 9    1,29 21,62  

V5.A 29 18 11    1,38 26,52  

V6.A 28 18 10    1,42 9,96  

celkem 280 137 142    1,54 21,17  

*přestup na International school Ostrava  
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 Maturitní zkoušky 2020/2021 

 

Výsledky maturitních zkoušek JARO 2020/2021  

– profilová část, třídy 4.A a V6.A (57 žáků) 

 

Třída 4.A (29 žáků) 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura 10     1 

Anglický jazyk  14 7 1 2  1,63 

Ruský jazyk 3     1 

Fyzika 1 1 1   2 

Německý jazyk  1 1    1,5 

Základy společenských věd 3 1  1  1,8 

Dějepis 1 2 1   2 

Zeměpis 1 1  1  2,33 

Chemie 3     1 

Biologie 7 3 4   1,78 

Estetická výchova – hudební 1 1    1,5 

Informatika 1 1    1,5 

Celkem 46 18 7 4 0 1,58 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospěl neprospěl 

29 16 13 0 

 

 

 

Třída V6.A (28 žáků) 

předmět 
stupeň prospěchu průměrný 

prospěch 1 2 3 4 5 

Český jazyk a literatura  9 2    1,18 

Anglický jazyk  10 8 2   1,6 

Německý jazyk  2     1 

Francouzský jazyk  (5)     1 

Základy společenských věd 10  2   1,33 

Dějepis 1     1 

Zeměpis 3  1 2  2,33 

Fyzika 1 1 2 1  2,6 

Chemie 3     1 

Biologie 4     1 

Informatika 2  1   1,66 

       

       

       

       

Celkem 50 11 8 3 0 1,43 

 

Celkový prospěch s vyznamenáním prospěl neprospěl 

28 18 10 0 
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 Přehled o přijetí žáků maturitních ročníků na VŠ ve školním roce 2020/2021 

Univerzita  Fakulta  V6.A 4.A Celkem 

OU Ostrava  

filozofická  2 1 

5 přírodovědecká    1 

pedagogická  1   

VŠB Ostrava 
ekonomická 3 1 

5 
stavební 1   

VUT Brno  

elektrotechniky a komunikačních technologií   1 

9 

chemická 1 1 

informačních technologií 1 1 

stavební 1   

strojního inženýrství  3   

Veterinární 
univerzita Brno  

veterinární hygieny a ekologie   1 1 

MU Brno  

farmaceutická   1 

10 

právnická  2 1 

lékařská  1 3 

informatiky 1   

pedagogická  1   

MENDELU Brno  

 regionálního rozvoje mezinárodních studií   2 

5 lesnická a dřevařská fakulta   2 

agronomická 1   

UP Olomouc  

pedagogická    2 

12 

filozofická  1 1 

přírodovědecká  2 1 

zdravotnických věd   1 

právnická  2   

 informatika  2  

VŠE Praha financí a účetnictví    1 

4 
UK Praha 

sociálních věd 1   

matematicko-fyzikální 2   

SZŠ a VOŠ E. 
Pöttinga - Olomouc 

diplomovaná dentální hygienistka 1   1 

VOŠ AHOL Ostrava předškolní a mimoškolní pedagogika   1 1 

Jazyková škola 
Lingua Centrum 

pomaturitní studium   1 1 

Slezská univerzita v 
Opavě 

veřejných politik   1 1 

Univerzita 
Pardubice 

dopravní   1 1 

         28 28  
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  V6.A 4.A 

Počet studentů ve třídě 28 29 

Počet studentů hlásících se na VŠ 28 28 

Počet přijatých studentů z počtu hlásících se 28 28 

Počet přijatých studentů převedený na 
procenta 100 % 100 % 

 

 

 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, Šablony 65, ERASMUS+. 

 

 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  

c) 16 učeben je vybaveno počítačem a dataprojektorem (televizí) (7 kmenové učebny, 

laboratoř a posluchárna fyziky, 2 učebny IVT, 2 učebny cizích jazyků, učebna Biochemie, 

chemická posluchárna, učebna P2) 

d) 4 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi (F laboratoř, uč. IVT1, kmenové učebny 

č. 7 a č. 17)  

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  
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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 2020-2022 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 2020/2021 (vyhodnocení) 

 

1. Seznámení ředitele školy s programem 

plán 2020/2021                 říjen 2020              

 

2. Aktivity pro žáky 

září 2020    adaptační akce pro V1.A a 1.A – posílení vztahů v novém  

    kolektivu 

    odložený adaptační kurz V2.A    

říjen, listopad 2020  návštěva soudu pro mat. roč. (V6.A a 4.A) povědomí o 

     Občanském a Trestním právu (neuskutečnilo se) 

říjen, listopad 2020  beseda s Městskou policií Hranice 1.A, 2.A, V3.A, V4.A 

     (neuskutečnilo se) 

listopad 2020       beseda o občanském a trestním právu pro V5.A, 3.A  

    (neuskutečnilo se) 

červen 2021   návštěva kontaktního krizového centra KAPPA 

s besedou      neuskutečnilo se) 

celý školní rok  aktivity nabízené organizacemi a realizované dle výběru třídních 

    učitelů 
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V jednotlivých předmětech se vyučující zabývají všemi negativními jevy buď 

v tematických celcích nebo v jednotlivých hodinách, úkolech, příkladech atd.  

 

C. Jiné preventivní činnosti 

žáci školy – výběr 

1. týden v červenci 2021   10denní pobyt v Chorvatsku.  

Zaměření: zdravý životní styl, aktivní odpočinek, skupinový a individuální sport. 

 

D. Volný čas organizovaný školou 

   

Konverzace v jazycích  „  celý školní rok 

Volejbalový kroužek   „  jen v době prezenční výuky 

Basketbalový kroužek  „  jen v době prezenční výuky 

Volejbalový turnaj  podzim 2020  neuskutečnilo se  

Šimbalový turnaj  podzim 2020  neuskutečnilo se  

Florbalový turnaj  podzim 2020  neuskutečnilo se  

 

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

 

LŠU 

Taneční klub "A" 

TJ Sigma Hranice a její jednotlivé oddíly 

DDM 

Mažoretky 

HC Cement Hranice 

SK Hranice 

Teiwaz  

Sokol a další 

 

3. Aktivity pro pedagogy 

 

 v průběhu celého školního roku: sledovat a upravit v jednotlivých předmětech témata   
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                                            vhodná k protidrogové prevenci  

 

pro třídní učitele:  vyhodnotit ve své třídě problémové téma negativních 

             jevů (zneužívání návykových látek, alkoholismus, 

šikana, rasismus, aj.) nebo třeba posílení třídních vztahů 

a vyhledat z nabídek organizací řešení pro třídu - 

neproběhlo 

 

4. Metodické pomůcky 

                     

celý školní rok:   doplnění knihovny, videotéky a propagačního materiálu 

     pro potřeby metodika prevence a ostatních pedagogů. 

