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"Měníme se. Hodláme naplňovat očekávání žáků. Chceme se stát místem pro kvalitní přípravu 

ke studiu na vysoké škole, založenou na platformě vzájemné úcty a respektování osobnosti. 

Směřujeme mezi nejlepší školy nové generace." 

       zaměstnanci Slezského gymnázia 

1 Úvod 

Z hlediska rozvoje byl pro Slezské gymnázium školní rok 2007/2008 rokem zlomovým. 

Zlomovým proto, ţe škola zahájila svou činnost v nových prostorách. Předchozí obavy 

související se stěhováním pominuly a nejen ţáci, ale především učitelé zaznamenali pozitivní 

posun z hlediska prostorových moţností a interiéru budovy školy. 

Objekty, které jsme na Zámeckém okruhu a Komenského ulici rekonstruovali a opravili, nám 

vytvořily útulnější a kvalitnější zázemí pro vzdělávání. Nemalé finanční prostředky, které 

byly vynaloţeny, se ukázaly jako nezbytné a efektivní. 

Zrekonstruovali jsme sociální zařízení, opravili střechu, sanovali suterén, vyspravili podlahy, 

vymalovali. Zcela oprávněně je naší pýchou vybudování moderní jídelny - výdejny, 

elektronického zabezpečovacího a docházkového systému propojeného se stravovacím a také 

dobudování 3. počítačové učebny. Ovzduší ve třídách se zlepšilo díky nově zabudovaným 

čističkám vzduchu. Vyšší úroveň výuky chemie a biologie zajistilo vybudování nové učebny 

těchto předmětů. Vybavení 3 učeben novým nastavitelným nábytkem bylo jedním z velmi 

očekávaných okamţiků. 

V uplynulém školním roce se jako kaţdoročně naši ţáci nejen účastnili, ale získávali i četná 

prvenství v řadě vědomostních a sportovních soutěţí. Úspěchu dosáhli studenti pod vedením 

zkušených učitelů také při skládání mezinárodních jazykových zkoušek, ať se jednalo o FCE, 

PET, Zertifikat Deutsch či DELF. 

Velmi pozitivních ohlasů se dočkaly aktivity spojené s projektovou činností dotovanou 

různými granty. Jednalo se především o dlouhodobý projekt Help P3, zaměřený na podporu 

informovanosti o poruchách příjmu potravy, organizace Dne EU a řada dalších. 

Významná v rámci hospodaření školy se ukázala doplňková činnost, především jazyková 

výuka v rámci Slezského jazykového centra a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

pro ţáky 9. tříd základních škol. 

Věřím, ţe potvrzení ratingu uděleného International Education Society London i pro rok 2008 

s hodnocením „Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni“ má své opodstatnění. 

 

 

 

 

 

Ing. Milada Pazderníková 
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2 Charakteristika školy 

2.1 Základní data o škole 

NÁZEV ŠKOLY:   Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace 

PRÁVNÍ FORMA:   Příspěvková organizace 

DRUH ŠKOLY:   Střední škola (gymnázium) 

STUDIJNÍ OBOR:   79-41-K/401 gymnázium - všeobecné 

IČO:     47813075 

IZO:     108 035 743 

CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY: 510 ţáků 

 

ADRESA ŠKOLY:   Zámecký okruh 29, 746 01 Opava 

TELEFON, FAX:   +420 553 710 542 

EMAIL:    slezgym@slezgym.opava.cz 

WWW:    http://www.slezgym.opava.cz 

 

ZŘIZOVATEL 

NÁZEV A ADRESA   Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18  Ostrava 

 

ŘEDITELKA ŠKOLY   

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  Ing. Milada Pazderníková   

EMAIL:     reditelka@slezgym.opava.cz 

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY ŠKOLY (ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU) 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:  Mgr. Karel Kučera 

EMAIL:     zastupce@slezgym.opava.cz 

 

2.2 Počet ţáků školy 

Ke dni ukončení výuky v maturitních třídách 4. ročníku (16. 5. 2008) navštěvovalo školu 

497 ţáků v 17 třídách. Průměrná naplněnost tříd byla 29,24 ţáka. 

  

Ročník 
Počet tříd Počet ţáků 

04/05 05/06 06/07 07/08 04/05 05/06 06/07 07/08 

1. 4 4 4 5 113 120 121 152 

2. 3 4 4 4 86 110 120 123 

3. 3 3 4 4 91 87 102 123 

4. 3 3 3 4 94 91 89 99 

Celkem 13 14 15 17 384 408 432 497 
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Počty žáků Slezského gymnázia dle ročníků
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2.3 Materiálně technické zázemí vzdělávací činnosti 

Současné prostorové podmínky Slezského gymnázia Opava poskytují velmi dobré 

zázemí pro výuku. Postupným přechodem z kmenových učeben na odborné můţe škola lépe 

vyhovět současným trendům a poţadavkům moderní výuky ve specializovaných odborných 

učebnách.  

 

 

Učebny na Slezském gymnáziu: 

 

Typ Počet Zaměření 

odborné učebny 15 M, Fy, Ch, Bi, Z, Čj, D, ZSV, HV, VV 

jazykové učebny  8 Aj, Nj, Fj, Rj, Šj 

multimediální učebna 1 Zejména výuka cizích jazyků 

laboratoře  2 Bi, Ch 

počítačové učebny  2  

studovna 1  

tělocvična 1  

posilovna 1  

Celkem 31  

 

Šest učeben je vybaveno PC s dataprojektory, ale i v jiných se příleţitostně vyuţívá 

spojení notebooků a přenosných dataprojektorů. PC studovna slouţí ţákům v době mimo 

vyučování k jejich samostatné práci i mimoškolní činnosti. V dlouhodobém plánu je postupně 

vybavit všechny učebny počítači s připojením na internet, tak jak je tomu ve všech kabinetech 

vyučujících. Celkem je ve škole 96 osobních počítačů (62 je k dispozici ţákům, 

34 pedagogům) a 4 notebooky. Pro výuku je rovněţ vyuţívána audiovizuální technika 

(radiomagnetofony, CD a DVD přehrávače a videa). 

 

Tělocvična je k dispozici jak pro tělesnou výchovu v rámci učebního plánu, tak i pro řadu 

mimoškolních sportovních aktivit. Na materiálně-technickém zajištění činnosti školy se 

nemalou měrou podílely firmy a organizace formou sponzorských darů, a to jak věcných, tak 

peněţních. Na pokrytí potřeb výuky tělesné výchovy ţáků Slezského gymnázia byly 

vyuţívány i tělocvičny jiných subjektů. 
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Stravování ţáků i zaměstnanců zajišťuje nově vybudovaná školní jídelna-výdejna přímo 

v budově školy, která kaţdý den nabízí výběr ze dvou jídel. Průměrně měsíčně se stravovalo 

417 studentů a 44,5 zaměstnanců. 

