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Úvod

„Mìníme se. Hodláme naplòovat oèekávání žákù. Chceme se stát místem pro 

kvalitní pøípravu ke studiu na vysoké škole založenou na platformì vzájemné úcty 

a respektování osobnosti. Smìøujeme mezi nejlepší školy nové generace.“

Vize Slezského gymnázia

Vážení,

školní rok 2014/2015 na Slezském gymnázium pøinesl nejen starosti, ale pøedevším potìšení ze skvìlých 
výsledkù práce našich žákù v rùzných oblastech. Ráda bych namátkou vzpomnìla alespoò nìkteré.

Zaznamenali jsme úspìchy studentù nejen v soutìžích, ale i ve støedoškolské odborné èinnosti z biologie, kdy 
žák Denis Urbanský postoupil do národního kola. Svou úèastí pokraèoval ve své práci na sympóziu Otevøená 
vìda a byl vybrán jako jeden z pìti úspìšných vìdcù na stáž do Ženevy – do svìtového výzkumného centra pro 
fyziku – do CERNu. Úspìchy sklízeli také studenti holdující chemii, kteøí v Praze v soutìži ChemQuest v silném 
zastoupení družstev obsadily krásné druhé a ètvrté místo.

Nìkteré školní aktivity nechaly o sobì slyšet nejen v našem kraji, ale také v Praze na ministerstvech. Zasloužil 
se o to projekt Emise, který svým významem a pøesahem zajistil záštitu ministra životního prostøedí a podporu 
ministra školství.

Akce poøádané pod hlavièkou Zapálené inteligentní party (ZIP) byly nemyslitelné bez aktivní úèasti stále 
nových studentù z nižších roèníkù. Jednou z øady akcí bylo zapojení do soutìže ALDE na téma EU, kde se naši 
žáci z 53 škol umístili na druhém místì a zasloužili si tak poznávací zájezd do Evropského parlamentu             
ve Štrasburku.

Témìø profesionální úrovnì dosahuje díky technickému vybavení skupina Televize Slezského gymnázia, která 
svým pravidelným zpravodajstvím o èinnosti školy informuje na webových stránkách gymnázia. Pøímou 
spoluprací s Èeskou televizí a zástupcem Slezské univerzity Opava tak zvyšuje tým nadšencù kvalitu své práce. 

Opakovaného úspìchu také dosáhl školní divadelní soubor Bez názvu, kdy s pøedstavením Pan Kaplan má stále 
tøídu rád vystupoval na vyprodaných pøedstaveních nejen v Opavì, ale i v pøilehlých obcích.

Mezi ménì pøíznivé skuteènosti patøilo pøijetí pouze 60 žákù do prvního roèníku místo tradièního poètu                 
90. Nìkterým uèitelùm tak musel být snížen úvazek, nìkteøí naše øady opustili. 

Z dùvodù archeologických prùzkumù vyvolalo obavy zpoždìní výstavby naší nové sportovní haly, která                   
je financována z dotací EU. Mírná zima však umožnila zvýšit stavební tempo, plánované termíny byly dodrženy 
a my se mùžeme opìt tìšit.

To podstatné a nejzajímavìjší ze života školy se doètete na dalších stránkách této výroèní zprávy. Prosím 
zalistujte.

Dovolte mi závìrem podìkovat za skvìle odvedenou práci nejen svým kolegùm uèitelùm, bez nichž by žáci 
uvedených výsledkù nedosáhli, ale také všem správním zamìstnancùm, kteøí pøispívají nemalou mìrou                
k pozitivnímu klimatu školy.

Ing. Milada Pazderníková
øeditelka školy

Obsah a struktura výroèní zprávy je v souladu se zákonem è. 561/2004 Sb., školským zákonem, se zákonem 101/2000 Sb., o ochranì osobních 

údajù, s vyhláškou è. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámìrù, výroèních zpráv a vlastního hodnocení školy               

a Zásadami vztahù orgánù kraje k pøíspìvkovým organizacím. 4
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Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY: Slezské gymnázium, Opava, pøíspìvková organizace

PRÁVNÍ FORMA: Pøíspìvková organizace

DRUH ŠKOLY: Støední škola (gymnázium)

STUDIJNÍ OBORY: 79-41-K/41 gymnázium

IÈO: 47813075

IZO: 108 035 743

CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY: 510 žákù

ADRESA ŠKOLY: Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava

TELEFON, FAX: +420 553 710 542

EMAIL: slezgym@slezgymopava.cz 

WWW: http://www.slezgymopava.cz 

ZØIZOVATEL

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

ØEDITELKA ŠKOLY  

JMÉNO A PØÍJMENÍ: Ing. Milada Pazderníková

EMAIL: reditelka@slezgymopava.cz

ZÁSTUPCE ØEDITELKY ŠKOLY  (ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU)

JMÉNO A PØÍJMENÍ: Mgr. Karel Kuèera

EMAIL: zastupce@slezgymopava.cz

1.1 Charakteristika školy

Slezské gymnázium Opava, pøíspìvková organizace, univerzitní gymnázium Slezské univerzity v Opavì, je 

veøejnou státní školou, která poskytuje ve ètyøletém studijním cyklu úplné støední vzdìlání. Vybaví žáky 

všeobecným rozhledem a tím je pøipraví pøedevším pro vysokoškolské studium všech smìrù (ekonomických, 

technických, lékaøských i spoleèenskovìdních). Velikost školy umožòuje osobní poznání a blízký vztah prakticky 

mezi všemi vyuèujícími a žáky, respektování individuálních vlastností a osobní pøístup k žákùm. Neanonymní 

postavení žáka lépe usnadòuje i výchovné pùsobení na žáka ze strany uèitele.

V roce 2007 byla kvalita poskytovaných vzdìlávacích služeb Slezského gymnázia potvrzena mezinárodnì 

uznávaným ratingem „BB“ od International Education Society London (IES) s hodnocením „Kvalitní instituce 

na velmi dobré profesionální úrovni“. Rating je každoroènì s úspìchem obhájen.

Škola je umístìna v prostorných, pro výuku dobøe vybavených objektech na Zámeckém okruhu. K výuce jsou 

využívány odborné uèebny, laboratoøe a multimediální uèebny. Kvalita vyuèovacího procesu je dána nejen 

odbornì a pedagogicky zpùsobilými uèiteli, ale také úzkou spoluprací s dalšími vzdìlávacími subjekty èi mnohými 

institucemi.



Ve školní výdejnì je vydávána strava pro žáky a zamìstnance Slezského gymnázia a Základní školy Nový svìt.

Ve školním roce 2014/2015 se ve školní výdejnì stravovalo:

259 žákù

23 zamìstnancù

1.2 Další orgány školy

Školská rada: zákonní zástupci nezletilých žákù a zletilí žáci:

Mgr. Mária Mrázková

Kamil Køempek

zástupci pedagogických pracovníkù školy:

Mgr. Roman Kollár (místopøedseda školské rady)

Mgr. Radim Friè

zástupci zøizovatele:

 (pøedseda školské rady)

Mgr. Dalibor Halátek

Èlenové školské rady Slezského gymnázia v Opavì (dále SGO) se sešli v prùbìhu školního roku 2014/2015 

dvakrát. V øíjnu 2014 byla provedena volba nového pøedsedy a místopøedsedy. Následnì pak projednali výroèní 

zprávu o èinnosti školy za školní rok 2013/2014 a byli informováni o organizaci školního roku 2014/2015. V únoru 

2015 školská rada projednala výroèní zprávu o hospodaøení školy za rok 2014 a byla seznámena s hodnocením   

1. pololetí školního roku 2014/2015.

 ZIP

Studentský parlament ZIP (zainteresovaná inteligentní parta) je již letitým orgánem fungujícím na pùdì školy.       

Je prostøedníkem v komunikaci s vedením školy, ale pøedevším se vìnuje aktivitám nejen pro své spolužáky, ale 

také pro veøejnost. Dokladem toho, že ZIP není jen formálním uskupením, je také to, že žáci parlamentu získali          

v tomto školním roce dokonce dvakrát finance z grantu MSK. Jednalo se o 2. výzvu – Studenti dìtem aneb Nedívej 

se a pojï si s námi zahrát – grant ve výši 13 000,- Kè a finance získané v rámci 3. výzvy – Na stará kolena aneb 

Senior není OUT – ve výši 10 500,- Kè. 

Aktivity studentské skupiny ZIP ve školním roce 2014/2015

Ing. Marek Hájek
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Termín

9. 9.

13. 10.

Název

Nábor nových èlenù

Obhajoba grantu MSK Napøíè krajem s mládeží 

(Studenti dìtem aneb Nedívej se 

a pojï si s námi zahrát)

Místo

SGO

Krajský úøad MSK

Poèet úèastníkù

39

1



13. 10.

10. 11.

21.-23. 11.

-

8. 12.

17. 12.

13. 1.

28. 1.

21.-22. 1.

4. 3.

-

10.-13. 3.

14. 3.

20. 3.

20. 3.

20. 3.

23. 3.

14. 3.

27. 3.

31. 3.

1. 4.

18. 4.

29. 4.

16.-21. 5.

18. 5.

PišQworky

(školní a oblastní kolo) – Student cyber games

Víkendové setkání (školení o projektovém 

managementu) – Krajský úøad MSK

Zipáèek (vytvoøení školního èasopisu)

Obhajoba grantu MSK Napøíè krajem s mládeží

(Na stará kolena aneb Senior není OUT)

Soutìž o nejlepší cukroví

Den otevøených dveøí - 

prezentace projektu ZIP

GymplBands - Koncert kapel SGO

Potravinová sbírka na podporu 

chránìného bydlení – Charita Opava, 

Slezská univerzita Opava

Prùzkum- Reklamní pøedmìty SGO

Vytvoøení paletového posezení

Vlajka pro Tibet (akce na podporu Tibetu)

Soutìž ALDE (vìdomostní soutìž politické 

frakce Evropské unie)

Ponožkový den (akce na podporu lidí 

s Downovým syndromem)

Šachový turnaj

Festival Jeden svìt 

(pomoc pøi propagaci akce)

Grant MSK Napøíè krajem s mládeží

I. Koncert pro seniory

(Na stará kolena aneb Senior není OUT)

Den elegance

Den uèitelù

Dámská jízda

Prùzkum - Zdravá výživa na SGO

Ukliïme Èesko!