červen 2021:   zřízení stálé nástěnky (kontakty, tel. čísla, nápomocné 

     organizace a instituce, nízkoprahová zařízení atd.). - 

     neproběhlo  

 

5. Zhodnocení a efektivita 

Většina plánovaných akcí se neuskutečnila kvůli pandemii koronaviru. 

Uskutečnilo se: adaptační akce pro V1.A a 1.A – posílení vztahů 

v novém kolektivu v lanovém centru Proud Olomouc. 

Uskutečnilo se navíc:  online besedy po třídách v době online výuky o  

     sexuálním násilí. (Stodůlková a žákovský parlament). 

 

 

 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 v 1. a 2. 

pololetí školního roku 2020/2021 zrušena. 

  

 Výchovná komise 

Výchovná komise pracovala ve školním roce 2020/2021 ve složení: 

PhDr. Radovan Langer – ředitel školy 

Mgr. Ivo Macháček – zástupce ředitele školy 
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Mgr. Marta Křenková – výchovná poradkyně 

Mgr. Jiří Horký – metodik školní prevence 

 

V průběhu školního roku 2020/2021 výchovná komise neprojednávala žádné závažnější 

výchovné nebo kázeňské opatření.      

 

 

 Výchovná oblast               

Chování žáků ve školním roce 2020/2021 se hodnotilo průběžně v rámci třídnických hodin 

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

jednáních pedagogické rady GH. Z důvodu epidemiologické situace byl důraz kladen 

především na online sledování chování žáků v rámci distanční výuky.  

 

Pravidelně byly hodnoceny výsledky v oblasti absence žáků v povinném distančním 

vzdělávání 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 2020/2021: 

 

druh opatření 1. pololetí 2. pololetí 

pochvala TU 28 101 

pochvala ŘŠ 0 10 

důtka TU 0 2 

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 2020/2021 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 se řídilo 

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

dne 27. 8. 2020 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:  10 

Počet aktivit v rámci vzdělávání:    10 

 

Přehled DVPP podle jednotlivých předmětových komisí: 

předmětová 

komise 

počet akcí 

 

počet  

proškolených osob 

ČJ - - 

AJ 2 4 

NJ - - 

FJ 1 1 

RJ - - 

ON/ZSV - - 

D - - 

Z - - 

M 1 2 

F - - 

IVT 5 1 

Ch - - 

Bi - - 

TV 1 2 

EV - - 
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Mgr. Kolářová:  Nové aplikace v MS Teams (Kolářová) 

  Bakalář – Třídní kniha a Plán akcí (Kolářová) 

  Propagace školy a audity webů (Kolářová) 

  Virtuální realita ve škole (Kolářová) 

   Úvod do 3D modelování v softwaru Fusion 360 (Kolářová) 

 

      Mgr. Stodůlková:  Podzimní Sympozium online; Sdružení učitelů francouzštiny 

 

 

 Další aktivity školy v rámci vzdělávání a školní výuky 

 

Přehled odborných exkurzí:  

celkem exkurzí : 4 

z toho zahraniční : 0 

 

Přehled exkurzí v jednotlivých skupinách předmětů: 

český jazyk  3 

anglický jazyk  0  

německý jazyk  0  

ruský jazyk  0  

francouzský jazyk  0 

dějepis/ON/ZSV        1 

zeměpis   0 

matematika/fyzika 0 

informatika a VT  0 

chemie   0 

biologie   0 

estetická výchova  0  

tělesná výchova  0 
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září 2020  

 exkurze ČJL   V 1.A Městská knihovna Hranice  

    1.A    Městská knihovna Hranice 

    V5.A, V3.A, 4.A Moravské divadlo Olomouc  

 

říjen 2020 – květen 2021: z důvodu vládního nařízení v souvislosti s epidemiologickými 

opatřeními zrušeny veškeré prezenční aktivity. 

 

duben 2021   

-  streamová prohlídka Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR - seminář SHV 

 

Organizace školního roku 2020/2021 

27. 8. – 31. 8.  -   Přípravný týden 

1. 9. 2020  -    Zahájení výuky ve školním roce 2020/2021 

3. 9. -  Adaptační kurz V1 A, 1. A 

16. 9.  -  Třídní schůzky SRPG  

21. 9. – 25. 9. -  STK, třídy V5. A, 3. A (zrušeno) 

28. 9. -  Státní svátek 

27.10.  -    Jednání školské rady (zrušeno) 

28. 10. -  Státní svátek 

29. – 30. 10.  -  Podzimní prázdniny 

11. 11.  -  Hodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2020/ 2021 

17. 11.  -  Státní svátek 

25. 11. -  Individuální pohovory o prospěchu (zrušeno) 

1.12.           -  Přihlášky k maturitní zkoušce – termín JARO 2021 

……. -  Vánoční koncert (zrušeno) 

23. 12. – 3. 1. -  Vánoční prázdniny 

4. 1. 2021 -  Zahájení výuky v novém roce 2021 

12. 1.  -  Den otevřených dveří (zrušeno)  
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25. 1.  -  Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/ 2021 

28. 1.   -  Vydání výpisů z vysvědčení 

29. 1.  -  Pololetní prázdniny 

1. 2.  -  Začátek 2. pololetí školního roku 2020/ 2021 

6. 2.  -  Ples školy (zrušeno) 

17. 2.  -    Den otevřených dveří online 

……..              -  LVVZ, třídy 1. A, V3. A (zrušeno) 

Do 1. 3.  -  Odevzdání přihlášek ke studiu pro školní rok 2021/2022 

1. 3. – 5. 3.  -  Jarní prázdniny 

24. 3.  -   Den učitelů a beseda se seniory (zrušeno)  

1. 4.  -  Velikonoční prázdniny 

2. 4. a 5. 4. -  Velký pátek, Velikonoční pondělí 

…….. -  Maturitní písemná práce z ČJ (zrušeno) 

…….. -  Maturitní písemná práce z CJ (zrušeno) 

14. 4.  -  Hodnocení 3. čtvrtletí školního roku 2020/ 2021 

28. 4. -  Třídní schůzky SRPG, individuální pohovory o prospěchu (zrušeno) 

3. 5.  -     1. termín přijímací zkoušky na SŠ školní rok 2021/2022, 4leté studium 

4. 5.  -   2. termín přijímací zkoušky na SŠ školní rok 2021/2022, 4leté studium 

5. 5.  -   1. termín přijímací zkoušky na SŠ školní rok 2021/2022, 6leté studium 

6. 5.  -  2. termín přijímací zkoušky na SŠ školní rok 2021/2022, 6leté studium 

14. 5.  -  Vydání vysvědčení žákům 4. A, V6. A. 