 

2.4 Školská rada 

Školská rada je orgán školy zřízený zřizovatelem a umoţňuje zákonným zástupcům 

nezletilých ţákù, zletilým ţákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli 

a dalším osobám podílet se na správě školy. Patří mezi volené orgány a její hlavní poslání je 

následující: 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v základních a středních 

školách, 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

Sloţení školské rady Slezského gymnázia ve školním roce 2007/2008: 

 

- předseda školské rady: Ing. Pavel Kroček 

- místopředseda školské rady: Mgr. Radim Frič 

 

- zákonní zástupci nezletilých ţáků a zletilí ţáci 

Ing. Pavel Kroček 

JUDr. Eva Chalupová 

Ing. Jan Veverka 

 

- zástupci pedagogických pracovníků školy 

Mgr. Zita Dočekalová 

Mgr. Radim Frič 

Mgr. Lenka Weiglhoferová 

 

- zástupci zřizovatele 

Ing. Zbyněk Stanjura 

PaedDr. Jaroslava Gebauerová 

Mgr. Renata Pospiechová  

 

Ve školním roce 2007/2008 proběhly v říjnu 2007 a v dubnu 2008 dvoje doplňovací 

volby. Za člena školské rady zastupující zletilé ţáky a zákonné zástupce nezletilých ţáků byl 

v říjnu za prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., zvolen Ing. Jan Veverka. Kandidáti zvolení 

v dubnových volbách byli jmenováni členy školské rady s účinností od 1. 9. 2008. 

 

Na říjnovém zasedání školské rady byl přítomen a členům školské rady představen nový 

zástupce ředitelky školy Mgr. Karel Kučera. Dále byla projednána výroční zpráva 

za předchozí školní rok, zpráva o evaluaci školy a aktualizace školního řádu. V únoru 2008 
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byli členové rady seznámeni s výroční zprávou o hospodaření školy a informováni o průběhu 

vzdělávání a o akcích chystaných na druhé pololetí. 

 

 

3 Vzdělávací program 

3.1 Učební plány 

Učební plány SGO jsou v souladu s platnými učebními dokumenty pro gymnázia 

schválenými MŠMT ČR č.j. 20 595/99 – 22 ze dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999 

počínaje prvním ročníkem. Učební plány jsou optimalizovány pro jednotlivé třídy dle jejich 

zaměření. V rámci úpravy tematických plánů byl jejich obsah uveden do souladu s katalogy 

cílových poţadavků tak, aby studenti byli systematicky připravováni k plánované státní 

maturitě. Ve školním roce 2007/2008 byly třídy na Slezském gymnáziu rozděleny takto: 

 

Typ třídy Ročník 

Třída všeobecná 2 1 1 1 

Třída s rozšířenou výukou cizích jazyků 2 2 2 2 

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy 1 1 1 1 

 

Všichni ţáci povinně studují dva cizí jazyky, přičemţ angličtina je pro většinu z nich 

prvním cizím jazykem, druhý cizí jazyk (němčinu, francouzštinu, ruštinu nebo španělštinu) si 

volí sami dle vlastního výběru před nástupem do prvního ročníku.  

 

Třídy jsou vţdy děleny na skupiny ve všech vyučovacích hodinách cizích jazyků, 

estetické a tělesné výchovy, informatiky a výpočetní techniky a v 1. ročníku také v hodinách 

cvičení z matematiky, fyziky, chemie a biologie. 

 

Vzhledem ke zvyšující se úrovni jazykových vědomostí absolventů základních škol 

a s ohledem na velmi kladnou odezvu mezi rodiči i ţáky bylo opět nabídnuto vybraným 

ţákům prvního ročníku studium ve dvou třídách s rozšířenou výukou cizího jazyka s moţností 

přípravy k vykonání mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek. Pro aktivní sportovce 

byla opět na základě ţádostí a ve spolupráci s trenéry opavských oddílů otevřena třída 

s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Ţákům byl sestaven rozvrh hodin tak, aby měli 

moţnost věnovat se přípravě k soutěţím na republikové a mezinárodní úrovni, případně jim 

byl umoţněn individuální vzdělávací plán za předpokladu plnění studijních poţadavků.  

 

V rámci výuky byl pro ţáky prvního ročníku organizován týdenní pobytový lyţařský 

kurz a pro ţáky třetího ročníku pětidenní sportovně turistický kurz. 

 

Volitelné předměty navazují na jeden z povinných předmětů (nebo skupinu předmětů), 

prohlubují a funkčně rozvíjejí jeho vzdělávací obsah, a proto nejsou samostatnými předměty 

maturitní zkoušky. Umoţňují tak ţákům v plném rozsahu kvalitní přípravu ke studiu 

na vysoké škole a dalších oblastech terciárního vzdělávání.  
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Volitelné předměty vyučované ve školním roce 2007/2008 

 

3. ročník: dvouleté volitelné předměty 

 

Konverzace v anglickém jazyce     

 Konverzace ve francouzském jazyce     

Seminář a cvičení z biologie   

 Seminář a cvičení z chemie 

Seminář a cvičení z matematiky   

Seminář z dějepisu   

 Multikulturní vzdělávání   

 Informatika a výpočetní technika  

 

4. ročník   jednoleté volitelné předměty  

 

Konverzace v anglickém jazyce   

 Konverzace v německém jazyce   

 Informatika a výpočetní technika   

 Seminář a cvičení z biologie   

 Seminář a cvičení z chemie 

 Seminář a cvičení z matematiky   

 Seminář z dějepisu   

 Společenskovědní seminář   

 Jazykový a literární seminář   

 Seminář ze zeměpisu   

 Seminář a cvičení z fyziky 

 Seminář z neformální logiky  

 

4 Souhrnná statistika školy 

Povinné předměty   
 

Předmět Počet klasifikovaných ţáků Průměr 

Cho Chování 495 1.00 

Čj Český jazyk a literatura 495 2.17 

Aj Jazyk anglický 495 2.05 

Nj Jazyk německý 187 1.91 

Fj Jazyk francouzský 136 2.18 

Rj Jazyk ruský 66 1.77 

ZSV Základy společenských věd 495 1.52 

D Dějepis 495 1.85 

Z Zeměpis 396 1.70 

M Matematika 495 2.47 

Fy Fyzika 396 2.10 

Ch Chemie 495 2.19 

IVT Informatika a výpočetní technika 273 1.18 

HV Estetická výchova - hudební 134 1.15 

VV Estetická výchova - výtvarná 139 1.10 
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Tv Tělesná výchova 482 1.03 