Školení ZIPu – jak správnì pracovat v projektu

Výhra ALDE v kategorii SŠ v celé ÈR - 

Zájezd do Štrasburku

Grant MSK Napøíè krajem s mládeží

II. Divadelní setkání

(Na stará kolena aneb Senior není OUT)

SGO

hotel Pod Kyèmolem 

(Horní Lomná)

web SGO

Krajský úøad 

MSK

ZIPárna

SGO

Klub ART

ZIPárna

SGO

SGO - mezipatro v 1. 

patøe

chodba v pøízemí - SGO

SGO

Opava

SGO

Opava

Dùm pro seniory Bílá 

Opava

SGO

SGO

SGO

Suché Lazce-Pustá 

Polom

SGO

Štrasburk

Dùm pro 

seniory 

Bílá Opava

20

40

2

6

2

4

50

150

11

194

12

296

32

17

9

opavská 

veøejnost

23 studentù SGO + 

klienti domova

324

10

149

29

16

39

Div. soubor 

Bez názvu + 

klienti domova
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5. 6.

9. 6.

29. 6.

Grant MSK Napøíè krajem s mládeží

Volejbalový turnaj (Studenti dìtem aneb 

Nedívej se a pojï si s námi zahrát)

Grant MSK Napøíè krajem s mládeží

III. Turnaj ve Èlovìèe, nezlob se!

(Na stará kolena aneb Senior není OUT)

Grant MSK Napøíè krajem s mládeží

IV. Reminiscenèní beseda

(Na stará kolena aneb Senior není OUT)

ZŠ Maøádkova

Dùm pro seniory 

Bílá Opava

Dùm pro seniory Bílá 

Opava

37

9 studentù SGO + 

klienti domova

10 studentù SGO + 

klienti domova
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SRPŠ

Spolupráce školy a Sdružení rodièù a pøátel školy si klade za cíl pomoci pøi vytváøení optimálních podmínek 

pro žáky, aby mohli úspìšnì studovat. V souladu se svými stanovami se Sdružení podílelo na finanèním oceòování 

žákù za vynikající studijní výsledky, za vzornou reprezentaci školy v oblasti kulturní i sportovní. Dále hradilo 

náklady spojené s úèastí žákù na soutìžích, semináøích a exkurzích zvyšujících úèinnost výchovnì-vzdìlávacího 

procesu a mnoho dalších aktivit, které si škola nemùže dovolit finanènì zabezpeèovat.

Budova školy



Tøída Tøídní uèitel Celkem Chlapci Dívky

1.A Mgr. Vìra Podrazká 32 14 18

1.B Mgr. Jiøí Robenek 31 14 17

1.C Mgr. Roman Kollár 33 15 18

1. roèník 96 43 53

2.A Mgr. Kateøina Hertlová 33 12 21

2.B Mgr. Monika Martínková 31 9 22

2.C Mgr. Radim Friè 32 7 25

2. roèník  96 28 68

3.A Mgr. Jana Dümlerová 33 14 19

3.B Mgr. Madga Hrstková 30 9 21

3.C Mgr. Milan Poboøil, PhD. 32 14 18

3. roèník 95 37 58

4.A Mgr. Doèekalová 33 11 22

4.B Mgr. Pilavková 29 11 18

4.C Mgr. Vanìk 32 17 15

4. roèník  94 39 55

Celkem za školu 381 147 234

Zita 

Veronika 

Petr 
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2 Pøehled oborù vzdìlání

Ke dni ukonèení výuky v maturitních tøídách 4. roèníku navštìvovalo školu 381 žákù ve 12 tøídách. Prùmìrný poèet 

žákù ve tøídì byl 31,75. Všichni žáci Slezského gymnázia studovali ve školním roce 2014/2015 podle školního 

vzdìlávacího programu (ŠVP), který byl zpracován dle rámcového vzdìlávacího programu pro gymnázia (RVP-G). 

P Ø E H L E D   T Ø Í D   Š K O L Y

Školní vzdìlávací program s názvem „V èase                    

a prostoru se neztratíme“ nabízí žákùm pøedevším 

pestrý rejstøík volitelných pøedmìtù  a individuální 

volbu v rámci budoucí profilace. Volitelným 

pøedmìtùm je v závìreèných roènících studia 

vìnována velká èást disponibilních hodin. ŠVP 

prochází pravidelným hodnocením a s ohledem 

nejen na nové maturitní zkoušky došlo k revidování 

jeho obsahu. V tomto školním roce se ve 2.-4. 

roèníku realizoval ještì stávající školní vzdìlávací 

program, v 1. roèníku probíhalo vzdìlávání  podle 

novì aktualizovaného ŠVP.   

Maturitní zkouška
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Pøehled oborù vzdìlání

UÈEBNÍ PLÁN ŠVP OD 1. 9. 2014 - nový

Roèník

Èeský jazyk a literatura 3 1* 4 4 4 15

Anglický jazyk 4 4 4 4 4 4 3 3 15

Další cizí jazyk 4 4 3 3 3 3 3 3 13

Matematika 4 1* 4 3 3 14

Fyzika 2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 1 8,5

Chemie 3 1 2,5 0,5 2,5 0,5 8

Biologie 2,5 0,5 2 2 2 8,5

Zemìpis 2 2 2 6

ZSV 2 2 2 2 8

Dìjepis 2 3 2 7

VV/HV 2 2 2 2 4

Tìlesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 8

IKT 2 2 2 2 1 1 5

Volitelné semináøe 4 4 8 8 12

Celkem 35 18 35 14 34 15 28 16 132

* Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdnì vyuèována v pùlených skupinách.

(2 + 2)

Z toho 
dìlené

1.
Z toho 
dìlené

2.
Z toho 
dìlené

3.
Z toho 
dìlené

4.
Celkem

Vyuèovací 
pøedmìt

Vernisáž výstavy Jak to vidíme my
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Pøehled oborù vzdìlání

UÈEBNÍ PLÁN ŠVP PLATNÉHO DO 31. 8. 2014 - dobíhající

Vzdìlávací oblasti

Vzdìlávací obory

Jazyk a jazyková komunikace

Èeský jazyk a literatura

Cizí jazyk

Další cizí jazyk

Matematika a její aplikace

Èlovìk a pøíroda

Fyzika

Chemie

Biologie

Zemìpis

Èlovìk a spoleènost

Základy spoleèenských vìd

Dìjepis

Èlovìk a svìt práce

Umìní a kultura

Estetická výchova – hudební/výtvarná

Èlovìk a zdraví

Tìlesná výchova

Informaèní a komunikaèní technologie

Volitelné vzdìlávací aktivity

Volitelný pøedmìt 1

Volitelný pøedmìt 2

Volitelný pøedmìt 3

Volitelný pøedmìt 4

Volitelný pøedmìt 5

1. roèník

4

4

4

3

2,5

2

2,5

2

1

2

2/2

2

2

0

0

0

0

0

33

2. roèník

4

4

3

3,5

2

2,5

2

2

2

2

2/2

2

2

0

0

0

0

0

33

3. roèník

4

4

3

3

2

2

3

2

2

2

0/0

2

0

2

2

0

0

0

33

4. roèník

4

4

3

3

0

0

0

1

2

1

0/0

2

0

2

2

3

3

3

33

Èasová dotace 

za 4 roky

16

16

13

12,5

6,5

6,5

7,5

7

7

7

4/4

8

4

4

4

3

3

3

132

Zaøazení žákù prvního roèníku do jazykových skupin probíhá na základì jejich skuteèných znalostí a výsledkù, 

kterých dosáhli ve vstupních rozøazovacích testech z angliètiny, jež absolvovali ještì pøed nástupem ke studiu. 

Rozdìlení do skupin pro výuku angliètiny na základì reálných znalostí (napøíè celým prvním roèníkem) 

zabezpeèuje rovnomìrný pokrok v rámci skupiny, kdy každý žák mùže navázat na své skuteèné možnosti                    

a znalosti.

Kromì angliètiny se všichni žáci školy po celou dobu studia povinnì uèí i druhému cizímu jazyku, který si volí sami 

dle vlastního výbìru pøed nástupem do prvního roèníku. Na výbìr byly i v tomto školním roce:

• nìmèina 

• francouzština 

• ruština

• španìlština
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Pøehled oborù vzdìlání

Tøídy se v nìkterých pøedmìtech dìlí na skupiny, a to konkrétnì pøi výuce všech cizích jazykù, estetické a tìlesné 

výchovy, informaèních a komunikaèních technologií, v prvním roèníku také èásteènì pøi výuce fyziky a biologie,   

ve druhém roèníku èásteènì v matematice a chemii, ve tøetím roèníku v matematice a èásteènì v èeském jazyku.

V souladu s ŠVP byl pro žáky prvního roèníku zorganizován týdenní zimní ozdravný pobyt ve støedisku Kamzík        

v Karlovì (Jeseníky) a pro žáky druhého roèníku pìtidenní sportovnì turistický kurz v Sobìšovicích u Žermanické 

pøehrady. Žáci tøetího roèníku absolvovali mezioborové projektové vyuèování v rámci ètyødenní exkurze na Pálavì 

(projekt Krajina a èlovìk).

Budoucí profesní orientace žákù je tradiènì podporována širokou nabídkou volitelných pøedmìtù, které navazují 

na jeden z povinných pøedmìtù (nebo skupinu pøedmìtù) a prohlubují èi rozvíjejí jeho vzdìlávací obsah. 

Umožòují tak kvalitní pøípravu žákù tøetího a ètvrtého roèníku ke studiu na vysoké škole a dalších oblastech 

terciárního vzdìlávání. Každý z žákù si volí pro tøetí roèník dva a pro ètvrtý roèník další tøi volitelné pøedmìty. 

Poznávací exkurze na Pálavu
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Rámcový popis 
personálního zabezpeèení

3 Rámcový popis personálního zabezpeèení 

a) poèet pedagogických pracovníkù: 38 

  k 30. 6. 2014 

  z toho uèitelù interních : 36 

  uèitelù externích :   2 

b) poèet nepedagogických pracovníkù:  10, z toho 2 v zaøízení školního stravování 

c) absolventi, kteøí nastoupili na školu ve šk. roce 2014/2015:  0

 

d) uèitelé, kteøí nastoupili na školu, nebo odešli ve šk. roce 2014/2015 

nastoupili: 9 

odešli: 8 z dùvodu vypršení pracovní smlouvy na dobu urèitou  

e) vìková struktura pedagogických zamìstnancù

 Vìk 

Poèet 

 do 30 let

4

 31 - 40

10

 41 - 50

15

 51 - 60

7

 nad 60 let

2

 CELKEM

38

Uèitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s vìkovým prùmìrem 43,5 let. Z tohoto poètu 

pedagogických pracovníkù je 13 mužù a 25 žen.