                            -      Poslední zvonění (zrušeno) 

24. 5. – 26. 5.  -  Didaktické testy – společná část maturitní zkoušky – termín JARO 2021 

1. 6. – 25. 6. -   Výstava výtvarných prací ke 150. výročí Gymnázia 

1. 6. – 3. 6.   -  Ústní maturitní zkoušky – termín JARO 2021 

23. 6.  -  Hodnocení 2. pololetí školního roku 2020/ 2021 

29. 6.  -   Sportovní den 

30. 6.  -  Vydání vysvědčení za školní rok 2020/2021 

1. 7. – 31. 8.  -  Hlavní prázdniny  
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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 17. 2. 2021 proběhl tradiční Den otevřených dveří Gymnázia Hranice tentokráte 

netradičně online s cílem seznámit veřejnost se školou, studijními obory a se Školním 

vzdělávacím programem školy pro školní rok 2021/2022.  

 

Adaptační kurz 1.A a V1.A Lanové centrum Olomouc – 3. 9. 2020 

Odložený adaptační kurz V2.A Baldovec 7. - 8. 9. 2021 

 

 

         

 

Program ERASMUS+ 

 

Naše škola se již mnoho let pravidelně zapojuje do evropských projektů. Jeden z našich 

posledních projektů s názvem „Open It!“ stále probíhá. I když do jeho průběhu nepříjemně 

zasáhlo období koronavirové infekce, studenti i učitelé pokračovali v připravených 

aktivitách pravidelným setkáváním na on-line konferencích. Jedna taková konference se 

uskutečnila i v pátek 16. 10. 2020 v souvislosti s probíhající celoevropskou akcí Erasmus 

Days+. Do videokonference se zapojili studenti všech tří spolupracujících škol: Gymnázia 

Hranice, Gymnázia Slovenské Konjice-Zreče ze slovinských Slovenských Konjic a 

http://www.gymnaziumhranice.cz/
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Gymnázia Eugena Kumičića z chorvatské Opatije. Studenti i učitelé si v průběhu konference 

vyměnili informace o práci na únikových hrách, které v rámci projektu budovali, a také 

novinky z jednotlivých zemí týkajících se dopadu Covid-19 na školství v jednotlivých 

zemích. Spolupráce se zahraničním partnerem je velkým přínosem pro rozvoj 

komunikačních dovedností studentů v anglickém jazyce a také zvětšuje jejich rozhled o 

současné situaci v jiných zemích Evropy. 

    

 

 

 

 

Zlaté trenky 2020 (neuskutečnilo se) 

Vánoční florbalový mezitřídní turnaj (neuskutečnilo se) 

Vánoční - Novoroční koncert gymplu 2020/2021 (neuskutečnilo se) 

Přebor škol v šachu (neuskutečnilo se) 

PišQworky (neuskutečnilo se) 

atd. 
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 Přehled uskutečněných besed a přednášek pro žáky školy  

 

Francouzský jazyk 

 3x online beseda– „Francouzština – studium a uplatnění na trhu práce“;  

 

 Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta  - Katedra veřejné ekonomie 

 

 22. 2. 2021 - Alumni – možnosti studia ve Francii – všichni francouzštináři 

 

Dějepis/Občanská výchova/Základy společenských věd 

Září 2020 

 Samet na školách: Lidská práva aneb do vězení za písničku (webinář) SVS V5.A 

Listopad 2020 

Komunikace o EU a dezinformace (webinář) SVS V5.A 

Leden 2021 

On line beseda s přeživší holokaustu paní Evou Erbenovou  

Duben 2021 

Solidarita v EU online diskuse (F. Zimmerman, P. Honeš) 

Den Země – online diskuse s paní senátorkou Seitlovou 

Sexuální násilí 3x online workshop (V5.A, 2.A, V4.A 

Březen – květen 2021 

Evropský parlament – online diskuse 4x (V6.A + 4.A, V5.A + 3.A, V4.A + 2.A, V3.A + 

1.A)  

 

Chemie  

Odborná přednáška:  

17. září 2020: Nové biotechnologie a bio senzory, popularizační bezplatná přednáška pro 

žáky Semináře chemie 4. ročník, (Ing. Jaroslav Filip, Ph.D. z UTB Zlín) „Věda na přání „. 

 

20. září 2020: Po stopách DNA, popularizační bezplatná přednáška pro žáky Semináře 

chemie 4.ročník, přednášející Ing. Michal Rouchal, Ph.D. z UTB Zlín, „Věda na přání „.  

 

24. září 2020: Éčka v potravinách, popularizační bezplatná přednáška pro žáky Semináře 

chemie 4.ročník, přednášející Ing. doc. Vendula Pachlová, PhD. z UTB Zlín „Věda na 

přání „. 
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Oblast tělovýchovy a sportu: 

 

Adaptační kurz V1.A, 1.A září 2020, lanové centrum Proud Olomouc 

Adaptační kurz V2.A (odložený) září 2020 Baldovec 

Sportovně turistický kurz pro žáky V5.A, 3.A (Pasohlávky), září 2020 – zrušeno 

Lyžařský výcvikový a vzdělávací kurz – pro žáky 1. ročníku vyššího stupně šestiletého 

studia a 1. ročníku čtyřletého studia (zrušeno) 

Memoriál Zlaté trenky – jaro 2021 zrušeno 

 

Tradiční Sportovní den Gymnázia Hranice 

29. 6. 2021 proběhl v areálu hranické Plovárny již tradiční sportovní den GH za účasti všech 

žáků a vyučujících školy. Žáci všech tříd měli po dvou letech opět možnost si vyzkoušet 

množství sportovních disciplín. Na prvním místě skončila třída V5.A. 

           

Předmětová komise TV dále měla zajišťovat činnost kroužků volného času pro žáky školy 

v členění na volejbal dívek a florbal hochů. Dále se měla podílet 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 většina 

sportovních aktivit zrušena. 

 

Estetická výchova 

Výstava studentských prací ke 150. výročí založení gymnázia – zámek Hranice.  

Výstava studentských prací ke 150. výročí založení gymnázia – online.  

 

 

 Mimoškolní vzdělávací a volnočasové aktivity 

 

Prosinec 2020 – účast na přehlídce výtvarně zpracovaných vánočních stromků v centru 

města. 