Bi Biologie 495 2.09 

Aj_c Konverzace v anglickém jazyce 110 1.46 

Šj Jazyk španělský 106 2.07 

KNJP Konverzace v německém jazyce 15 1.80 

    

Volitelné předměty   
 

SAj Seminář z angličtiny 117 1.84 

SNj Seminář z němčiny 11 1.36 

SBi Seminář z biologie 82 1.98 

SCh Seminář z chemie 47 2.40 

SM Seminář z matematiky 49 2.41 

SD Seminář z dějepisu 54 1.82 

SVS Společenskovědní seminář 13 1.85 

JLS Jazykový a literární seminář 9 1.89 

SZ Seminář ze zeměpisu 25 1.52 

SF Seminář z fyziky 32 1.47 

SIVT Informatika a výpočetní technika 28 1.39 

SNL Seminář z neformální logiky 49 1.41 

SMK Multikulturní vzdělávání 101 1.33 

SFj Seminář z francouzštiny 10 1.70 

SAP Aplikace počítačů 10 1.30 

    

Nepovinné předměty   
 

SH_v Sportovní hry - volejbal 14 1.00 

SH_g Sportovní hry - gymnastika 7 1.00 

Ps Pohybové skladby 9 1.00 

 

Celkový průměrný prospěch školy 1.84 

Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 126 

 prospěl 362 

 neprospěl 8 

 nehodnocen 0 

   

Zameškané hodiny  Celkem Na ţáka 

 celkem 31244 62.99 

 z toho neomluvených 6 0.012 
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4.1 Výchovná opatření 

Pochvala ředitelky školy 97 

Pochvala třídního učitele 143 

Sníţená známka z chování 1 

Důtka ředitelky školy 2 

Důtka třídního učitele 13 

Napomenutí třídního učitele 2 

4.2 Souhrnná statistika tříd 

Třída Ţáků Hodnocení Prospěch Absence na ţáka Třídní učitel 

  V P 5 N  celkem neomluv.  

1.A 31 10 21 - - 1.71 79.41 - Mgr. Lenka Kyjovská  

1.B 31 14 17 - - 1.62 38.06 - Mgr. Jiřina Janišová  

1.C 31 4 26 1 - 2.08 83.61 - Mgr. Radim Frič  

1.D 28 5 23 - - 1.89 50.21 - Mgr. Šárka Urbanová  

1.E 31 12 19 - - 1.67 56.12 - Mgr. Kamila Tkáčová  

2.A 32 17 14 1 - 1.48 62.56 - Mgr. Milan Pobořil, PhD. 

2.B 31 11 20 - - 1.65 64.51 - Mgr. Lenka Weiglhoferová  

2.C 29 9 20 - - 1.73 58.44 - Mgr. Veronika Pěchulová  

2.D 30 10 20 - - 1.79 46.76 - Mgr. Jana Dűmlerová  

3.A 34 7 27 - - 1.83 91.67 - Mgr. Magda Hrstková  

3.B 30 8 22 - - 1.79 62.70 - PhDr. Dana Kašingová  

3.C 27 5 21 1 - 2.12 80.37 0.22 Mgr Marek Petlach  

3.D 32 4 25 3 - 2.29 83.40 - Mgr. Roman Kollár  

4.A 20 4 16 - - 1.73 25.55 - Mgr. Miluše Sklenářová  

4.B 24 1 23 - - 1.85 40.41 - Mgr. Monika Martínková  

4.C 28 2 24 2 - 2.18 73.82 - Mgr. Zdeněk Hrubý  

4.D 27 3 24 - - 1.99 51.07 - Mgr. Zita Dočekalová  

Legenda  

 V - prospěl s vyznamenáním 

 P – prospěl 

 5 – neprospěl 

 N - nehodnocen 
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4.3 Maturitní zkoušky 

Maturitní zkoušky proběhly v souladu s vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia 

na středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Konaly se v těchto termínech: 

 

- písemná zkouška z českého jazyka: 7. 4. 2008 

- ústní maturitní zkoušky:    19. 5. – 22. 5. 2008, třídy 4.A a 4.D 

26. 5. – 29. 5. 2008, třídy 4.B a 4.C 

 

Ţáci vykonali maturitní zkoušku povinně z českého jazyka a literatury, z jednoho cizího 

jazyka a ze dvou volitelných předmětů, kterými mohly být: druhý cizí jazyk, fyzika, 

matematika, biologie, chemie, základy společenských věd, informatika a výpočetní technika, 

hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis nebo dějepis. 

Dne 4. září 2008 se konaly opravné maturitní zkoušky těch ţáků, kteří neprospěli 

v květnovém termínu a těch, kteří se ze zdravotních důvodů ústních zkoušek v květnu 

neúčastnili. Všichni ţáci u opravné zkoušky prospěli.  

 

Maturitní předmět  Počet klasifikovaných 

ţáků 

Průměr 

Čj Český jazyk a literatura 98 1.97 

Aj Jazyk anglický 83 2.04 

Nj Jazyk německý 14 1.58 

Fj Jazyk francouzský 1 1.00 

Rj Jazyk ruský 12 1.50 

ZSV Základy společenských věd 51 2.04 

D Dějepis 15 1.73 

Z Zeměpis 25 2.00 

M Matematika 13 2.00 

Fy Fyzika 3 2.33 

Ch Chemie 24 1.83 

IVT Informatika a výpočetní technika 7 1.14 

HV Estetická výchova - hudební 1 3.00 

VV Estetická výchova - výtvarná 2 1.00 

Bi Biologie 43 1.84 

 

Celkový průměrný prospěch 1.92 

prospěl s vyznamenáním 44 

prospěl 54 

neprospěl 0 

nehodnocen 0 
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5 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Ţáci Slezského gymnázia se během školního roku zúčastňovali řady soutěţí a olympiád 

od školní úrovně aţ po úroveň mezinárodní, a to jak v soutěţích vědomostních, tak 

sportovních. 