 

Pøi doplòování pedagogického sboru se orientujeme jak na zkušené uèitele s praxí, tak dáváme pøíležitost              

i mladým kolegùm, v nìkterých pøípadech dokonce absolventùm školy.

Aprobovanost: 100 %.

Zahájení školního roku
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Údaje o pøijímacím øízení 

4 Údaje o pøijímacím øízení

Pøijímací øízení na Slezském gymnáziu probíhá v souladu se zákonem è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, 

støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání, ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhláškou è. 671/2004 Sb., 

pøijímací øízení ve støední škole, ve znìní pozdìjších pøedpisù. 

Pøijímací øízení do prvního roèníku ètyøletého gymnázia, 

obor vzdìlání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdìlávání 

pro školní rok 2015/2016 

Termín konání testování z ÈJ a M: 15. 4. 2015

  

Náhradní termín testování: 13. 5. 2015

Pøihlášeno k pøijímacím zkouškám: 182 uchazeèù

Testování konalo: 181 uchazeèù v øádném termínu, 1 uchazeèka v náhradním termínu

 

Celkem pøijato 60 uchazeèù, z toho odevzdalo zápisový lístek 60 uchazeèù.

 

Z celkového poètu 60 pøijatých uchazeèù je 25 hochù a 35 dívek.

Uchazeèi konali testy z M a ÈJ od spoleènosti CERMAT a byli pøijati na základì kritérií pøijímacího øízení 

stanovených øeditelkou školy a zveøejnìných 31. 1. 2015. 

Pøijímací zkoušky konali všichni pøihlášení uchazeèi o studium bez ohledu na prospìch v základní škole.          

Podle dosaženého souètu bodù jednotlivých èástí pøijímacího øízení bylo vytvoøeno celkové poøadí a pøijato        

60 uchazeèù s nejvyšším poètem bodù, kteøí odevzdali zápisový lístek.

Tabulka 1 – Maximální poèet bodù dosažitelný u pøijímacího øízení

Výsledky testu z èeského jazyka 35 %

Výsledky testu z matematiky 35 %

Prospìch na ZŠ za poslední tøi klasifikaèní období 20 %

Vìdomostní, sportovní a umìlecké soutìže 10 %

Èásti pøijímacího øízení Maximální dosažené body

Test z èeského jazyka a literatury 50

Test z matematiky 50

Hodnocení z pøedchozího vzdìlávání 28

Vìdomostní a sportovní soutìže jednotlivcù 14

Celkem 142



Pøi rovnosti dosažených bodù uchazeèù, byla kritéria pro stanovení poøadí následující:

a) vyšší poèet bodù v testu z matematiky

b) vyšší poèet bodù v testu z èeského jazyka a literatury

c) prùmìr známek z matematiky za poslední 3 klasifikaèní období na ZŠ

d) prùmìr známek z èeského jazyka za poslední 3 klasifikaèní období na ZŠ

e) prùmìr známek z anglického jazyka za poslední 3 klasifikaèní období na ZŠ

4.1 Hodnotící kritéria

1. Výsledky testù

Uchazeèi konali v rámci centrálního zadávání jednotné testy z matematiky (MAT) a z  èeského jazyka a literatury 

(ÈJL) – viz Tabulka 1. 

Podrobné informace o tìchto zkouškách lze nalézt na stránkách CERMATu:

http://www.cermat.cz/informace-pro-uchazece-1404035091.html

2. Hodnocení na vysvìdèení z pøedchozího vzdìlávání

Hodnotil se prùmìrný prospìch z povinných i volitelných pøedmìtù (zaokrouhlený na dvì desetinná místa) na 

vysvìdèení za 1. (P1) a 2. (P2) pololetí 8. tøídy a 1. (P3) pololetí 9. tøídy.

Do prùmìrného prospìchu se nepoèítávala známka z chování.

Body za prospìch byly vypoèítány dle vzorce: 28 - (P1 + P2 + P3 - 3) * 10

V pøípadì záporného výsledku nezískal uchazeè žádný bod.

3. Další skuteènosti, které osvìdèují vhodné schopnosti, vìdomosti a zájmy uchazeèe

V úvahu byly brány vìdomostní soutìže jednotlivcù (olympiády) a sportovní soutìže jednotlivcù.

Body byly pøidìleny za 1. – 3. místo od okresních kol výše, podle Tabulky 2.

Tabulka 2 – Body pøidìlené za vìdomostní a sportovní soutìže jednotlivcù (olympiády)

Výsledky v rámci vìdomostních a sportovních soutìží se nesèítaly. Bylo zapoèítáváno pouze jediné nejlepší 

umístìní dosažené v období od 1. 9. 2013 do 15. 4. 2015 (nejzazší termín odevzdání diplomù).

V úvahu nebyla brána umístìní soutìžních týmù, družstev apod. Body byly zapoèteny na základì 

doruèené kopie diplomu ovìøené základní školou (pøípadnì úøednì), nebo originálu diplomu, a to nejpozdìji      

v den konání písemných testù.

15

Údaje o pøijímacím øízení 

Okresní 

kolo 

Krajské 

kolo

Národní 

(republikové) kolo

Umístìní 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.   3. 

Vìdomostní soutìže jednotlivcù 5 3 2 11 9 7 14 12 10

Sportovní soutìže jednotlivcù 4 2 1 9 7 5 12 10 8
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Údaje o pøijímacím øízení 

Uchazeè, který k pøihlášce ke studiu pøiložil odborný posudek školského poradenského zaøízení (pedagogicko-

psychologické poradny) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnìní obsahující vyjádøení o doporuèení 

vhodného postupu pøi konání pøijímací zkoušky, konal tuto zkoušku v souladu s doporuèením školského 

poradenského zaøízení (vyhl. è. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pøijímacího øízení              

ke vzdìlávání ve støedních školách, ve znìní pozdìjších pøedpisù).

Rozhodnutí o nepøijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobnì od 22. 4. 2015 do 24. 4. 2015, poté 

byla nevyzvednutá rozhodnutí dne 24. 4. 2015 v odpoledních hodinách odeslána zákonným zástupcùm poštou.

 

Seznam pøijatých i nepøijatých uchazeèù a poøadí uchazeèù podle výsledkù hodnocení pøijímacího øízení byly 

zveøejnìny 22. 4. 2015 pod pøidìlenými registraèními èísly na webu školy a ve vývìsní skøíòce na budovì školy.

 

Prùmìrný prospìch uchazeèù ze ZŠ (9. roèník): 1,09  

4.2 Správní øízení - výèet rozhodnutí

Pøehledný výèet rozhodnutí øeditelky školy podle zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, 

vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon), § 165 odst. 2 písm. a) až l), eventuálnì poèet odvolání proti 

tomuto rozhodnutí:

Typ rozhodnutí 

o pøijetí a nepøijetí ke vzdìlávání 

o pøijetí v autoremeduøe 

o pøestupu, opakování roèníku, IVP, pøerušení vzdìlávání 

o podmínìném vylouèení 

o vylouèení studia

*rozhodnutí o pøijetí dvou zahranièních studentù pro školní rok 2014/2015 

Poèet rozhodnutí

182 + 2*

27

21

0

0

 

Poèet odvolání

80

0

0

0

0

Informa
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5 Údaje o výsledcích vzdìlávání

Školní vzdìlávací program je koncipován tak, aby žákùm umožòoval plné rozvinutí jejich schopností a dovedností 

a aby smìroval žáky k zamìøení na jejich silné stránky, rozvíjení osobnostních postojù, klíèových kompetencí               

a plnohodnotné zapojení do spoleènosti. Vzdìlávací program „V èase a prostoru se neztratíme“ je svou širokostí 

základnou pro každého žáka, nabízí dostatek prostoru jak v oblasti humanitních pøedmìtù, ovládání cizích jazykù, 

tak ale také v pøedmìtech pøírodovìdných a v informaèních a komunikaèních technologiích. Individuální zamìøení 

žáka je formováno v druhé èásti studia právì dostateèným výbìrem volitelných pøedmìtù, které pak logicky 

vyústí v akademické èi profesní smìøování žáka.

Samozøejmostí je vedení žákovského portfolia, které má být odrazem žákových aktivit a rovnìž pomùckou pøi 

pøípadné profilaci ve druhé polovinì studia na gymnáziu. Školní vzdìlávací program ve svém obsahu zahrnuje 

také spoleèné aktivity, které v sobì spojují nejen náplò nìkolika vyuèovacích pøedmìtù, ale zahrnují také mnohá 

prùøezová témata, rozvíjejí žákovské kompetence a pøedevším 

jsou samotnými žáky hodnoceny velmi pozitivnì. První 

spoleènou aktivitou je projekt Nautilus, který žákùm nabízí 

aktivity smìøující k rozvoji dovednosti uèit se (kompetence              

k uèení). Výstupem tohoto projektu je informace pro každého 

žáka o jeho upøednostòovaném uèebním stylu, vhodných 

metodách a postupech pro uèení tak, aby byla pøíprava do výuky 

co nejefektivnìjší a výsledky co nejpøíznivìjší. K dalším 

spoleèným aktivitám se øadí zimní ozdravný pobyt (I. roèník), 

letní ozdravný pobyt (II. roèník), projekt Krajina a èlovìk (III. 

roèník) a exkurze do Prahy (IV. roèník). Výstupem z tìchto akcí 

jsou nejen vyhotovené pracovní sešity, ale pøedevším znalosti, 

obohacení a zážitky, které formují nejenom tøídní kolektiv, ale 

pøedevším studenty samotné. 

Pozornost je mimo jiné vìnována také výuce cizích jazykù. Škola se snaží rozvíjet jazykové znalosti žákù                      

a neustále rozšiøuje servis nabízených služeb v této oblasti. Jedná se o nákup materiálù a jejich zapùjèování 

zájemcùm, semináø FCE, kurzy Slezského vzdìlávacího centra, osobní konzultace, organizace pre-testù, centrální 

pøihlašování a platby, realizace testù. O kvalitì jazykové pøípravy na Slezském gymnáziu svìdèí také nabídka 

British Council a Alliance française, které umožòují studentùm Slezského gymnázia skládat jazykové certifikáty 

pøímo v prostorách školy, tzv. v domácím prostøedí. Tuto nabídku mohou vyžívat nejen žáci školy, ale také zájemci 

z øad opavské veøejnosti. Všechny mezinárodní jazykové certifikáty kladou dùraz na dovednostní složku 

podpoøenou urèitým rozsahem znalostí; tuto strukturu dodržují vyuèující pøi pøípravì žákù k testùm. Celý systém 

pøípravy se kryje se specifikacemi uvedenými v ŠVP u semináøe FCE; z hlediska výstupù pak souzní s požadavky 

kladenými na pokroèilé studenty angliètiny zejména pak ve 3. a 4. roèníku.