Mezinárodní zkoušky FIRST 

Pokračovala příprava talentovaných žáků na zkoušku FIRST (úroveň B2), kterou v tomto 

školním roce vykonali 3 žáci.  

Filip Valoušek (pod vedením L. Vývodové) vykonal zkoušku na úrovni C1. 
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Mezinárodní zkoušky DELF 

 
1 žákyně ze třídy V4.A konala mezinárodní zkoušku DELF A2.  

6 žáků ze třídy V5.A konalo mezinárodní zkoušky DELF B1. 

 

projekt Školy – Vyslanci Evropského parlamentu 

 

V průběhu tohoto roku vznikl na škole Studentský parlament Gymnázia Hranice (SPGH). 

Několik měsíců žáci s Mgr. Nikolou Stodůlkovou pracovali na Stanovách SPGH. Vyučující 

společně se SPGH se zapojili do projektu Školy – vyslanci Evropského parlamentu.  

 

Od ledna 2021 se povedlo zorganizovat několik akcí: 

 

Přednáška o EU s EU 

4x online diskuse o Evropském parlamentu (celkem 8 tříd) 

2x přednáška Migrace a cizinci 

3x online workshop Sexuální násilí 

Diskuse se senátorkou Jitkou Seitlovou 

Výtvarně-fotografická soutěž „Co mi připomíná EU“ 

Konference s Bruselem – Euroscola 

Den EU 

Den Země 

 

Vyhodnocení soutěže proběhlo koncem června. Cílem projektu bylo získat titul Škola 

Evropského parlamentu, a pokud bude škola velmi úspěšná, budeme pozváni na zahraniční 

cestu do Štrasburku.  

Naše škola získala po velkém úsilí plaketu "Škola Evropského parlamentu" a ze 14 

zúčastněných škol postoupila do finále (+ 5 dalších škol). Předání plakety a vyhodnocení 

celkového finále (vítězná škola – exkurze do Štrasburku) se bude rozhodovat v září 2021. 
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 Výsledky olympiád a soutěží ve školním roce 2020/2021 

 

Český jazyk a literatura 

        

Olympiády zrušeny 

Skrytá paměť Moravy /Památník Brněnska; povídka na téma: Život v době covidu/Eliška 

Bartošíková, Patrik Humenný - V3.A   

Spisonátor - povídka s prvky fantasy Otakar Pikna - V3.A   

 

 

Anglický jazyk  

 

Soutěže zrušeny 

 

Německý jazyk  

 

Soutěže zrušeny 

 

Francouzský jazyk  

 

Olympiády zrušeny 

Březen 2021 – Festival Umím francouzsky online, natočeny 2 videa na téma Procházka po mém 

městě, po mé vesnici. Marie Žeravíková (V5.A) obsadila 3. místo 

https://gymnaziumhranice.cz/akce-a-fotogalerie/z-akci/treti-misto-a-cena-za-originalitu-v-

soutezi-umim-francouzsky/ 

 

Bez umístění toto video (skupinka žáků ze třídy V4.A): https://gymnaziumhranice.cz/akce-a-

fotogalerie/francouzstinari-natocili-video-o-hranicich/ 

 

 „Soutěž ve zpěvu frankofonní písně“ 4. místo Kristýna Nováková, Lenka Nováková, Marie 

Žeravíková, Julie Adámková, Simona Hertlová. Postup do euroregionálního kola soutěže. 

  

https://gymnaziumhranice.cz/akce-a-fotogalerie/z-akci/treti-misto-a-cena-za-originalitu-v-soutezi-umim-francouzsky/
https://gymnaziumhranice.cz/akce-a-fotogalerie/z-akci/treti-misto-a-cena-za-originalitu-v-soutezi-umim-francouzsky/
https://gymnaziumhranice.cz/akce-a-fotogalerie/francouzstinari-natocili-video-o-hranicich/
https://gymnaziumhranice.cz/akce-a-fotogalerie/francouzstinari-natocili-video-o-hranicich/
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Ruský jazyk  

 

Olympiády zrušeny 

 

D/OV/ZSV 

 

 

Dějepisná olympiáda  – Kryštof Klvaňa (V5.A) – 2. místo v celostátním kole online 

Ekonomická olympiáda  – Klára Kandlerová (V5.A) 5. místo v Olomouckém kraji 

     – Adam Sedlák (V4.A) 10. místo v Olomouckém kraji 

JA SAP CONCUR IT INNOVATION CAMP (A. Sedlák, F. Zimmerman, J. Kraus, P. Honeš, 

S. Cimalová, K. Příkazská) 

Nebojme se myslet – K. Vašinová - postup do celostátního kola  

Mezinárodní středoškolský Moot Court (MSMC) – F. Zimmerman, A. Sedlák celostátní 

kolo 2. místo 

Zeměpis 

           

 

Eurorebus – Nela Smrčková, Lukáš Brezniak, Martin Jalůvka (V4.A) – celostátní kolo 

 

Matematika 

  

Matematická olympiáda 

okresní kolo kat. Z8  Michal Brezniak (V1.A)   2. místo 

   Tereza Potáčková (V1.A)   4. - 6. místo 

   Albert Cibíček (V1.A)   4. - 6. místo 

okresní kolo kat. Z9  Ondra Burianec (V2.A)  2. - 4. místo  

   Michaela Röderová (V2.A)  10. - 11. místo 

krajské kolo kat. Z9  zrušeno 
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Matematický klokan   

 

V listopadu 2020 se konal „Matematický klokan“ ze školního roku 2019/20, který v době 

jarní pandemie Covidu neproběhl. Žáci online řešili příklady kategorie, do níž by byli 

zařazeni v předchozím školním roce. Celkem se zúčastnilo 41 žáků. 

 

19. března 2021  

proběhl „Matematický klokan 2020/21“. Soutěž proběhla díky nepříznivé epidemiologické 

situaci a zavřeným školám v online podobě. Soutěže se zúčastnilo celkem 45 žáků ze všech 

ročníků.  

 

Kadet (V1.A + V2.A) 

1. Burianec Ondřej V2.A 

2. Demel Patrik V1.A 

3. Prečová Šárka V1.A) 

Junior (V3.A, 1.A, V4.A, 2.A) 

1. Kývala Josef V3.A 

2. Pikna Otakar V3.A 

3. Sedlák Adam V4.A 

 

Student (V5.A, 3.A, V6.A, 4.A) 

1. Rabel Tomáš V6.A 

2. Rumian Jakub V5.A 

3. Kopecký Ondřej V5.A 

Ondřej Burianec (V2.A) se umístil na 6. místě v kategorii Kadet v okrese Přerov. 