Mezi nejvýznamnější úspěchy v oblasti vědomostních soutěţí patří: 

 

- dvakrát 1. místo v soutěţi Náchodská Prima sezóna 

o ve výtvarné kategorii Objekty udělena dvě 1. místa: Móda 2008, Květiny 

o v literární kategorii (próza) 3. místo 

- 1. místo (v kategorii jednotlivců) v poháru SŠ v sudoku  

- 1. – 5. místo v soutěţi Eurorébus + účast v celostátním kole 

- 2. místo v krajském kole soutěţe ve francouzském jazyce 

- 2. místo v krajském kole soutěţe německém jazyce 

- 2. místo v olympiádě z biologie + postup do národního kola 

- 2. – 3. místo v olympiádě z chemie 

- 3. místo v olympiádě z dějepisu 

- 3. a 4. místo v olympiádě ze zeměpisu 

- 7 studentů získalo certifikát FCE, 3 studenti certifikát PET 

- 1 studentka získala Zertifikat Deutsch B2, 9 studentů Zertifikat Deutsch B1 

 

Mezi nejvýznamnější úspěchy v oblasti sportovních soutěţí patří: 

 

Celostátní finále: 

- 1. místo (dívky) a 4. místo (chlapci) v Atletickém Poháru Corny 

- 1. místo v soutěţi TeamGym 

- 1. místo na Mistrovství České republiky v pódiových skladbách 

- 2. místo (dívky) a 5. místo (chlapci) na Mistrovství České republiky 

ve snowboardingu 

- 3. místo (dívky) na Mistrovství České republiky ve šplhu 

- 4. místo na Mistrovství České republiky druţstev ve sportovní gymnastice 

 

Krajská finále 

- 1. místo (dívky i chlapci) v Atletickém Poháru Corny  

- 1. místo (dívky) a 3. místo (chlapci) v soutěţi v plavání 

- 1. místo (chlapci) v soutěţi v basketbalu 

- 1. místo (dívky) v soutěţi ve šplhu 

- 1. místo v soutěţi Pódiových skladeb 

- 1. místo v soutěţi ve sportovní gymnastice 

- 2. místo v soutěţi TeamGym 

 

 

6 Přijímací řízení 

První kolo přijímacího řízení se konalo dne 21. dubna 2008 v souladu se zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 

ke vzdělávání ve středních školách.  
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Stejně jako v předcházejících letech byly i letos pouţity testy SCIO. Jednotlivé části 

prvního kola přijímací zkoušky byly bodovány a v souhrnu přepočtených bodů se podílely 

na celkovém hodnocení následovně: 

 

6.1 Kritéria hodnocení přijímacího řízení 

test z obecných studijních předpokladů (dále OSP  45 % 

test z jazyka českého      10 % 

test z matematiky      10 % 

prospěch na ZŠ za poslední tři klasifikační období  25 % 

vědomostní a sportovní/kulturní aktivity ţáka na ZŠ   5 % 

výstupní hodnocení ze ZŠ       5 % 

 

6.2 Výsledky přijímacího řízení 

O studium na Slezském gymnáziu byl opět velký zájem. Průměrný prospěch za poslední 

tři klasifikační období na ZŠ činil u všech uchazečů 1,13, u přijatých ke studiu pak 1,05. 

Vzhledem k omezené kapacitě školy bylo však moţno pro školní rok 2008/2009 otevřít pouze 

tři třídy v prvním ročníku.  

 

Rok Počet uchazečů Počet přijatých Z toho na odvolání 

2004 137 108 3 

2005 185 118 4 

2006 122 120 2 

2007 188 150 4 

2008 141 90 2 
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7 Plnění stanovených cílů a úkolů rozvoje školy 

Koncepční záměry školy vycházejí z dlouhodobého záměru zřizovatele a ze schválených 

učebních dokumentů pro gymnázia se čtyřletým učebním cyklem. Vedení školy má jasně 

stanoveny cíle z hlediska střednědobého nejen v oblasti výchovně-vzdělávací práce, ale také 

v materiálně-technickém vybavení hlavní činnosti.  

 

Prvním rokem probíhala výuka v nových prostorách školy na Zámeckém okruhu 29. 

Podařilo se vybavit některé učebny novým výškově nastavitelným nábytkem, škola stále 

pracuje na dovybavení odborných laboratoří (zejména chemie). Přínosem pro ţáky je 

zavedení výuky semináře dějepisu vyučovaného v angličtině nebo plošné testování 

a srovnávání znalostí prostřednictvím společností MEC a SCIO. 

 

Podařilo se uvést do provozu CMS systém Moodle, s jehoţ pomocí se rozvíjí moţnosti 

vyuţití moderních e-learningových metod ve výuce. Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků bylo v tomto školním roce zaměřeno zejména na školení pedagogů a jejich 

přípravě na zpracování školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

 

8 Zaměstnanci Slezského gymnázia 

 

Pracovníci Slezského gymnázia
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Ve školním roce 2007/2008 působilo na Slezském gymnáziu 50 učitelů a aţ na výjimky 

měli prakticky všichni odpovídající pedagogické vzdělání. Ve škole jiţ dlouhodobě působí 

rodilý mluvčí (AJ). Všichni ostatní vyučující splňují poţadavky na odbornou a pedagogickou 

způsobilost. Pouze 2 učitelky, které externě vypomáhaly, dokončovaly studium na VŠ. 
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Pedagogičtí pracovníci, kteří ve školním roce 2007/2008 působili na Slezském gymnáziu: 

 