V rámci propojení pøedmìtù a posílení mezipøedmìtových vazeb se i v tomto roce využívaly tzv. jazykové sprchy 

(varianta metody CLIL). Jedná se o nárazové projektové bloky obvykle o rozsahu 45 minut. Konkrétní realizace 

zahrnuje složky kompetence k øešení problémù, osvìdèila se kombinace prezentace, projekce a úkolù pro 

Letní ozdravný pobyt v Sobìšovicích
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studenty. Jazyková sprcha bývá využívána pøedevším jako kombinace pøedmìtù ÈJ a Aj èi FJ. Z hlediska cílù výuky 

posiluje kromì kognitivních funkcí u žákù také dovednostní složku (kombinuje kognitivní obsah s dovedností 

porozumìt cizímu jazyku, jazyk jako prostøedek, ne cíl, schopnost zpracovat a zaznamenat informace v cizím 

jazyce, reprodukovat je èi je dále použít). Tato metoda rovnìž naplòuje ŠVP – dotýká se zejména specifických 

témat (Literární osobnosti anglicky/francouzsky mluvících zemí), sluèuje v sobì celý soubor jazykových 

dovedností – poslech, ètení s porozumìním, mluvení a psaní.

Samozøejmou souèástí studia je také provìøování získaných vìdomostí a dovedností. V souvislosti s tím Slezské 

gymnázium opìtovnì pokraèovalo v testování. To probìhlo ve dvou termínech – na podzim pro žáky 1. roèníku               

a na jaøe pro žáky 3. roèníku. U žákù 1. roèníkù se mìøila vstupní úroveò, u žákù 3. roèníku pak pøidaná hodnota 

vzdìlávání, tzv. relativní pøírùstek znalostí. Testování zajiš�ovala firma MEC, o. p. s., v rámci programu Kvalita. 

Závìry z testování byly použity mj. také pro strategii pøíprav do hodin vybraných pøedmìtù tak, aby pøi dalším 

mìøení byl vykázán pozitivní pøírùstek znalostí. Žáci jsou prostøednictvím zpráv informování o své pøipravenosti ke 

studiu na vysoké škole, o úrovni svých vìdomostí a dovedností v porovnání s ostatními žáky, kteøí se testování 

zúèastnili. Testování bylo jako obvykle provádìno elektronicky a test se skládal ze 3 èástí – èeský jazyk, 

matematika a cizí jazyk. 

Testování 1. roèníku ukázalo vynikající potenciál žákù, vysokou úspìšnost Ú i oborový percentil P(o1) – celkovì      

i v jednotlivých pøedmìtech.

Celkové vyhodnocení školy

Pøedmìt 

Èeský jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Ú (%)

81.2

70.7

85.6

P (c)

100

99

95

P (o1)

100

97

86
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Celkový prùmìrný prospìch školy 1,61

159

218

1

4

Stupeò hodnocení prospìchu

prospìl s vyznamenáním

prospìl

neprospìl

nehodnocen

5.1 Hodnocení prospìchu



Povinné pøedmìty

Cho Chování

ÈJ Èeský jazyk a literatura

AJ Jazyk anglický

NJ Jazyk nìmecký

FJ Jazyk francouzský

RJ Jazyk ruský

ŠJ Jazyk španìlský

ZSV Základy spoleèenských vìd

D Dìjepis

Z Zemìpis

M Matematika

Mcv cvièení z M

Fy Fyzika

Ch Chemie

Bi Biologie

IKT Informaèní a komunikaèní technologie

HV Estetická výchova - hudební

VV Estetická výchova - výtvarná

TV Tìlesná výchova

Prospìch

1,00

1,89

1,68

1,76

1,46

2,19

1,54

1,25

1,44

1,50

2,21

2,50

1,75

1,83

1,79

1,38

1,20

1,03

1,02

Poèet klasifikovaných žákù 

381

378

381

110

78

62

129

379

378

377

379

2

286

285

285

189

75

116

370
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Povinné pøedmìty

SNL Semináø z neformální logiky

SSS Semináø soft skills

SŠj Semináø ze španìlštiny

SIVT Informatika a výpoèetní technika

JLS Jazykový a literární semináø

Saj Semináø z angliètiny

SAjT Semináø z anglické translatologie

SFj Semináø z francouzštiny

SNj Semináø z nìmèiny

SBi Semináø z biologie

SD Semináø z dìjepisu

SDG Semináø z deskriptivní geometrie

SEV Semináø z estetické výchovy

SFy Semináø z fyziky

SGE Semináø z genetiky

SFCE Semináø z angliètiny FCE

SCh Semináø z chemie

SM Semináø z matematiky

SVS Spoleèenskovìdní semináø

SMV Semináø z vysokoškolské matematiky

Prospìch

1,10

2,08

1,20

1,26

1,67

2,48

1,35

1,53

1,69

2,22

1,21

1,90

1,92

1,40

2,46

1,66

1,64

2,10

1,58

1,83

Poèet klasifikovaných žákù 

48

12

10

19

24

23

34

17

13

65

38

10

13

53

26

53

59

50

76

12
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5.2 Výchovná opatøení

Je potìšujícím faktem, že díky aktivitì žákù pøi vzdìlávání kontinuálnì narùstá poèet tìch, kteøí byli ocenìni 

pochvalou øeditelky školy nebo tøídního uèitele. Je bezesporu zásluhou kvalitní práce preventivního týmu, že klesá 

poèet problematických projevù chování u žákù, o èemž svìdèí také nízký poèet udìlených napomenutí èi dùtek 

tøídních uèitelù.

5.3 Souhrnná statistika tøíd

 

Pochvala øeditelky školy

Pochvala tøídního uèitele

Napomenutí tøídního uèitele

Dùtka tøídního uèitele

Snížený stupeò chování

 

115

252

3

1

0

 

2.A

2.B

2.C

2. r.

33

31

32

96

16

20

11

47

17

11

20

48

-

-

-

0

-

-

1

1

1,48

1,44

1,61

1,51

64,81

72,32

79,03

71,98

-

-

-

0

Mgr. Hertlová Kateøina

Mgr. Martínková Monika

Mgr. Friè Radim 

3.A

3.B

3.C

3.r.

33

30

32

95

11

13

15

39

22

17

17

56

-

-

-

0

-

-

-

0

1,72

1,72

1,58

1,67

81,45

118,03

74,93

90,81

-

0,03

-

0,01

Mgr. Dûmlerová Jana

Mgr. Hrstková Magda

Mgr. Poboøil Milan, PhD. 

4.A

4.B

4.C

4.r.

33

29

32

94

7

5

9

21

26

23

23

72

-

1

-

1

-

1

-

1

1,68

1,79

1,89

1,78

38,66

63,03

56,46

52,24

0,09

-

-

0,03

Mgr. Doèekalová Zita

Mgr. Pilavková Veronika

Mgr. Vanìk Petr

21

 

1.A

1.B

1.C

1.r.

32

31

33

96

14

26

12

52

17

5

20

42

-

-

1

1

1

-

1

2

1,58

1,24

1,62

1,48

62,00

56,29

53,66

57,29

-

-

-

0

Mgr. Podrazká Vìra

Mgr. Robenek Jiøí

Mgr. Kollár Roman

 

CELKEM 381 159 218 2 4 1,61 68,10

Vysvìtlivky:    V - prospìl s vyznamenáním        P - prospìl       5 - hodnocen nedostateènou      N - nehodnocen

Zameškané hodiny z toho neomluvených

prùmìr na žáka

25948

4

68,11

celkem

 

Tøída Žákù

V P 5 N

Prospìch

celkem neomluv.

Hodnocení Absence na žáka Tøídní uèitel



Údaje o výsledcích vzdìlávání

22

5.4 Výsledky maturitních zkoušek

Maturitní zkouška ve školním roce 2014/2015 se skládala ze dvou èástí – spoleèné (státní) a profilové (školní).   

Aby žák uspìl u maturity, musí úspìšnì složit povinné zkoušky obou tìchto èástí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon è. 561/2004 Sb. a vyhlášku                    

è. 177/2009 Sb. ve znìní pozdìjších novel.

.

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavkù platnými pro školní rok 

2014/2015.

 

Spoleèná èást  

2 povinné zkoušky:

1. èeský jazyk a literatura 

2. cizí jazyk nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky

- z nabídky: 

cizí jazyk, matematika

 

Profilová èást 

2–3 povinné zkoušky

- stanovuje RVP/ øeditel školy                   

max. 2 nepovinné zkoušky

- nabídku stanovuje øeditel školy 

 

Pøedmìt

ÈJ

AJ

M

NJ

ŠJ

AJ

FJ

NJ

RJ

ŠJ

D

Z

Fy

Ch

Bi

IKT

M+

VV

ZSV

 

pøihlášených

94

56

35

1

2

35

6

8

3

5

15

7

13

25

23

6

2

7

36

 

maturujících

93

56

34

1

2

34

6

8

3

5

15

7

12

25

23

6

2

7

36

 

DT

93

56

33

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PP

93

56

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ÚZ

93

56

-

1

2

34

6

8

3

5

15

7

12

25

23

6

2

7

36

 

Prùm. 

prospìch

1,47

1,23

2,62

3,00

1,00

1,68

1,50

1,63

1,67

1,20

1,27

1,86

1,92

2,00

2,22

2,33

1,00

2,29

1,69

 

Úspìšnì vykonalo

 

Poèet

 

Èást

 S
p

o
le

è
n

á

 P
ro

fi
lo

v
á

Pøehled výsledkù MZ v termínu jarním 

Obor

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41

79-41-K/41
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Termín

øádný

opravný

 

prospìl

44

-

 

prospìl s vyzn.

48

-

 

neprospìl

1

-

 

prùm. prospìch

1,71

-

 

Jarní termín
 

Termín

øádný

opravný

 

prospìl

-

1

 

prospìl s vyzn.