 

Fyzika 

 

krajské kolo kat. C  3. místo  Tomáš Stískal  V4.A 

okresní kolo kat. F  3. místo  Michal Brezniak  V1.A 

 

    

Chemie 

 

Chemická Olympiáda  

krajské kolo kat. A  1. místo  Helena Smrčková  V6.A 
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národní kolo    46. místo   Helena Smrčková  V6.A 

 

školní kolo kat. B  řešitelé:  Klára Pavelková  V5.A 

krajské kolo:                       4.místo            Klára Pavelková  V5.A  

                

 

školní kolo kat. C    řešitelé:  Adam Sedlák   V4.A 

      Lukáš Brezniak  V4.A   

      Eliška Bartošíková  V3.A 

      Matyáš Filler   V3.A 

okresní kolo:    1. místo  Adam Horák    V2.A 

    2.místo  Linda Hladíková  V2.A 

    5. místo  Jan Skoupil    V2.A 

    9. místo  Michaela Röderová   V2.A 

krajské kolo:    2. místo  Adam Horák   V2.A 

    5. místo  Linda Hladíková  V2.A 

    9. místo  Jan Skoupil   V2.A 

    18. místo  Michaela Röderová  V2.A  

 

Na základě výborných výsledků Okresního a Krajského kola kategorie D byli řešitelé vybráni 

pro Letní odborné soustředění Běstvina, které pořádá VŠCHT Praha v termínu 10. - 24. 7.  

2021. (Adam Horák, Jan Skoupil a Michaela Röderová).  

   

 

 

Biologie 

 

Biologická Olympiáda       

Školní kolo kat. A  1. místo   Irena Vinckerová  3.A 

                                                

Školní kolo kat. B   1. - 2.místo  Martin Jalůvka V4.A 

    1. - 2.místo Lukáš Brezniak V4.A 

    3. místo Matyáš Filler   V3.A  
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Krajské kolo kat. B  5. místo  Lukáš Brezniak   V4.A 

 19. místo  Martin Jalůvka  V4.A 

Školní kolo kat. C  1.místo  Michal Brezniak V1.A 

    2. místo  Linda Hladíková V2.A 

    3. místo Albert Cibíček V1.A  

Krajské kolo kat. C  5. místo  Michal Brezniak   V1.A 

 

Zlatý list - zrušeno 

Naší přírodou - zrušeno 

YPEF – mladí lidé v Evropských zemích – 6. místo regionální kolo  

 (Nela Smrčková, Martin Jalůvka, Lukáš Brezniak – V4.A) 

 

    

Informatika a výpočetní technika 

 

 

Bobřík Informatiky  

Národní kolo programovací soutěže proběhlo v listopadu 2020 (maximální počet bodů 240, 

úspěšný řešitel min. 150 bodů) s těmito výsledky: 

 

Kategorie Kadet:   Ondřej Burianec (192 bodů)   V2.A 

    Daniel Havránek (168 bodů)   V2.A  

    Adam Juráň (152bodů)    V1.A   

Kategorie Junior:  Radim Kunovský (149 bodů)  V3.A  

    Eva Vérostová (145 bodů)    V4.A  

    Eliška Zdražilová (145 bodů)   V4.A 

Kategorie Senior:  Martin Nehyba (180 bodů)  V6.A 

    Šárka Uramová (177 bodů)    V6.A 

    Tomáš Rabel (126 bodů).   V6.A 
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Ústřední kolo Bobříka informatiky v kategorii Senior – zrušeno 

 

 

 

 

 

Astronomická olympiáda  

 Michal Brezniak (V1.A) 4. místo v krajském kole kategorie EF 

 Lukáš Brezniak (V4.A) 8. místo v krajském kole kategorie CD 

 Adam Sedlák (V4.A) 10. místo v krajském kole  kategorie CD 

             

Výtvarná výchova 

 

Studenti Kateřina Lukešová a Adam Vinklárek ze třídy V2.A a Eliška Bartošíková z V3.A 

postoupili se svými díly do celostátního kola výtvarné soutěže s názvem „Boj s pandemií“. 

 

  

 

Sportovní soutěže  

 

zrušeno 
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 Přehled akcí školy za školní rok 2020/2021 

 

Září 2020 

3. 9.  - adaptační kurz V1.A, 1.A        

7. – 8. 9. - odložený adaptační kurz V2. A       

14. – 15. 9.  - porada ředitelů SŠ Ol. kraje, Loučná nad Desnou      

16. 9.   - třídní schůzky SRPG (mimo třídy V1. A, 1. A)      

21. – 25. 9.  - STK, třídy V5. A, 3.A (zrušeno)      

22. 9.   - jednání HV SRPG – 15.00 hod., kancelář ŘŠ     

28. 9.   - státní svátek  

       

Říjen 2020 

1. 10.  - zahájení voleb členů Školské rady GH 2021 – 2023     

1.– 3. 10. - 1. kolo voleb do Senátu PČR, volby do krajského zastupitelstva   

7. 10  - Road Show Olomouc (mix žáků)       

9. – 10. 10 - 2. kolo voleb do Senátu PČR  

14. 10.  - jednání HV SRPG, 15.00 hod.    

21. 10.  - porada pedagogického sboru, 14.30 hod,      

27. 10.  - jednání Školské rady GH, (zrušeno)    

28. 10.  - Státní svátek         

29. – 30. 10.   - podzimní prázdniny    

         

Listopad 2020 

2. - 20. 11.  - distanční vzdělávání 

4. 11.   - online porada pedagogického sboru 

16. – 20. 11. - Bobřík informatiky - online 

17. 11.  - státní svátek  

   

Prosinec 2020 

1.– 4. 12. - zadávání přihlášek k maturitě do systému CERTIS     

1. 12.  - online porada pedagogického sboru, 14.00 hod.    

3. - 4. 12. - revize elektroinstalace (učebny, kabinety), hromosvody    

16.12.   - jednání HV SRPG (zrušeno) 

21. 12.  - porada pedagogického sboru, 14.00 hod, 
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23. 12 – 3. 1. - vánoční prázdniny         

 

Leden 2021 

1.1.  - Státní svátek           

4.1.  - zahájení vyučování v novém roce 2021    

12.1.  - Den otevřených dveří GH (zrušeno)                

do 22.1. - uzavřít hodnocení za 1. pololetí 2020/2021 (do TV, elektronicky)  

  - ukončení inventarizace majetku za rok 2020 a vyhotovení inventurních 

    soupisů  

25. 11.  - jednání pedagogické rady GH, 14.30 hod.   