 Příjmení Jméno Titul Aprobace Úvazek 

1 Bartoňková Lenka Mgr. Fj, Rj 22 

2 Blaţek Josef Mgr. M 8 

3 Dočekalová Zita Mgr. Čj, Rj 22 

4 Dűmlerová Jana Mgr. Bi, M 23 

5 Frič Radim Mgr. M, Fy 23 

6 Hadamčíková Marcela Mgr. Čj 6 

7 Halodová Hana Mgr. Bi, Ch 22 

8 Hejhalová Narcisa PhDr. Fj 9 

9 Hertlová Kateřina Mgr. Tv, ZSV 23 

10 Holušová Zuzana Mgr. Tv 21 

11 Hronková Šárka Mgr. Aj 6 

12 Hrstková Magda Mgr. Čj, D 21 

13 Hrubý Zdeněk Mgr. Aj, Rj 22 

14 Janišová Jiřina Mgr. Bi, Ch 23 

15 Kašingová Dana PhDr. Rj, Fj, Aj 23 

16 Kollár Roman Mgr. ZSV, Tv 21 

17 Krajcová Zuzana Mgr. Bi, Ch 24 

18 Krajčová Květoslava PhDr.  Fj 2 

19 Kříţek Jaromír Mgr. Fy, IVT 21 

20 Kučera Karel Mgr. Aj, Čj 8 

21 Kumstát Jan Mgr. M, Tv 22 

22 Kyjovská Lenka Mgr. Čj, Vv 21 

23 Lorencovičová Eva Mgr. Aj, Nj 23 

24 Lučný Marek Mgr. IVT 4 

25 Martínková Monika Mgr. Čj, Nj 23 

26 Mikulík Vladimír Mgr. M, Z 22 

27 Nová Michaela Mgr. Vv 8 

28 Pavelek Kamil Ing. IVT 8 

29 Pavelková Dana Mgr. D, Nj, Rj 22 

30 Pazderníková Milada Ing. IVT 4 

31 Pěchulová Veronika Mgr. D, Nj 26 

32 Peter Ivan Mgr. Tv 4 

33 Petlach Marek Mgr. Tv, Z 23 

34 Plaček Kamil Mgr. D,Šj 22 

35 Pobořil Milan Mgr., PhD. Fy, M 21 

36 Podrazká Věra Mgr. D, Tv 8 

37 Robenek Jiří Mgr. Fy, IVT 18 

38 Rogers Peter   Aj 22 

39 Rozsíval Jan Mgr. Aj, D 23 

40 Rozsívalová Zuzana Mgr. Aj, Čj 23 

41 Římanová Karin Mgr. Aj 23 

42 Sklenářová Miluše Mgr. Aj, Čj 22 

43 Ševčíková Zuzana   Aj, Nj 6 

44 Škarohlíd Petr MgA. et MgA Hv 8 

45 Tkáčová Kamila Mgr. Tv, ZSV 22 

46 Urbanová Šárka Mgr. Bi, Ch 22 

47 Vaněk Petr Mgr. IVT, M 22 

48 Vilášková  Zuzana   Fj 12 

49 Weiglhoferová Lenka Mgr. Čj, Hv 22 

50 Zeissová Michaela Mgr. Aj 23 
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8.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogové Slezského gymnázia projevují rostoucí zájem o další vzdělávání, který je 

vedením školy v maximální míře podporován. Vzdělávací akce, jichţ se zúčastnili, byly 

akreditovány MŠMT ČR. Jednalo se především o vzdělávací nabídku KVIC Nový Jičín, 

NIDV, MSK a kurzy nabízené vysokými školami. 

 

V rámci předmětových komisí byly na začátku roku zpracovány plány dalšího vzdělávání 

a podle tohoto plánu a aktuální nabídky vzdělávacích institucí se jednotliví učitelé na tyto 

akce hlásili. Vţdy bylo přihlíţeno ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám 

a rozpočtu školy. 

 

Pedagogové ze všech předmětových komisí se účastnili různých školení v rámci 

evropského operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, který nabízí celou 

řadu moţností vyuţít lidský potenciál na Slezském gymnáziu i v budoucích projektech 

organizovaných přímo na naší škole.  

 

Kromě toho se učitelé účastnili celé řady kurzů a seminářů, které se zabývaly především 

problematikou probíhající kurikulární reformy, školních vzdělávacích programů, kurzů 

a seminářů k nové maturitě, tvorby online kurzů v prostředí Moodle, kurzů moderní koncepce 

výuky, začlenění interdisciplinárního přístupu ve výuce apod. 

 

9 Další činnost školy 

9.1 Výchovné poradenství   

Činnost výchovného poradce Mgr. Romana Kollára na Slezském gymnáziu vycházela, 

jako ostatní dokumenty, ve školním 2007/2008 z plánu práce schváleného ředitelkou školy. 

Ve své práci se výchovný poradce zaměřoval na poradenství a pomoc jak vzhledem k ţákům 

a případně jejich zákonným zástupcům, tak také pedagogům. Spolupracoval přitom s různými 

institucemi a odborníky. 

 

Prostřednictvím nástěnky, panelů výchovného poradce a periodik (příručky Jak se dostat 

na VŠ, Kam po maturitě, Atlas VŠ a VOŠ, časopis StudentIn apod.) měli ţáci i učitelé moţnost 

získat přehled o aktuální nabídce pomaturitního studia. V říjnu se 43 zájemců z řad ţáků 

čtvrtých ročníků zúčastnilo školou organizované exkurze na veletrh pomaturitního vzdělávání 

Gaudeamus 2007 v Brně. 

 

Zájemci z řad ţáků se zúčastnili psychologického testování zaměřené na studijní 

předpoklady, strukturu osobnosti s cílem pomoci v dalším studiu na naší škole a následně 

i ve volbě vysoké školy. Testování zajistila organizace Diagnostik Zlín a zúčastnilo se jí 

53 ţáků třetích a čtvrtých ročníků. 

 

Ve spolupráci s oddělením kariérového poradenství Úřadu práce v Opavě se uskutečnila 

beseda o problematice nezaměstnanosti a volných místech na pracovním trhu. Ţáci získali 

informace o uplatnění absolventů jednotlivých typů vysokých škol na trhu práce v regionu 

a prognóza do budoucnosti. 

 

Učitelé byli informování o nutnosti individuálního přístupu k ţákům u nichţ byla 

diagnostikována vývojová porucha učení a zároveň byly předány metodické pokyny MŠMT 
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týkající se výuky, respektive hodnocení těchto ţáků. U ţádného ţáka s SPU nebyla výše 

uvedenou odbornou institucí navrţena integrace. 

 

Zvláštní pozornost pak byla věnována dvěma slabozrakým ţákyním prvního ročníku, 

pro které byl ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem v Opavě vypracován 

individuální plán studia. 

 

Vzhledem k tomu, ţe v rámci přijímacího řízení byla ke studiu na naší škole přijata 

nevidomá uchazečka, navštívil výchovný poradce v rámci semináře o poskytování 

tyflopedických sluţeb ve vzdělávání Gymnázium pro ZP a SOŠ pro ZP v Praze s cílem 

zabezpečit optimální podmínky pro její studium a získat konkrétní poznatky při vzdělávání 

nevidomých. 

 

9.2 Minimální preventivní program   

Ve školním roce 2007/2008 si ve svém Minimálním preventivním programu naše škola 

stanovila pod vedením Mgr. Kamily Tkáčové tyto cíle: 

 

1. Ukončení vzdělávání školní metodičky prevence (Krajský vzdělávací program 

pro metodiky prevence) novelizace školního řádu dle platné legislativy  

2. Spolupráce metodičky prevence se zákonnými zástupci ţáků, učiteli a vedením školy 

v rámci prevence 

3. Spolupráce s okresní metodičkou prevence Mgr. Němcovou, ostatními pracovníky 

pedagogicko psychologické poradny a s psychology 

4. Organizace školních aktivit (krouţky, projekty, prezentace školy, středoškolská odborná 

činnost) 

 

Ad 1. Školní metodička prevence absolvovala výcvikový program krajského 

vzdělávání preventistů včetně všech náleţitostí (250 hodin přímého vzdělávání, 

organizovaného střediskem PPP Bruntál), které ji kvalifikují vést preventivní aktivity ve škole 

v pozici školního metodika prevence. Na základě toho byla provedena úprava školního řádu 

v souladu s právním řádem ČR. 