-

0

 

neprospìl

-

0

 

prùm. prospìch

-

2,75

 

Podzimní termín

 

Pøedmìt

M

žádný, všichni 

uspìli v 

jarním termínu

 

pøihlášených

1

0

 

maturujících

1

0

 

DT

1

-

 

PP

-

-

 

ÚZ

-

-

 

Prùm. 

prospìch

3,0

-

 

Úspìšnì vykonalo

 

Poèet

 

Èást

 S
p

o
le

è
n

á

 P
ro

fi
lo

v
á

Vysvìtlivky:

DT - didaktický test

PP - písemná práce

ÚZ - ústní zkouška

Pøehled výsledkù MZ v termínu podzimním
 

Obor

79-41-K/41

79-41-K/41

Slavnostní pøedávání maturitních vysvìdèení absolventùm školy

Jedineèným vyvrcholením a definitivní teèkou za gymnaziálním studiem je slavnostní pøedávání maturitních 

vysvìdèení. V tomto školním roce probìhlo pro všechny tøídy najednou a uskuteènilo se v prostorách kulturního 

domu Na Rybníèku dne 5. 6. 2015. Slavnostní chvíli akcentoval nejen projev øeditelky školy Ing. Milady 

Pazderníkové a námìstka Magistrátu mìsta Opavy Mgr. Dalibora Halátka, ale také program studentù vèetnì 

závìreèných projevù zástupcù maturitních tøíd.

5.5 Údaje o pøijetí absolventù na vysoké školy

Z 93 maturantù studuje 92 (tj. 99 %) na vysokých školách, 1 student je evidován na úøadu práce (a zároveò 

pøihlášen do nultého roèníku studia).

Z hlediska èetnosti výbìru vysokých škol (univerzit) je na první pozici Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL), 

následují Ostravská univerzita (OSU), Vysoké uèení technické v Brnì (VUT) a Univerzita Karlova (UK).

V rámci výbìru fakult se na pøedních, èetnì obsazovaných pøíèkách objevily fakulty filozofické, lékaøské, 

pøírodovìdecké a právnické.
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6 Údaje o prevenci sociálnì patologických jevù

6.1 Èinnost výchovné poradkynì

Výchovná poradkynì zajistila fungující systém poradenství, který se individuálnì vìnoval požadavkùm žákù 

jednotlivých roèníkù (evidence žákù s SPU, podchycení pøípadných prospìchových problémù, problémù                        

s docházkou, individuální poradenství v pøípadì volby volitelných pøedmìtù èi výbìru vysoké školy).

Škola se snaží vyjít vstøíc žákùm se speciálními vzdìlávacími potøebami a tìm, kteøí se vìnují sportu                          

na republikové a mezinárodní úrovni. V tìchto pøípadech bylo žákùm stejnì jako v minulosti umožnìno studovat 

podle individuálního vzdìlávacího plánu, pøípadnì jim byl uzpùsoben rozvrh hodin tak, aby se mohli vìnovat 

aktivitám, ve kterých vynikají. Celkem bylo v tomto školním roce udìleno 8 individuálních vzdìlávacích plánù.                              

Ke studiu do prvního roèníku nastoupil student s Aspergerovým syndromem, který má k dispozici asistentku. Jeho 

studium probíhá bez komplikací, je sledováno odbornou pracovnicí SPC Ostrava-Zábøeh Mgr. Karin kopøivovou, 

která v tomto pøípadì spolupracuje             

s asistentkou žáka, tøídním uèitelem, 

výchovnou poradkyní a rodièi žáka. 

Souèástí komunikace mezi žáky a uèiteli 

èi vedením je také „schránka dùvìry“, 

která umožòuje žákùm anonymnì 

položit dotaz, stížnost, ale také pochvalu 

èi hodnocení. Všechny pøíspìvky jsou 

pravidelnì vybírány výchovnou 

poradkyní, následnì rozdìleny podle 

kompetencí a odpovìdi na nì jsou 

veøejnì vyvìšeny na urèeném místì.

Samozøejmostí je také evidence 

vysokých škol, na nìž nastupují 

absolventi Slezského gymnázia. 

Výchovné poradkyni se osvìdèil systém 

komunikace prostøednictvím oslovených 

zástupcù tøídy, kteøí díky sociálním sítím 

mohou zjistit potøebné informace. 

6.2 Èinnost školní metodièky prevence

Preventivní tým vedený školní metodièkou prevence pracoval cílenì a pravidelnì zejména na poradenské 

èinnosti, zapojení žákù do projektù školy, koordinaci volnoèasových aktivit. Také v tomto roce bylo rodièùm 

umožnìno sledovat docházku žákù do vyuèování, kdy pod pøidìleným heslem mohou vstoupit do docházkového 

systému školy a sledovat tak pøítomnost svého dítìte ve vyuèovacím procesu. 

Adaptaèní kurz
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Školní metodièka prevence pracovala intenzivnì pøedevším s výchovnou poradkyní. Škola má vyhotoven 

minimální preventivní program, který je zamìøen pøedevším na volnoèasové aktivity, vzdìlávání ve finanèní 

gramotnosti, v oblasti sociálních vazeb a spoleèenských postojù a také na rozvoj myšlenky humanity                           

èi projektovou èinnost a zahrnuje v sobì jak dlouhodobé aktivity, tak také aktivity jednorázové èi intervenèní.

V rámci IVT je promítán program bezpeèného zacházení s internetem „Seznam se bezpeènì“, který se dále 

hodnotí v hodinách psychologie i s dùsledky v oblasti práva. 1. roèník je dále proškolen skupinou HELP P3                   

o problematice poruch pøíjmu potravy. 

Celoroènì byla podporována práce školního parlamentu (skupina ZIP), který uspoøádal celou øadu zajímavých 

mimoškolních aktivit. 

Skupina žákù HELP P3 již nìkolikátým rokem úspìšnì realizovala projekt zabývající se problematikou poruch 

pøíjmu potravy, tradiènì rovnìž probíhala spolupráce s mateøskou školou Eliška. Pokraèovala také spolupráce 

Slezského gymnázia s Obecním domem v Opavì, kde probíhaly pro veøejnost po celý rok pod záštitou školy 

pøednášky a osvìtové besedy s odborníky z rùzných oblastí a na rùzná témata.

6.3 Environmentální výchova

Jedním z dlouhodobých cílù školy v rámci environmentální výchovy je získání titulu Ekoškola. V rámci této 

myšlenky bylo i v tomto roce uskuteènìno mnoho opatøení – vytvoøení Ekotýmu, rozšíøení informací, monitoring 

spotøeb (napø. vody, kanceláøského papíru atd.), tøídìní odpadu, výzvy ohlednì úspor energií (svìtelné, tepelné) 

èi vytvoøení videospotu o ekoškole. Byl rovnìž zakoupen EKM pøístroj sloužící k monitoringu spotøeby elektrické 

energie. Dalším krokem je návrh pro vytvoøení tzv. Ekokodexu školy.

Jedním z velmi úspìšných projektù uskuteènìných v rámci budování Ekoškoly byl Projekt Litter Less – kampaò              

v rámci mezinárodního projektu Ekoškola. Cílem aktivit je snížit množství vyprodukovaného odpadu. Naše škola 

se zamìøila na spotøebu kohoutkové vody versus vody balené. Souèástí plánovaných aktivit byla jak exkurze              

v Technických službách, tak na ÈOV, degustace vody na pùdì školy, kde žáci i vyuèující hodnotili chu� vody ze tøí 

jim neznámých zdrojù – balené, kohoutkové a studnièní vody. V rámci kampanì probìhl projektový den 

„Ekologická minikonference pro žáky ZŠ“, kde soutìžní žákovské týmy prezentovaly své kroky vedoucí ke snížení 

odpadu, aktivnì se úèastnily pokusù v chemické laboratoøi, kde si sestavili vlastní koøenové èistièky, testovali 

množství cukru a pøítomnost barviv v nápojích nabízených v bìžné obchodí síti. Žáky ZŠ po celý den doprovázeli 

seminaristé z biologie 3. roèníku.

Ekologická olympiáda je tradièní celostátní týmovou soutìží støedoškolákù zamìøenou na porovnání znalostí                  

a dovedností v oblasti ekologie, ochrany pøírody a péèe o životní prostøedí. Klade dùraz na praktické využití 

znalostí a dovedností pøi øešení konkrétních problémù a na rozvoj týmové spolupráce. Poøadatelem Ekologické 

olympiády je Èeský svaz ochráncù pøírody (ÈSOP), spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže                   

a tìlovýchovy. Žáci Slezského gymnázia v této soutìži obsadili v krajském kole 5. místo.
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7 Údaje o dalším vzdìlávání pedagogických pracovníkù

Všichni uèitelé splòují kvalifikaèní pøedpoklady, aprobovanou pedagogù je stoprocentní. Pøesto je další vzdìlávání 

pedagogických pracovníkù (DVPP) jednou z hlavních aktivnì podporovaných priorit vedení školy. Vzdìlávací akce 

byly plánovány a realizovány v souladu s plánem DVPP Slezského gymnázia a také s ohledem na individuální 

rozvojové plány (IRP) jednotlivých pedagogických pracovníkù a byly akreditovány MŠMT ÈR. Organizátory 

vzdìlávacích akcí byly NIDV, KVIC, Moravskoslezský kraj, ale také vysoké školy a vzdìlávací instituce (VŠB, UPOL, 

AV ÈR) èi  jazyková škola Hello.  

Jméno

Mikulík

Martínková

22 pedagogù

Friè

Køížek

Robenek

Martínková

Hrstková Z.

Hoòková

Tkáèová

Pilavková

Mikulík

Friè

Obrusníková

Pilavková

Mikulík

Mikulík

Weiglhoferová

Martínková

Køížek

Poboøil

Kuèera

Èerná

Friè

Robenek

Øímanová

Podrazká

Robenek

Dümlerová

23 uèitelù

Hrubý

Weiglhoferová

Èerná

Hoòková

Hertlová

 

Téma

Podpora talentù v pøírodovìdných a technických oborech

Zertifikat B1 Neu

Pedagog mezi paragrafy (4h, dr. Valenta)

3. metodické víkendové setkání uèitelù ZŠ a SŠ MSK (10.10.-12.10.)

3. metodické víkendové setkání uèitelù ZŠ a SŠ MSK (10.10.-12.10.)

Workshop k projektu Poznej tajemství vìdy

Metodicko-didaktický semináø pro uèitele NJ

CLIL basic

Otevøená vìda (20.10.-24.10.)

VIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

Rozdìlený region - život podél hranice po podpisu Mnichovské dohody

Matematika pro všechny (31.10.-2.11.)

Matematika pro všechny (31.10.-2.11.)