28.1.  - vydání výpisů z vysvědčení za 1. pololetí  

do 29.1.  - zveřejnit kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022   

  - návrh jmenování předsedů MK pro GH, G Hejčín v termínu JARO 2021  

  - ukončení inventarizace za rok 2020       

29.1.  - pololetní prázdniny   

 

       

Únor 2021 

1.2.  - začátek 2. pololetí 

6.2.  - ples GH, Sokolovna Hranice (zrušeno)      

8.2.  - DVPP šablony          

12.2.  - DVPP šablony         

17.2.   - den otevřených dveří online                                                                                                  

24.2.  - porada pedagogického sboru 

do 1.3.  - přijímání přihlášek ke studiu       

    

Březen 2021 

do 1.3.  - přihlášky ke studiu pro školní rok 2021/2022     

1.3 – 5.3  - jarní prázdniny  

12.3.  - Euroschola - seminář online Štrasburk       

  - krajské kolo Matematické olympiády Z9      

  - krajské kolo Ekonomické olympiády      

18.3.  - DVPP šablony 65 školení online        

24.3.  - porada pedagogického sboru     
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  - Den učitelů a beseda s důchodci, od 16.00 hod.(zrušeno)    

do 31.3. - odevzdat seznam autorů a literárních děl k ústní zkoušce profilové části MZk 

  - odevzdat znění maturitních témat pro ústní zkoušky profilové části MZk 

31.3.  - okresní kolo MO Z8 (3 žáci V1.A)      

       

Duben 2021 

 

1.4.   - velikonoční prázdniny 

2.4.   - státní svátek 

5.4.  - Pondělí velikonoční 

8.4.  - streamová prohlídka PS Parlamentu ČR (12:40 – 13:30) 

do 8.4.  - 1. kolo volby PVP pro školní rok 2021/2022     

do 12.4. - uzavřít hodnocení a absenci žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 

14.4.  - pedagogická rada 14.30 hodnocení výsledků vzdělávání za 3. čtvrtletí  

15.- 22.4. - 2. kolo volby PVP pro školní rok 2021/2022     

28.4.  - porada ped. sboru 14.30         

  - třídní schůzky SRPG - doporučeno online      

  - individuální pohovory (zrušeno)       

do 30.4. - odevzdání přihlášek k nepovinné maturitní zkoušce z ČJL a AJ    

   

Květen 2021 

3.5.  - jednotná PZK 4leté studium       

4.5.  - jednotná PZK 4leté studium       

5.5.  - jednotná PZK 6leté studium       

  - V4.A + 2.A - online workshop na téma "Cizinci v ČR - migrace a interakce". 

  - V5.A online workshop na téma "Cizinci v ČR – migrace a interakce"  

6.5.  - jednotná PZK 6leté studium       

do 10.5. - uzavřít hodnocení a absenci žáků tříd 4.A a V6.A za 2. pololetí škol. roku 

     2020/2021 

11.5.  - porada pedagogického sboru online (klasifikace maturitních ročníků)  

  - Workshop V4.A Sexuální násilí a kyberšikana online    

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

  - Workshop 2.A Sexuální násilí a kyberšikana online 

17.5.- 21.5. - studijní volno pro žáky tříd 4. A, V6.A                                                               
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18.5.  - workshop V6.A, 4.A Sexuální násilí a kyberšikana online   

19.5.   - online diskuse o Evropském parlamentu V5.A, 3.A online   

21.5.  - workshop V5.A Sexuální násilí a kyberšikana online     

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

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

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

  - porada pedagogického sboru, 14.30, učebna Fp popř. online   

27.5.  - workshop 3.A Sexuální násilí a kyberšikana online  

- ped. praxe: Tereza Krausová D, Lukáš Přílezský Z   

       

    

Červen 2021 

 

1. 6. – 30. 6.  - prezenční vzdělávání žáků tříd V1.A – V5.A a 1.A – 3.A 

1. 6. – 25. 6.    - výstava výtvarných prací – zámek Hranice     

1. 6 – 3. 6.      - ústní maturitní zkoušky V6.A, 4.A                         

1. 6 – 3. 6   - ředitelské volno pro žáky V1.A – V5.A, 1.A – 3.A                  

3. 6.    - náhradní termín přijímací zkoušky (čtyřleté studium)   

7. 6    - antigenní testování tříd       

7. 6.    - výsledky didaktických testů (Cermat)    

10.  6.            - předávání mat. vysvědčení 4.A - 14.00, V6.A - 14.45                      

14. 6    - antigenní testování tříd      

16. 6.   - celostátní kolo soutěže Eurorebus V4.A     

21. 6    - antigenní testování tříd       

22.  6.             - uzavřít hodnocení prospěchu, absence a chování (2. pololetí)    

22. 6.   - fotografování tříd        

23. 6.             - jednání pedagogické rady GH                                            

28. 6.   - antigenní testování tříd 

28. 6.    - projektový den 

29. 6.   - sportovní den 

30. 6.       - vydání vysvědčení za školní rok 2020/2021         

30. 6.   - 2. kolo přijímacího řízení čtyřleté studium, šestileté studium    
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 Realizace koncepčních materiálů kraje 

 

Škola ve školním roce 2020/2021 pracovala v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání 

a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje na období 2016 – 2021. 

 

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 

V období od 18. 5. 2021 do 20. 5. 2021 se konala inspekční činnost ČŠI k online výuce. 

 

 Ostatní kontrolní činnosti            

Ve dnech 10. 2. 2021 – 8. 3. 2021 proběhla kontrola hospodaření příspěvkové organizace 

zřízené olomouckým krajem, kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů a 

kontrola použití přidělených finančních prostředků za období 1. 1. 2018 - 31.12. 2020 a to 

zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

 

 Vnitřní kontrolní činnost               

o BOZP – vstupní školení nových zaměstnanců 

o 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 2020 

 

Škola skončila hospodaření za rok 2020 s kladným hospodářským výsledkem ve výši  

52 428,17 Kč (v hlavní činnosti 34 216,17 Kč, v doplňkové činnosti 18 212 Kč). Součástí 

výsledku hospodaření je transferový podíl ve výši 17 457 Kč. Podrobné údaje o hospodaření 

školy jsou obsaženy v Rozborech hospodaření za rok 2020. 