  

Ad 2. Proběhlo několik schůzek a konzultací školní metodičky prevence s učiteli, 

zákonnými zástupci ţáků a ţáky. Problémy jako např. záškoláctví, špatný prospěch, rodinné 

problémy, špatný psychický stav dítěte, apod. metodička prevence také řešila ve spolupráci 

s výchovným poradcem, třídními učiteli, vedením školy pak i s institucemi, které mají 

v náplni práci poskytovat poradenství.  

 

Ad 3. Okresní metodička prevence Mgr. Němcová pomáhala především vlastní 

poradenskou činností, dále uspořádala dotazníkové šetření a pracovala s  třídou 1. D, u níţ se 

zaměřila na zlepšení klimatu ve třídě. 

 

Ad 4. Byla zorganizována celá řada školních i mimoškolních akcí, dle rozpisu 

v Minimálním preventivním programu na školní rok 2007/2008. Tyto aktivity jsou 

zaznamenány ve školní kronice a na webových stránkách školy. 
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9.3 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)  

Na počátku školního roku 2007/2008 byl koordinátorkou EVVO Mgr. Janou Dümlerovou 

zpracován plán činností týkajících se zařazení environmentální výchovy do procesu 

vzdělávání, a to především jako součást předmětu biologie. Řada aktivit se týkala tématicky 

zaměřených exkurzí realizovaných v rámci biologie, chemie, seminářů a cvičení z biologie. 

V průběhu školního roku pokračovala také práce na tvorbě školního vzdělávacího programu, 

kde je environmentální výchova jedním z průřezových témat. Na základě společné diskuse 

následně vyplynula podoba EVVO v učebních osnovách školy, a to především v podobě 

projektových dnů a pobytových exkurzí. S ohledem na plán lze konstatovat, ţe byly splněny 

činnosti týkající se zařazení základních ekologických pojmů do učiva prvního a druhého 

ročníku. V rámci předmětu biologie proběhlo ve čtvrtém ročníku seznámení s ekologií jako 

vědního oboru. 

 

Ţáci se účastnili exkurzí zaměřených na poznání regionu nejen z přírodovědného 

hlediska. V prvním ročníku to byla exkurze do dendrologického parku v Novém Dvoře, která 

byla zaměřena zejména na praktické určování dřevin. Ve 3. ročníku byla zařazena exkurze 

s přednáškou na téma dárcovství krve, která proběhla na transfúzní stanici v Opavě. V závěru 

školního roku se jednotlivé třídy účastnily vícedenních exkurzí, které byly zaměřeny 

na poznávání významných oblastí jiţní a severní Moravy, a to jak z hlediska přírodních, tak 

i historických zajímavostí. Ţákům byly připomenuty ekologicky významné dny. V rámci 

aktivit konaných ke Dni Země se ţáci druhého ročníku zúčastnili pomocných prací v lese. 

 

Jako v kaţdém školním roce, tak i letos se studenti zúčastnili biologické olympiády, kde 

naše gymnázium zaznamenalo mimořádný úspěch v celostátním kole této náročné soutěţe, 

a to účastí Sabiny Strohalmové, studentky čtvrtého ročníku. Pro zájemce o biologii byly 

organizovány přednášky týkající se přípravy na další ročník biologické olympiády.  

 

Koordinátorka EVVO v tomto školním roce úspěšně uzavřela specializační studium 

k výkonu činností v oblasti environmentální výchovy. Aktivně se účastnila setkání 

koordinátorů EVVO opavských středních škol, které inicioval odbor ţivotního prostředí 

Magistrátu města Opavy ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Areka.    

 

Přetrvávajícím neúspěchem je nedůsledné třídění odpadů na škole, a to jak ve třídách, tak 

v kabinetech vyučujících. V závěru školního roku se proto studenti prvního ročníku zúčastnili 

osvětové besedy s názvem Proč a jak správně třídit odpad. 

 

Pro praktická laboratorní cvičení bylo důleţitým krokem vybudování školních laboratoří. 

 

9.4 Spolupráce se Slezskou univerzitou   

V září se jiţ tradičně konal Evropský den jazyků, organizovaný pro naše ţáky 

ve spolupráci s odděleními germanistiky, anglistiky a amerikanistiky a italistiky Ústavu cizích 

jazyků. Formou celodenního semináře se ţáci mohli seznámit s prostředím univerzity, 

s pracovníky univerzity, se sbírkami univerzitní knihovny, s jazykovými programy 

v počítačových učebnách. Zúčastnili se filmových představení, přednášek, seminářů a diskusí 

s rodilými mluvčími.  
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Významnou aktivitou bylo říjnové několikadenní setkání talentovaných ţáků zajímajících 

se o přírodní vědy, především matematiky. Toto setkání se uskutečnilo v Jeseníkách a bylo 

realizováno ve spolupráci s Matematickým ústavem Slezské univerzity. 

 

Pro vyučující zajišťovala Slezská univerzita metodické semináře, svými zaměstnanci 

vypomáhala v odborných komisích při hodnocení soutěţí našich ţáků. Další významnou 

oblastí naší spolupráce bylo konání souvislých i náslechových praxí studentů Slezské 

univerzity na Slezském gymnáziu. 

 

Pracovníci Ústavu historie a muzeologie pořádali pro naše ţáky prohlídku Opavy a jejich 

architektonických skvostů s odborným výkladem a dále návštěvy konzervátorské dílny. Byli 

spolupořadateli krajského kola soutěţe v dějepise a pomáhali našim ţákům jako konzultanti 

při středoškolské odborné činnosti. 

 

Neméně významná byla spolupráce s Matematickým ústavem Slezské univerzity, kde se 

nadaní ţáci zúčastňovali společných matematických besed. Tato setkání byla pro ţáky 

základem úspěšného řešení matematické olympiády. Návštěvy byly spojeny s prohlídkou 

ústavu, knihovny a počítačových učeben. Ţáci měli moţnost navštěvovat univerzitní 

knihovnu. 

 

Spolupráce se Slezskou univerzitou byla rozvíjena ve všech oblastech tak, aby ţáci 

našeho gymnázia získali co nejvíce poznatků a podnětů jak pro rozvoj svých schopností 

a znalostí, tak pro své další studium. 