Metodika výuky FJ jako druhého cizího jazyka

Speak to me

Geoinformatika pro pedagogy

Popularizaèní workshop - geologie, geografie, biologie

Moderní škola potøebuje moderní PR - 2. èást

Konverzaèní aktivity v hodinách NJ

Specifika a úskalí veøejných zakázek mimo režim zákona

Setkání garantù v rámci projektu Poznej tajemství vìdy

Porada se zástupci øeditelù škol (19.11.-20.11.)

Sdílna - pokus a pozorování ve výuce chemie

Plánování spolupráce s VŠB-TU

Semináø "Progresivní detekèní metody ve výuce subatomové 

a èásticové fyziky na ZŠ a SŠ"

Mezinárodní certifikáty Cambridge English Examination

Cesta k mediální gramotnosti

Robotel - jazyková laboratoø - školení

VI. Setkání koordinátorù EVVO MSK

Tablety - využití ve školním prostøedí

Klass - školení RJ k uèebním materiálùm z ruštiny

Konzultaèní semináø pro pøedsedy zkušebních maturitních komisí

NatTech - setkání s vìdou (zamìøeno na chemii)

NatTech - setkání s vìdou (zamìøeno na chemii)

Pøeshranièní spolupráce - dobrá praxe pøi realizaci pøeshranièních aktivit

 

Poøadatel

MSK

Hello

SGO

MSK

MSK

Accendo

Hueber

KVIC OV

AV ÈR

Zlínský kraj

Pant

UPOL

UPOL

NIDV

KVIC

VŠB

AV ÈR

Intoza

KVIC

KVIC

Accendo

OŠMS MSK

KVIC/NatTech

VŠB

ÈVUT

Hello

Avast

AV Media

MSK

nic.cz

KLASS

NIDV

NatTech

NatTech

Euroregion Silesia
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Jméno

25 PP 2 Spr.

Plaèek

Mikulík

Weiglhoferová

Hrstková M.

Pilavková

Hrubý

Dozol-Konecny

Rozsíval

Kuèera

25 PP

 

Téma

Zvládání emocionálnì nároèných a rizikových situací

To nejlepší z Dolních Vítkovic speciálnì pro školy

Popularizaèní workshop - meteorologie a klimatologie

Rovné pøíležitosti jinak aneb zážitkové kariérové poradenství a kouèování

Islám a støet civilizací

InSpis ŠVP - portál ÈŠI pro úpravy ŠVP

Semináø v rámci kolektivního vyjednávání

Školení pro hodnotitele zkoušek DALF

Základní školení programu Duke of Edinburgh Award

Optimalizace øídicích a kontrolních systémù v oblasti výkonu 

zøizovatelských funkcí

Workshop na téma Etiketa v profesních vztazích

 

Poøadatel

Zrivi

Dolní obl. Vítkovice

Accendo

SMROV

NIDV

ÈŠI

KROS

AF

DofE

MSK

SGO

Údaje o dalším vzdìlávání 
pedagogických pracovníkù

Bodies Revealed



8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veøejnosti

Slezské gymnázium bìhem školního roku zorganizovalo velké množství vzdìlávacích i výchovných akcí, a to jak ve 

vlastní režii, tak rovnìž i ve spolupráci s partnerskými organizacemi èi dalšími subjekty. Informace o tìchto akcích 

vèetnì výstupù z nich byly pravidelnì prezentovány na webových stránkách školy, pøípadnì v jiných médiích. Jako 

každý rok byly zorganizovány dva dny otevøených dveøí, škola se pøedstavila na pøehlídce støedních škol regionu 

Informa. 

Slezské gymnázium je univerzitním gymnáziem Slezské univerzity v Opavì. Obì instituce spolu èile komunikují     

a probíhá mezi nimi aktivní spolupráce. Pedagogové Slezského gymnázia se aktivnì vìnují studentùm SLU          

a pomáhají jim vést jejich povinné pedagogické praxe, mnozí zasedli v porotách okresních a krajských kol soutìží 

v cizích jazycích, popø. byli garanty tìchto soutìží. Pedagogové Slezské univerzity pak v pozicích odborníkù zaujali 

èestná místa v komisích a porotách nìkterých soutìží (jazykové soutìže, fotografická soutìž Oko prázdnin aj.). 

Mezi každoroènì opakované akce patøí rovnìž Matematické besedy, Matematické pátky èi Vánoèní matematická 

soutìž (viz dále). Velmi aktivní je také spolupráce v rámci projektu Televize SGO, pøi níž mohou žáci využít 

odborné pomoci Mgr. Martina Petráska, 

bývalého žáka Slezského gymnázia a v této 

chvíli vyuèujícího Ústavu fyziky Filozoficko-

pøírodovìdecké fakulty Slezské univerzity                  

v Opavì.

Pøi Slezském gymnáziu funguje Slezské 

vzdìlávací centrum, které nabízelo stejnì jako 

loni nejen kurzy cizích jazykù, ale novì svou 

nabídku rozšíøilo také o kurzy sloužící                         

k intenzivní pøípravì ke studiu na VŠ 

(Odmaturuj z matematiky, Pøípravný kurz                  

z matematiky, Pøípravný kurz z biologie)                     

a rovnìž o kurzy využitelné širokou veøejností 

(Cvièení z èeského jazyka, Kurz administrativy, 

Kurz komunikace s veøejností). 

 

8.1 Projekt Emise

I v tomto školním roce pokraèovala práce skupiny „emisaøù“ pracujících na projektu Emise. Jedná se o skupinu 

žákù, kteøí nechtìjí neèinnì pøihlížet stále se zhoršujícímu stavu ovzduší a kteøí prostøednictvím projektu chtìjí 

vzdìlávat a informovat veøejnost a tím šíøit myšlenku o zdravotnì nezávadném ovzduší. Záštitu nad celým 

projektem pøevzal ministr životního prostøedí Richard Brabec, který byl rovnìž osobnì pøítomen zahájení 

vernisáže 16. 4. 2015. O kvalitì projektu svìdèí také získání grantu z prostøedkù Magistrátu mìsta Opavy – 3.1. 

Podpora akcí a aktivit EVVO pro projekt Emise – ve výši 33 500,- Kè. 
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Emise potøetí



 

Termín

17. 9. 2014

23. 9. 2014

2.-3. 10. 2014

9. 10. 2014

 

Název

Den bez aut -  prezentace pro opavské ZŠ

EMISE pro ZŠ – 1. školení

Ekofestival - Obèanské sdružení PERSEUS 

(4 prezentace pro celkem 1 400 posluchaèù)

EMISE pro ZŠ – 2. školení

 

Organizátor

SMO – odbor školství –  

EVVO, RNDr. Durèáková

Mgr. Tkáèová

Mgr. Tkáèová, Mgr. Hoòková, 

Mgr. Friè, Mgr.  Mikulík

Mgr. Tkáèová, Mgr. Hoòková, 

Mgr. Friè, Mgr.  Mikulík

Aktivity projektu ve školním roce 2014/2015
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19. 10. 2014

14. 11. 2014

18. 11. 2014

5. 12. 2014

13. 1. 2015

13. 1. 2015

5. 2. 2015

17. 2. 2015

11. 3. 2015

12. 3. 2015

25. 3. 2015

15. 4. 2015

16. 4. 2015

17. 4. 2015

19. 4. 2015

22. 4. 2015

5. 5. 2015

1. 6. 2015

5. 6. 2015

26. 6. 2015

29. 6. 2015

 

Den Stromù – EVVO akce pro veøejnost (úèast žákù ze ZŠ)

Prezentace na Opavském zastupitelstvu dìtí a mládeže

EMISE pro ZŠ – 3. školení

EMISE pro ZŠ – 4. školení

EMISE pro ZŠ – 5. školení

Prezentace projektu Emise na dni otevøených dveøí SGO

Krotitelé vzduchu – EVVO akce pro veøejnost

„Gymkom“ - soutìž pro ZŠ mezi mìsty Opava, Hluèín, 

Havíøov, I. okresní kolo

Prezentace projektu na mládežnické radì v Karviné

„Gymkom“ - soutìž pro ZŠ mezi mìsty Opava, Hluèín, 

Havíøov, II. okresní kolo

VII. roèník konference: „Prezentace žákovských projektù EVVO“

Instalace výstavy „Jak to vidíme my“ – 

výstava kouøících komínù na Opavsku

Vernisáž zahájení „Jak to vidíme my“ – za pøítomnosti 

ministra MŽP, námìstkù Opavy a námìstkynì Hluèína

Den Zemì v Karviné – EVVO akce pro veøejnost

Den Zemì v Opavì – EVVO akce pro veøejnost

„Gymkom“ - soutìž pro ZŠ mezi mìsty Opava, Hluèín, 

Havíøov, finále

Pøednáška s doc. Mgr. J. Nábìlkovou, PhD. (ÈVUT) – 

monitoring kvality ovzduší

Rozebrání výstavy „Jak to vidíme my“ – 

výstava kouøících komínù na Opavsku

Závìreèné setkání se ZŠ – volejbalový turnaj

Závìreèné setkání Emisaøù ZŠ

Spolupráce se ZŠ Nový svìt Opava

 

SMO – odbor školství – 

EVVO, RNDr.  Durèáková

Koordinátor OZDM 

Mgr. Freiberg

Mgr. Tkáèová, Mgr. Hoòková, 

Mgr. Friè, Mgr.  Mikulík

Mgr. Tkáèová, Mgr. Hoòková, 

Mgr. Friè, Mgr.  Mikulík

Mgr. Tkáèová, Mgr. Hoòková, 

Mgr. Friè, Mgr.  Mikulík

Mgr. Kamila Tkáèová

SMO – odbor školství, 

Mgr. Velièková

Mgr. Tkáèová, Mgr. Hoòková, 

Mgr. Friè, Mgr.  Mikulík

Mládežnické zastupitelstvo 

mìsta Karviné

Mgr. Tkáèová, Mgr. Hoòková, 

Mgr. Friè, Mgr. Mikulík

Krajský úøad Ostrava

SGO - Emisaøi

SGO - Emisaøi

MM Karviná

Mgr. Alexandra Hoòková, 

Mgr. Radim Friè

Mgr. Tkáèová, Mgr. Hoòková, 

Mgr. Friè, Mgr. Mikulík

Mgr. Tkáèová

SGO - Emisaøi

Mgr. Tkáèová, Mgr. Kollár, 

Mgr. Friè, ZIP

Mgr. Tkáèová,  Mgr. Friè

Mgr. Hertlová



8.2 Televize SGO

Projekt Televize SGO pokraèoval ve své èinnosti i v tomto školním roce. Jeho náplní je natáèení zpráv zachycujících 

dìní ve škole, rozhovorù, záznamy aktivit a pøedstavení produkovaných žáky školy, ale také poøady a aktivity ve 

spojitosti s dalšími subjekty. V projektu je zapojeno pøibližnì 30 žákù školy. V prostorách školy je k dispozici 

vybavené studio financované z projektu O2 Thing Big a z prostøedkù projektu Healthy Lifestyle. Televize SGO 

vytvoøila také výuková videa pro soukromou firmu a získala tak finance na další techniku. V roce 2015 byl získán 

grant z prostøedkù Magistrátu mìsta Opavy – 2.1. Zájmová kulturní èinnost dìtí a mládeže – ve výši 32 000,- Kè. 