 

Náklady Hlavní činnost  Doplňková činnost 

AÚ  rozpočet skutečnost  rozpočet skutečnost 

501 Spotřeba materiálu 220.000,00 275.155,89  3.000,00 1.198,00 

502 Spotřeba energií 830.000,00 663.434,10  80.000,00 27.083,50 

511 Opravy a udržování 170.000,00 255.404,05  3.000,00 262,00 

512 Cestovné 68.240,00 46.841,00  0,00 0,00 

518 Ostatní služby 706.000,00 555.379,02  4.000,00 524,00 

521 Mzdové náklady 16,918.642,00 17,196.077,00  15.000,00 0,00 

524 Zákonné sociální pojištění 5,714.888,00 5,720.763,00  6.000,00 0,00 

525 Jiné sociální pojištění 68.000,00 65.704,00  0,00 75,00 

527 Zákonné sociální náklady 344.669,00 439.965,80  0,00 240,00 

549 Ostatní náklady z činnosti 18.000,00 43.030,00  0,00 0,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 842.165,00 842.165,00  60.000,00 52.217,00 

558 Náklady z drobného majetku 80.000,00 379.919,11  0,00 0,00 

 Náklady celkem 25,980.604,00 26,483.837,97  175.000,00 81.284,50 

 Výnosy  26,549.969,34 26,518.054,14  175.000,00 99.496,50 

 Výsledek hospodaření  34.216,17   18.212,00 
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ÚZ rozpočet skutečnost 

33353 – přímé náklady 23,091.352,00 23,091.352,00 

33038 – RP 46.580,00 46.580,00 

33079- RP 84.607,00 84.607,00 

33063  - Šablony 35 3,34 3,34 

33063- Šablony  65 346.805,00 346.805,00 

ÚZ 00900 ERASMUS+ 36.949,00 36.949 

Celkem 19,064.839,47 19,064.839,47 

00300 – provoz  1,836.000,00 1,819.940,83 

00302 – odpisy 842.165,00 842.165,00 

00305- pojistné plnění  98.508,00 98.508,00 

Celkem 2,776.673,00 2,760.613,83 

CELKEM 21,841.512,47 21,825.453,30 

Vlastní výnosy 110.000,00 99.496,50 

Transferový podíl 17.000,00 17.457,00 

Celkem 21,968.512,47 21,942.406,80 

 

ÚZ 33038 – rozvojový program „Excelence středních škol 2020“ 

ÚZ 33079 – Podpora financování přímé pedagogické činnosti - „Modul C“ 

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

ÚZ 33063 – Výzva 65 Šablony, projekt OPVK s názvem „Společně pro budoucnost II“ 

ÚZ 00900 – projekt ERASMUS+ 
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ROK 2021 

 

V období leden – srpen 2021 hospodařila příspěvková organizace Gymnázium, Hranice, 

Zborovská 293 s  rozpočtem ve výši 28,194.541,71 Kč, z toho: 

 

přímé náklady (ÚZ 33353)               25,223.551,00 Kč 

rozvojový program (ÚZ 33063)         294.305,00 Kč 

projekt ERASMUS+ (ÚZ 00900)           21.685,71 Kč 

provozní náklady (ÚZ 00300)      1,800.000,00 Kč 

odpisy (ÚZ 00302)            855.000,00 Kč 

        28,194.541,71 Kč 

 

ÚZ 33063 - Výzva 65 Šablony, projekt OPVK s názvem „Společně pro budoucnost II“ 

ÚZ 00900 – projekt ERASMUS+ 

 

Upravený rozpočet k 31. 8. 2021: 

 Hlavní činnost Doplňková činnost CELKEM 

AÚ zřizovatel vlastní výnosy 

501 240 250,00 Kč  3 000,00 Kč 243 250,00 Kč 

502 801 000,00 Kč  60 000,00 Kč 861 000,00 Kč 

511 70 000,00 Kč 80 000,00 Kč 7 000,00 Kč 77 000,00 Kč 

512 80 000,00 Kč   80 000,00 Kč 

518 697 000,00 Kč  3 000,00 Kč 700 000,00 Kč 

521 18 441 076,00 Kč   18 441 076,00 Kč 

524 6 185 765,00 Kč   6 185 765,00 Kč 

525 80 000,00 Kč   80 000,00 Kč 

527 377 460,00 Kč   377 460,00 Kč 

549 21 000,00 Kč   21 000,00 Kč 

558 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč  30 000,00 Kč 

551 855 000,00 Kč  37 000,00 Kč 892 000,00 Kč 

ÚZ 900 21 685,71 Kč   21 685,71 Kč 

ÚZ 33063 294 305,00 Kč   294 305,00 Kč 

Celkem 28 194 541,71 Kč 130 000,00 Kč 110 000,00 Kč 28 304 541,71 Kč 

 

Rozpočet na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný, účetní jednotka na konci finančního roku 

2021 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 
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hospodaření je kladen důraz na maximální hospodárnost a efektivnost při vynakládání 

finančních prostředků. 

 

Finanční fondy: 

 

 stav fondu 

k 31. 12. 2020 

tvorba fondu  

k 31. 8. 2021 

použití fondu  

k 31. 8. 2021 

stav fondu 

k 31. 8. 2021 

finanční krytí 

k 31. 8. 2021 

Investiční fond 561.211,81 644.305,25 1,124.734,27 80.722,79 80.782,79 

RF ze zlepš. HV 96.941,45 34971,17 0,00 131.912,62 121.351,94 

RF z ostat. titulů 415.990,71 0,00 190.751,56 225.239,15 225.239,15 

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

FKSP 507.907,09 228.096,70 64.440,00 671.563,09 642.136,43 
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11.   Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Zapojení do rozvojových programů 

 

V říjnu 2020 organizace obdržela dotaci na rozvojový program Podpora financování přímé 

pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách 

a konzervatořích  - „Modul C“ 

 

Zapojení do republikových projektů, programů a grantů 

 

Šablony pro SŠ a VOŠ II 

Škola je zapojena do projektu OPVK Výzkum, vývoj, vzdělávání Výzva 65 – Šablony pro SŠ 

a VOŠ II s názvem „Společně pro budoucnost II“ s realizací v období od 1. 1. 2020 - 31. 12. 

2021.  

Celkový rozpočet projektu byl 641.110,00 Kč (85 % z EU 544.943,49 Kč a 15 % ze státního 

rozpočtu 96.166,51 Kč). V roce 2020 poskytnuto 100 % dotace. 

 

Finanční prostředky byly v roce 2020 čerpány dle jednotlivých aktivit. 

Skutečné čerpání finančních prostředků v roce 2020 činilo 346.805,00 Kč, zůstatek ve výši 

294.305,00. Kč byl k 31.12.2020 převeden do rezervního fondu organizace. Finanční 

prostředky v období 01 - 08/2021 byly čerpány dle jednotkových aktivit projektu. 