 

9.5 Spolupráce školy a Sdruţení rodičů ţáků Slezského gymnázia 

Také v tomto školním roce se úspěšně rozvíjela spolupráce školy se Sdruţením rodičů 

studentů gymnázia. Cílem této spolupráce bylo zkvalitňování úrovně školní výuky a vytváření 

podmínek pro optimální rozvoj duševních a fyzických schopností ţáků, zejména podporou 

jejich volnočasových aktivit. 

 

V souladu se stanovami Sdruţení finančně zabezpečovalo oceňování ţáků za vynikající 

studijní výsledky, za vzornou reprezentaci školy jak v oblasti kulturní, tak i sportovní, dále 

hradilo náklady spojené s účastí ţáků na soutěţích, seminářích a exkurzích zvyšujících 

účinnost výchovně-vzdělávacího procesu a mnoho dalších aktivit, které si škola nemůţe 

dovolit finančně zabezpečovat. 
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9.6 Mimoškolní činnost 

V rámci mimoškolních a volnočasových aktivit pracovaly na škole tyto krouţky 

a zájmové útvary sportovního, kulturního i osvětového charakteru. 

 

Název  Vedoucí  

Stolní tenis  Mgr. Radim Frič  

Volejbal chlapci  Mgr. Jan Kumstát  

Volejbal dívky  Mgr. Zuzana Holušová  

Team Gym  Mgr. Kateřina Hertlová  

Florbal dívky  Mgr. Marek Petlach  

Florbal chlapci  Mgr. Marek Petlach  

Basketbal  Mgr. Zdeněk Hrubý  

Pohybové skladby  Mgr. Věra Podrazká  

Školní klub Lampion  Mgr. Magda Hrstková  

Časopis Kostka  Mgr. Zita Dočekalová  

Stelární astronomie  Mgr. Jiří Robenek  

Výtvarný krouţek  Mgr. Michaela Nová  

Výtvarný krouţek  Mgr. Lenka Kyjovská  

Ruský jazyk  Mgr. Dana Pavelková  

Příprava na FCE  Mgr. Miluše Sklenářová 

 

 

Školní klub Lampion se zaměřuje na organizování mnoha školních soutěţí, tematicky 

zaměřených k různým příleţitostem a významným dnům. Jeho členové organizovali 

informativní a náborové návštěvy 9. tříd ZŠ a následnou prohlídku školy spojenou 

se zábavným programem pro přijaté ţáky. 

 

Řada ţáků a vyučujících se podílela na vydávání školního časopisu Kostka, který si získal 

pravidelné čtenáře a oblibu u ţáků. 

 

Slezské gymnázium se řadí ke školám, které se hojně zapojují do aktivit v oblasti 

charitativních počinů. Příkladem mohou být Celostátní velikonoční sbírka ADRA, Srdíčkový 

den, Červená stuţka, sbírky Bílá pastelka, Emil a Cihla (sbírky pro handicapované) 

nebo Šance (sbírka Domu na půl cesty). 

 

Jako kaţdoročně ţáci druhého ročníku absolvovali kurz tance a společenského chování. 

Deset tanečních lekcí vrcholí v podobě tzv. závěrečné lekce, na kterou jsou jiţ tradičně zváni 

rodiče účastníků a také pedagogové. 
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9.7 Přehled nejdůleţitějších akcí školy 

Pro zvýšení kvality výuky a rozšíření celkového přehledu ţáků gymnázia pořádala škola 

během roku celou řadu akcí, které měly za úkol rozšířit a upevnit poznatky získané 

teoretickým vyučováním. Pomáhaly rovněţ ve výchovné části působení školy. Všechny 

podstatné akce jsou zdokumentovány ve školní kronice a na webových stránkách školy.  

 

Upřímně nás těší, ţe některé z nich jsou v pravém slova smyslu novátorské a přesahují 

hranice naší školy. Za všechny jmenujme alespoň projekt Help P3, který se zabývá 

problematikou příjmů potravy, a uspořádání Dne Evropské unie. V obou případech vidíme 

největší přínos v tom, ţe ţáci sami mají moţnost soustavně pracovat na dlouhodobých 

úkolech, naučí se chápat a přijímat zodpovědnost týmovou i individuální, učí se komunikovat 

s jinými institucemi a experty v oboru, osvojují si konstruktivní přístup k řešení problémů a  

v neposlední řadě aktivně prezentují výsledky své práce na veřejnosti i v médiích.   

 

Další akce, které proběhly ve školním roce 2007/2008:  

 

- Adaptační kurz pro ţáky prvního ročníku  

- Lyţařský kurz pro ţáky 1. ročníku 

- Sportovně turistický kurz pro ţáky 3. ročníku 

- Kulturně poznávací exkurze do Prahy pro 4. ročník 

- Školní kola olympiád v M, AJ, Ch, ČJ, AJ, FJ, NJ, D, Z 

- Tematicky zaměřená filmová představení 

- Ţákovské předplatné do Slezského divadla. 

- Exkurze do Zemského archivu 

- Exkurze do Slezského muzea a dalších historicky zajímavých míst Opavy 

- Exkurze do Knihovny Petra Bezruče v Opavě 

- 24 hodin s románem J. Hellera Hlava XXII.  

- Účast na pietním aktu k výročí osvobození Opavy  

- Zahraniční exkurze do Španělska 

- Návštěva filmových a div. představení, uváděných v cizím jazyce (AJ, NJ, ŠJ) 

- Účast v korespondenční soutěţi Freundschaft – Rakousko  

- English club pro pokročilé studenty 

- Beseda s ředitelem Alliance Francaise 

- Pilotáţ pro Cermat Rj, Nj, Fj (4. ročník), Šj (3. ročník) 

- Účast v celostátní soutěţ o Frankofonii  

- Účast ve fotografické soutěţi MacMillan Photo Competition 

- Navázání spolupráce s gymnáziem v Liptovském Mikuláši 

- Den Evropské unie 

- Projekt HELP P3  

- Krouţky pro Speciální MŠ Eliška 

- Den Země – úklid lesních porostů v katastru obce Raduň  

- Chemický labyrint 

- Exkurze: Výstava Bodies – Praha 

- Exkurze do Slezské nemocnice Opava (patologie, transfuzní stanice) 

- Matematický klokan 

- Vánoční matematická soutěţ pro ţáky 9. tříd ZŠ  

- Exkurze do opavských podniků Ostroj, NOWACO, IVAX, Seliko aj. 

- Návštěva veletrhu INVEX 2007 
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10 Údaje o inspekcích a kontrolách 

Ve školním roce 2007/2008 nebyla ze strany jiného subjektu provedena na škole ţádná 

kontrola.  