Mìsto rovnìž požádalo o spolupráci v rámci záznamu kulturních a spoleèenských aktivit realizovaných pod 

taktovkou magistrátu.

30

Údaje o aktivitách a prezentaci 
školy na veøejnosti

 

Termín

6. 11.

11. 3.

31. 3.

10. 4.

17. 4.

21. 4.

22. 4.

30. 4.

7. 5.

26. 5.

24. 6.

 

Název

Televize v televizi

Školení – dramaturgie zpráv I.

Televize v televizi

Školení – dramaturgie zpráv II.

Verbální školení - moderátoøi

Verbální školení - moderátoøi

Verbální školení - moderátoøi

Školení – rozbor reportáží

Školení – natáèení zpráv

Média, komunikace, kreativita

Školení, hodnocení 2014/2015, 

vize pro 2015/2016

 

Organizátor

Èeská televize 

Praha

SGO

Èeská televize 

Praha

SGO

N. Janyšková 

(3. A)

N.  Janyšková 

(3. A)

N.  Janyšková 

(3. A)

SGO

SGO

Kulturní zaøízení 

Ostrava-Jih, p.o.

SGO

 

Garant

Mgr. Tkáèová

Mgr. Petrásek 

(SLU)

Mgr. Tkáèová

Mgr. Petrásek 

(SLU)

Mgr. Tkáèová

Mgr. Tkáèová

Mgr. Tkáèová

Mgr. Petrásek 

(SLU)

Mgr. Petrásek 

(SLU)

Mgr. Tkáèová

Mgr. Tkáèová, 

Mgr. Weiglhoferová, 

Mgr. Petrásek (SLU)

8.3 Projekt HELP P3

Projekt zabývající se problematikou poruch pøíjmu potravy. V prostorách školy formou prezentací vybraní                     

a vyškolení studenti pøedávají informace o dané tematice mládeži ve vìku 12–18 let. Na škole sídlí také HELP P3 

centrum, jehož úkolem je být spojnicí mezi nemocnými a odborníky. Ve skupinì dobrovolníkù pracuje 29 studentù 

ze všech roèníkù školy. Pøednášky probíhají interaktivní formou a jsou velmi pozitivnì pøijímány, zejména proto,  

že o problémech „nepouèují“ odborníci, ale prakticky vrstevníci posluchaèù. Dokladem o úspìšnosti projektu            

je mimo jiné také to, že v prùbìhu tohoto školního roku probìhlo 32 pøednášek pro studenty základních                    

a støedních škol. 



 

Poèet škol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Název školy

ZŠ Melè

Polsko

ZŠ Opava-Kylešovice

ZŠ Pustá Polom

ZŠ Praktická škola Opava

ZŠ Opava-Kylešovice

SGO

ZŠ Maøádkova

ZŠ Háj ve Slezsku

ZŠ Otická

ZŠ Stìboøice

ZŠ Štìpánkovice

ZŠ Rovniny 

ZŠ  Hornická

ZŠ Dr. Tyrše

ZŠ Gen. Svobody

Gymnázium Josefa Kainara

ZŠ Englišova

ZŠ Nový svìt Opava

Celkový poèet pøednášek:

 

Poèet pøednášek

1

2

1

2

1

2

2

4

1

2

1

1

3

2

1

1

2

1

2
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Pøednášky uskuteènìné ve školním roce 2014/2015

Akce uskuteènìné ve školním roce 2014/2015, související s chodem projektu Help P3
 

Název

Zkouška prezentace 

nových èlenù

Pøednáška Lenky Gollové – 

psychologické aspekty nemocí PPP

Zkouška prezentace nových èlenù

Pøednáška - 

verbální komunikace

Pøednáška - 

verbální komunikace

Zaškolení hry

Zhodnocení práce 

za ŠR 2014/2015

 

Termín

9. 10.

20. 2.

10. 4.

17. 4.

22. 4.

29. 5.

10. 6.

 

Úèastníci poèet

8

12

14

3

2

13

18

 

Vedení

M. Vavreèková 

(4. C)

L. Gollová- 

studentka psychologie UP Olomouc

Beránková (2. C)

Slaninová (2. A)

Janyšková 

(3. A)

Janyšková 

(3. A)

Smolková 

(1. A)

Slaninová 

(2. A)



8.4 Spolupráce se Statutárním mìstem Opava

I v tomto školním roce úspìšnì probíhala spolupráce se statutárním mìstem Opava. Žáci školy jsou èím dál èastìji 

oslovování nejen jako organizaèní zajištìní, ale také jako inspirátoøi a tvùrci aktivit poøádaných mìstem. Jedná se 

zejména o práci s nejmladšími Opavany – žáky základních škol.

Akce uskuteènìné ve školním roce 2014/2015
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Termín

15. 9.

6. 9.

17. 11.

30. 4., 5. 5.

30. 5.

7. 6.

 

Název

Vítání prvòáèkù

Dny evropského dìdictví

Lampionový prùvod

Dopravní soutìž mladých cyklistù

Den dìtí MMO

Den dìtí OKO

 

Místo/uèebna/poznámka

Horní námìstí

Opava

centrum Opavy

Malé Hoštice

Mìstské sady

Obecní dùm

Dùm umìní

 

Úèastníci

10

24

27

8

27

8

9

8.5 Spolupráce se speciální MŠ Eliška

Již dlouhodobá je spolupráce s MŠ Eliška – speciální školou, která je urèena dìtem se zdravotním postižením         

v oblasti tìlesné, mentální, zrakové, sluchové, øeèové a dìtem s poruchou autistického spektra. Žáci-dobrovolníci 

pravidelnì docházejí do MŠ na odpolední aktivity a jsou tak výraznými pomocníky stálých pracovnic školky.            

V tomto školním roce žáci pravidelnì pracovali v zájmových kroužcích muzikoterapie (tzv. Zpívánky),                       

v rehabilitaènì pohybových kroužcích a v ergoterapeutice (keramika).

Akce uskuteènìné ve školním roce 2014/2015
  

Termín

4. 11.

29. 3.

1. 6.

 

Název

Podzimní slavnost

Rej èarodìjnic

Den dìtí

 

Poèet studentù

15

10

10

8.6 Støedeèní pøednášky

Jedná se o cyklus pravidelných pøednášek realizovaných jednou mìsíènì v prostorách Obecního domu v Opavì 

pro opavskou veøejnost (ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací). Cyklus nabízí nevšední témata, 

pøednášejícími jsou studenti èi bývalí studenti Slezského gymnázia, pedagogové školy èi vybraní hosté.

Pøednášky realizované v tomto školním roce:

24. 9. – Návrat ze sedmileté cesty (z Indie až do Štepánkovic) – Roman Vehovský

15. 10. – Sopky Ekvádoru aneb Za vrcholy sopek a hlubinami džungle – Jiøí Kamrádek, Vladimír Šimeèek

12. 11. – Neexistuje nezdravá potravina aneb S Apolenou Stellarovou o jídle bez stresu

3. 12. – Hudba v nás aneb S Natálií Janyškovou svìtem hudebních videoklipù žákù SGO

14. 1. – Na co Jak si ve škole hrajeme II – Mgr. Jan Kumstát



18. 2. – Japonsko oèima Evropana aneb Se Zdeòkou Hrstkovou nejen o suši

11. 3. – Uèitelkou v Himaláji aneb Jak jsem k dalajlámovi pøišla – Veronika Vaníèková

22. 4. – Zdraví a dlouhovìkost aneb MUDr. Kamil Bìrský nejen o antioxidantech

6. 5. – Na druhé stranì zemìkoule aneb Navštivte Vietnam s Tran Ngoc Mai

10. 6. – Indonésie aneb Mozaika ostrovù s Riah Erliana

Divadelní soubor Bez názvu

Divadelní soubor Bez názvu funguje na základì volnoèasové aktivity studentù Slezského gymnázia v Opavì.              

V tomto školním roce pracovaly samostatnì dvì skupiny. Jedna nastudovala vlastní dramatizaci románu Leo 

Rostena Pan Kaplan má stále tøídu rád, druhá se vìnovala vlastní úpravì jednoaktovky Frighyese Karinthyho Chci 

zpátky školné. V prùbìhu školního roku mìli žáci možnost pøedvést svá vystoupení dokonce nìkolikrát a pobavit 

tak nejen opavskou veøejnost, ale také žáky škol èi lázeòské hosty.

Pøehled divadelních pøedstavení souboru Bez názvu:

1. Divadelní pøedstavení Pan Kaplan… pro veøejnost – Obecní dùm – Klub ART 

2. Noc venku – charitativní vystoupení pro akci poøádanou Armádou spásy a Azylovým domem v Opavì – 

pøedstavení Pan Kaplan…

3. Sanatorium Klimkovice – pøedstavení Pan Kaplan... pro lázeòské hosty

4. Velké Hoštice – pøedstavení Pan Kaplan... pro veøejnost

5. Velké Hoštice – dopolední pøedstavení Pan Kaplan... pro žáky místní ZŠ

6. Loutkové divadlo Opava – pøedstavení Pan Kaplan... v rámci akce poøádané studentskou unií SLU 

na Opavském majáles

7. Domov seniorù Bílá Opava – pøedstavení Pan Kaplan... v rámci spolupráce domova a studentù 

SGO – projekt Senior není out

8. premiéra hry Chci vrátit školné pro opavskou veøejnost

8.8 Humanitární èinnost

Dobrovolnictví

Od roku 2005 žáci SGO spolupracují s organizací Elim, která v Opavì zaèala využívat žáky SGO jako dobrovolníky. 

Od této doby pùsobí v kroužcích pro sociálnì znevýhodnìné dìti a v projektu 5P jako starší kamarádi, kteøí se 

dìtem snaží vyplnit volný èas a mnohé z nich navíc douèují. Za Elim garantuje Mgr. Nìmcová, Mgr. Pirunèíková,            

za SGO Mgr. Tkáèová.