 

Projekt je zaměřen na zdokonalování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích 

jazyků, informačních technologií a týmové spolupráce. Součástí bylo i DVPP zaměřené na 

inkluzi. 
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Program ERASMUS+ 

Projekt ERASMUS+, klíčová aktivita 2 Partnerství škol s názvem „Open your technological 

skills!“, v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 s rozpočtem v maximální výši grantu 22.905 

EUR. Z důvodu epidemické situace se prodloužila doba trvání projektu do července 2021. 

V říjnu 2019 první záloha ve výši 461.028,18 Kč (18.324,00 EUR), tj. 80 % z přiděleného 

grantu. Zbývajících 20 % grantu (4581 EUR) bude škole doplaceno po ukončení projektu a 

schválení závěrečné zprávy. 

 

Skutečné čerpání finančních prostředků v roce 2020 činilo 36.949,00 Kč, zůstatek ve výši 

21.685,71 Kč byl k 31.12.2020 převeden do rezervního fondu organizace. 

 

Koordinátorem projektu je Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (Slovinsko), partnery jsou 

Gymnázium Eugena Kumičica Opatija (Chorvatsko) a Gymnázium, Hranice, Zborovská 293. 

Hlavním cílem projektu je seznámit žáky s novými technologiemi ve veřejných dílnách 

FABLAB a prostřednictvím nových počítačem řízených zařízení vytvořit únikovou hru 

propojenou s významnou osobností místního regionu. Současně si žáci zapojeni do projektu 

zlepší i své komunikační schopnosti v angličtině.  

 

Projekt byl zahájen konferencí zúčastněných škol v chorvatské Opatiji v říjnu 2019, dalšími 

aktivitami jsou tři výměnné pobyty žáků - první proběhl v lednu 2019 v Šolskem centru 

Slovenske Konjice, druhý v říjnu 2019 v chorvatské Opatiji (pobytové náklady a doprava). 

Poslední výměnný pobyt se měl uskutečnit v březnu 2020, vzhledem k mimořádné situaci 

s s nemocí Covid 19 byl odložen na jaro 2021. Z důvodu vyvíjející se epidemiologické situace 

i v roce 2021 nebyl tento výměnný pobyt realizován. 

 

  



 

 

62 

 

12.   Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Ve školním roce 2020/2021 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  

Pokračoval mezinárodní projekt s názvem: Découverte franco-tchèque. 

Díky tomuto semináři byla navázána spolupráce s partnerskou školou ve Francii (Bretagne). 

Projekt byl ukončen v lednu 2021. 

 

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. 

 

IKAP II 

Škola je zapojena do projektu v rámci IKAP II 

- kariérové poradenství – Mgr. Nikola Stodůlková 

- výchova k podnikavosti – Mgr. Jiří Lysák. 
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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. 

 

K 31. 8. 2021 není přijata účinná Kolektivní smlouva a čerpání fondu FKSP je čistě 

v kompetenci ředitele školy. Sestavování a výše čerpání rozpočtu na daný kalendářní rok je 

vždy projednán se zástupci odborové organizace. 

Ve školním roce 2020/2021 nedošlo k porušení znění zásad čerpání FKSP 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 2020/2021 byla škola metodicky řízena zřizovatelem (Olomoucký kraj) 

prostřednictvím odboru školství a mládeže Olomouckého kraje. Ředitel školy se účastnil 

online porad pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem. 

 

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) a nové znění směrnice Olomouckého 

kraje ze dne 1. 7. 2021 č. 3/2021, 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 

2018-2021 a dále od platného Plánu aktivit, jehož druhá část vstoupila v platnost v září 

2020. Vzhledem k nastalé epidemické situaci v období říjen 2020 – květen 2021 některé 

aktivity plánované v tomto období nebyly realizovány. 

 

Protiepidemická opatření měla i v tomto roce dopad na hospodaření školy, zvýšení výdajů 

v hospodaření školy na zakoupení čisticích a dezinfekčních prostředků a propad nájmů za 

zrušené aktivity v tělocvičně školy. Dojde tedy k nenaplnění původně plánované výše 

příjmů v doplňkově činnosti školy. Tato situace se promítne i do hospodaření školy 

v období září – prosinec 2021. 

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

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 2022. 
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Ve školním roce 2020/2021 se i nadále dařilo udržet téměř 100 % aprobovanost 

pedagogických pracovníků (vyjma HV) a byl tedy dodržen závazný limit pedagogických i 

nepedagogických zaměstnanců. 

 

Ve školním roce 2020/2021 řada žáků i přes epidemiologické opatření dosáhla velmi 

významných úspěchů v oblasti jejich zapojení do soutěží od školní až po celorepublikovou 

úroveň, žáci úspěšně reprezentovali školu i na veřejnosti (virtuální výstava výtvarných 

prací …) a v zahraničí. 

 

Také v tomto školním roce 2020/2021 dosáhli naši absolventi velmi dobrých výsledků u 

maturitních zkoušek ve společné i profilové části, což bylo zárukou i pro následná úspěšná 

přijetí na vysoké školy. 

 

Významnou událostí v následujícím školním roce 2021/2022 je plánovaná oslava výročí k 

150. letému založení Gymnázia v Hranicích. Oslavy tohoto výročí jsou plánovány na měsíc 

říjen 2021. Přípravy a organizace oslav částečně zasáhly i do školního roku 2020/2021, kdy 

se zapojila většina pedagogických i provozních zaměstnanců školy. Jednotlivé předmětové 

komise přispěli článkem o daném vyučujícím předmětu do almanachu, který byl sestaven 

za období 2007-2021. Dále byl vytvořen kalendář pro rok 2022 s ilustracemi výtvarných 

prací našich bývalých i současných studentů a probíhaly přípravné práce na upomínkových 

předmětech k výročí a propagačních materiálech.  

 

Velké poděkování patří především našim studentům, kteří se v průběhu školního roku 

2020/2021 (i přes nástrahy distanční výuky) a letních prázdnin aktivně zapojili do 

propagace školy a blížících se oslav na sociálních sítích a také se aktivně zapojili do 

organizace programu oslav a plánovaného dne otevřených dveří při příležitosti 150. letého 

výročí. 

 

Hranice, září 2021 

 

RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. 

                                                                                                     ředitel 
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla projednána a schválena Školskou 

radou Gymnázia Hranice dne 12. 10. 2021. 
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16.   Seznam příloh: 

 

1) Organizační struktura 

2) Statistika tříd – organizace školního roku 2020/2021 

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

4) Seznam předmětů dle typů 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

 

 