 

11 Základní údaje o hospodaření školy za rok 2007 

NÁKLADY 

Náklady celkem ........................................................................................... Kč 23 268 258,00 

spotřeba materiálu ......................................................................................... Kč  2 664 868,51 

spotřeba energie ............................................................................................. Kč 860 903,97 

opravy a udrţování ........................................................................................ Kč 1 248 332,90 

cestovné ......................................................................................................... Kč 71 897,90 

ostatní sluţby ................................................................................................. Kč 1 416 810,03 

mzdové náklady ............................................................................................. Kč 12 132 844,00 

zákonné soc. pojištění ................................................................................... Kč  4 184 459,00 

zákonné soc. náklady FKSP .......................................................................... Kč 346 245,00 

ostatní sociální náklady ................................................................................. Kč 20 588,50 

jiné ostatní náklady ........................................................................................ Kč 128 684,19 

odpisy investičního majetku .......................................................................... Kč 192 624,00 

VÝNOSY  

Výnosy celkem ............................................................................................. Kč 23 339 375,84 

z toho: 

- trţby z prodeje sluţeb ................................................................................. Kč 464 071,50 

- úroky  ........................................................................................................... Kč 1 205,19 

- zúčtování fondů ........................................................................................... Kč 103 847,00 

- jiné ostatní výnosy ...................................................................................... Kč 66 719,21 

- mezinárodní dotace Socrates-Comenius ..................................................... Kč 55 091,50 

- dotace na provozní náklady ........................................................................ Kč 6 047 333,44 

- dotace na přímé náklady ............................................................................. Kč 15 788 492,00 

- účelové prostředky na SIPVZ ..................................................................... Kč 10 040,00 

- účelové prostředky na rozvojový program podpora vzdělávání ................. Kč 789 600,00 

- účelové prostředky na DVPP (nová maturita) ............................................ Kč 12 976,00 

 

Hospodářský výsledek celkem (zisk) ............................................................ Kč 71 117,84 

 

Hospodaření gymnázia bylo „poznamenáno“ stěhováním do nových prostor. Škola obdrţela 

mimořádné účelové dotace (provozní náklady) s cílem zajistit se zohledněním všech 

hygienických a bezpečnostních podmínek provoz tak, aby nebyla narušena kontinuita 

vzdělávání. Veškeré přidělené prostředky byly účelně a efektivně vynaloţeny. 

 

12 Doplňková činnost 

Doplňková činnost se stala na Slezském gymnáziu významnou oblastí pro posílení 

mimorozpočtových zdrojů financování provozu školy. Zaslouţilo se o to především Slezské 

jazykové centrum a pořádání přípravných kurzů. 
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12.1 Slezské jazykové centrum 

Slezské jazykové centrum poskytuje veřejnosti jazykové vzdělávání v cizích jazycích 

a přispívá k pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace. 

Výuka probíhala v odpoledních dvouhodinových kurzech, které vedli zkušení učitelé 

nebo rodilí mluvčí. V nabídce byly angličtina, francouzština, japonština, němčina, ruština, 

španělština a čeština pro cizince. Skupiny tvořilo cca 6 – 10 posluchačů.  

 

12.2 Přípravné kurzy 

Po značném ohlasu z předešlých let byly také ve školním roce 2007/2008 zorganizovány 

přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka pro ţáky 9. tříd. 

Uchazeči byli rozděleni do čtyř skupin. Výuku zajišťovali celkem čtyři učitelé našeho 

gymnázia. Náplní kurzů byly v obou předmětech testové úlohy přizpůsobené formě úkolů 

přijímacích zkoušek. Po přípravných kurzech velká část účastníků přípravných kurzů i dalších 

zájemců vyuţila nabídku zúčastnit se přijímacích zkoušek nanečisto. 

 

13 Ostatní 

13.1 Správní řízení 

V souladu s § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a následně zákonem č. 500/2004 Sb., 

o správním řízení (správní řád) vydala ředitelka školy jako orgán státní správy následující 

rozhodnutí. 

 

Druh správního rozhodnutí Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Přijetí/nepřijetí ke studiu 141 23 

Podmíněné vyloučení ze studia 2 0 

Vyloučení ze studia 0 0 

Přerušení studia 1 0 

Opakování ročníku 0 0 

Přestup z jiné školy 5 0 

Individuální vzdělávací plán 21 0 

Uznání dosaţeného vzdělání 0 0 

 

 

13.2 Poskytování informací 

V rámci činnosti školy je respektován a uplatněn zákon č. 106/1990 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve  školním roce 2007/2008 bylo 

o poskytnutí informace písemně poţádáno ve dvou případech. Na základě kvalifikovaného 

odhadu bylo ústně (především prostřednictvím telefonu) poţádáno o 275 informací týkající se 

převáţně přijímacího řízení a doplňkové činnosti. Při poskytování informací třetím osobám je 

respektován zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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13.3 Pojištění majetku 

Majetek svěřený do správy naší školy jejím zřizovatelem – Moravskoslezským krajem, 

byl pojištěn (č. smlouvy 3610302472) u pojišťovny UNIQA a.s. v poţadovaném rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podklady pro výroční zprávu dodali a na zprávě se podíleli: 

 

Černohorská Ludmila – sekretářka, tajemnice Sdruţení rodičů studentů 

Mgr. Jana Dümlerová – vedoucí PK přírodovědných předmětů, koordinátor EVVO 

Mgr. Zuzana Holušová – vedoucí tělovýchovné PK  

Mgr. Magda Hrstková – vedoucí PK humanitních předmětů 

Mgr. Monika Martínková – vedoucí PK cizích jazyků 

Mgr. Roman Kollár – výchovný poradce 

Mgr. Karel Kučera – zástupce ředitelky školy 

Ing. Milada Pazderníková – ředitelka školy 

Mgr. Zuzana Rozsívalová – vedoucí SJC 

Mgr. Kamila Tkáčová – školní metodička prevence 

 

S výroční zprávou o činnosti školy byli zaměstnanci školy seznámeni dne 30. 9. 2008. 

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou SGO dne 9. 10. 2008. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milada Pazderníková 

ředitelka školy 
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Přílohy 

Ohlasy v regionálním tisku 

 

 
Noviny Slezské univerzity, listopad 2007 
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Noviny Slezské univerzity, listopad 2007 
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Hláska, prosinec 2007 

 

 

 

 
Hláska, prosinec 2007 

 

 

 

 
Hláska, prosinec 2007 
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Hláska, únor 2008 

 

 

 

 
Region Opavsko, 19. 2. 2008 

 

 

 

 
Region Opavsko, 11. 3. 2008 
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Region Opavsko, 12. 5. 2008 

 

 

 

 

 
 
Region Opavsko, květen 2008 
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Hláska, září 2007 