Studenti pùsobí jako dobrovolníci i ve zdravotnických zaøízeních – nemocnicích, domovech seniorù, kde napøíklad 

ètou nemocným a hrají si s dìtmi. Garantem spolupráce s dobrovolnickými centry je Mgr. Tkáèová.  

Nadaèní fond Emil

Fond zamìøený na získání prostøedkù za úèelem vytvoøení sportovního zázemí pro handicapované dìti. Nadace 

Emil ve spolupráci s Evropským paralympijským výborem organizuje Evropské hry handicapované mládeže, 

8.7

33

Údaje o aktivitách a prezentaci 
školy na veøejnosti



nejvìtší sportovní událost pro handicapované mladé lidi. Žáci SGO jsou aktivními pomocníky již od prvního 

roèníku sbírky. Záštitu sbírce poskytl herec Jan Kraus. Více – http://www.emilnadace.cz/verejna-sbirka-svatek-s-

emilem/

Bílá pastelka

Sbírka se koná u pøíležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Je to celonárodní veøejná sbírka, jejíž výtìžek podpoøí 

speciální služby pro tìžce zrakovì postižené. Poøadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých                      

a slabozrakých ÈR (SONS ÈR) ve spolupráci s obecnì prospìšnými spoleènostmi Tyfloservis a TyfloCentrum. Žáci 

školy jsou aktivními pomocníky již od prvního roèníku sbírky. Záštitu nad sbírkou pøevzala pøedsedkynì 

Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR Miroslava Nìmcová. Více – http://www.bilapastelka.cz/  

Mírová iniciativa - origami

V roce 2015 si celý svìt pøipomíná sedmdesáté výroèí konce druhé svìtové války. Také vyuèující dìjepisu                  

na Slezském gymnáziu cítili povinnost oslovit své žáky a vzpomenout s nimi na tento drastický konflikt. Rozhodli 

se ponìkud netradiènì orientovat svou vzpomínkovou aktivitu na poslední bojištì války – na oblast Tichomoøí                

a na Japonsko. Mìsto Hirošima, které bylo zcela znièeno výbuchem atomové bomby, se již léta na mezinárodní 

scénì zasazuje o ukonèení jaderných testù a vývoje jaderných zbraní vùbec. Symbolem tohoto snažení se stali 

jeøábi složení z papíru japonskou technikou origami. Japonská legenda praví, že tomu, kdo složí takových jeøábù 

pøesnì jeden tisíc, se splní pøání. Žáci Slezského gymnázia se výzvy nezalekli a spoleènými silami skuteènì celou 

tisícovku poskládali. Bedna s naším pøíspìvkem pak putovala do hirošimského Mírového parku, kde se naši 

opavští jeøábi pøipojili k desetitisícùm dalších, kteøí se tam „slétají“ každoroènì 6. srpna, ve výroèní den výbuchu.
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9 Údaje o výsledích inspekèní èinnosti provedené ÈŠI

Ve školním roce 2014/2015 na Slezském gymnáziu kontrola ze strany ÈŠI neprobìhla.
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Údaje o výsledích 
inspekèní èinnosti provedené ÈŠI

Corny atletický pohár
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10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programù

Naše škola dlouhodobì spolupracuje s Gymnáziem J. Tranovského v Liptovském Mikuláši. V rámci této spolupráce 

se uskuteènila partnerská návštìva obou škol. V tomto školním roce byl ukonèen projekt Healthy Lifestyle, který 

realizoval spolupráci mezi Slezským gymnáziem a Gymnáziem v Rydultowech v Polsku.

Projekt Healthy Lifestyle - lyžaøské závody
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vzdìlávání v rámci celoživotního uèení

11 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdìlávání v rámci celoživotního uèení

Tato oblast je úzce propojena pøedevším s oblastí dalšího vzdìlávání široké veøejnosti a možnostmi, které nabízí 

personální zázemí gymnázia. 

Jak již bylo uvedeno, pøi škole celoroènì pùsobilo již zavedené Slezské vzdìlávací centrum, které rozšíøilo nabídku 

pùvodního Slezského jazykového centra. Nabízí vzdìlávání formou kurzù jak žákùm školy, tak pøedevším 

zájemcùm z øad veøejnosti. V nabídce jsou jak kurzy jazykové, tak kurzy pro pøípravu na VŠ èi kurzy pro rozvoj 

dovedností. Výuka probíhá v odpoledních dvouhodinových kurzech, které vedou zkušení odborníci, popø. rodilí 

mluvèí. Skupiny tvoøí obvykle cca 8 klientù. V tomto školním roce byl otevøen kurz anglického, francouzského, 

španìlského a nìmeckého jazyka.

V souvislosti s avizovaným zámìrem zøizovatele zorganizovat jednotné pøijímací zkoušky na støední školy v kraji                    

z èeského jazyka a matematiky reagovalo Slezské gymnázium opìt aktualizovanou nabídkou pøípravy žákù 

devátých tøíd k pøijímacím zkouškám. Pøípravné kurzy se setkaly s velkým zájmem z øad uchazeèù o studium, 

personálnì tyto kurzy zajiš�ovali stejnì jako v minulých letech vyuèující Slezského gymnázia. V tomto školním 

roce probíhalo celkem 6 kurzù s celkovým poètem 96 žákù. Rovnìž byly v letošním roce zrelizovány tzv. pøijímací 

zkoušky naneèisto, jichž se úèastnilo 107 pøihlášených.

Hodnocení projektù Euroregion Silesia
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12 Údaje o pøedložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojù

Pro rok 2014 škola získala prostøedky z Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Èeská republika – Polská 

republika 2007-2013 z Fondu mikroprojektù v Euroregionu Silesia na realizaci projektu Healthy Lifestyle 

(CZ.3.22/3.3.04/13.04182). Projekt probíhal celý kalendáøní rok. Jeho hlavním cílem bylo pøedstavit možnosti 

zdravého životního stylu, zamìøil se na osvìtu zdravé stravy, rozpoznání rizik spojených s poruchami pøíjmu 

potravy, optimální nastavení pohybových aktivit a zájmových èinností v rámci trávení volného èasu. Dalším 

problémem, na který se projekt zamìøil, je zneèiš�ování ovzduší v krajích, kde žijeme.

Škola zaèala realizovat svùj vlastní projekt nazvaný EMISE, kterým chce pøispìt ke zlepšení ovzduší ve své oblasti. 

Pro jeho realizaci získala v roce 2014 dotaci Magistrátu mìsta Opavy ve výši Kè 32.000,-- a v roce 2015 dotaci        

ve výši Kè 33.500,--. 

V roce 2015 získala škola dotaci z Magistrátu mìsta Opavy ve výši Kè 32.000,-- na realizaci projektu Televize SGO.

Studenti získali prostøedky z dotaèního programu Moravskoslezského kraje na vlastní realizaci dvou projektù, 

které Slezské gymnázium pouze na základì smlouvy o partnerství s tìmito studenty dozorovalo a vyúètovalo. 

Jednalo se o projekty Senior není OUT a Nedívej se a pojï si s námi hrát, které byly dotovány èástkami                 

Kè 10.500,-- a Kè 13.000,-- .

Výzva 56

V èervnu 2015 byl gymnáziu schválen podaný projekt v rámci Výzvy 56 – Operaèní program Vzdìlávání pro 

konkurenceschopnost na realizaci jazykovì vzdìlávacích studijních pobytù žákù v zahranièí v celkové hodnotì               

Kè 999.776,--. Projekt je realizován ve tøech šablonách:

K2 Zahranièní jazykový kurz pro uèitele 

K3 Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazykù 

K4 Zahranièní jazykovì-vzdìlávací pobyt pro žáky 

Mgr. Kamil Plaèek se v rámci šablony K2 zúèastnil kurzu v rozsahu 40 hodin s názvy Kultura jako zdroj pro výuku 

španìlštiny (La cultura como recurso didáctico) a Literatura a film ve výuce španìlštiny (Literatura y cine en el 

aula de ELE). Poøadatelem byla organizace La Fundación Comillas, jejímž hlavním cílem je rozvoj a podpora 

specializované výuky  španìlského jazyka a seznamování s kulturou  španìlsky mluvících zemí.

Mgr. Jan Rozsíval se rovnìž v rámci šablony K2 zúèastnil kurzu v rozsahu 40 hodin s názvem Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) for Secondary Teachers, který probíhal v The English Language Centre        

v Brightonu. ELC je mezinárodní vzdìlávací centrum pro uèitele, které jako jedno z mála nabízí metodický kurz 

CLIL. Prioritou úèastníka je vyuèovat pøedmìt dìjepis v anglickém jazyce. Na své domovské škole se této oblasti 

vyuèující už vìnuje a absolvování metodického kurzu povede k dalšímu profesnímu rozvoji vyuèujícího                         

a zdokonalování výuky. 
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V rámci šablony K3 se Mgr. Kamil Plaèek zúèastní týdenní stáže na Gymnasium Skövde Västerhöjd  ve Švédsku. 

Cílem zahranièní stáže je pøenést zkušenosti ze zahranièí, inspirovat uèitele ke zmìnì a pomoci v osobním rozvoji 

uèitelù. Obsahem stáže je fakticky „stínování“ uèitele španìlštiny na vybrané škole, která používá moderní 

metody výuku španìlštiny. 

V rámci šablony K4 škola zorganizuje ve školním roce 2015/2016 pro studenty zahranièní výjezdy s výukou jazyka 

do Skotska, Francie a Španìlska.

Den otevøených dveøí
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13 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zamìstnavatelù a dalšími partnery pøi plnìní úkolù ve vzdìlávání

13.1 Odborová organizace školy

Ve škole také v tomto školním roce pùsobila odborová organizace ZO ÈMOS. Øeditelka školy spolupracovala se 

èleny výboru v otázce aktualizace kolektivní smlouvy, rozpoètu FKSP a jeho èerpání. Mezi informace poskytované 

odboráøùm patøilo i prùbìžné informování o finanèní a ekonomické situaci školy. Spolupráci s odborovou 

organizací lze hodnotit jako neformální.

13.2 Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery

 Spolupracující partner

Alliance Française Ostrava

Armáda spásy + Azylový dùm Opava

AŠSK ÈR

British council 

+ jazyková škola Cloverleaf

Èeské vysoké uèení technické Praha

Èeskoslovenská obec legionáøská

Èeský svaz bojovníkù za svobodu

Domov seniorù Bílá Opava

Elim Opava, o. p. s.

Goethe Institut Praha

Gymnázium Hladnov Ostrava

Instituto Cervantes Praha

Lesy ÈR, s. p.

Matematicko-fyzikální fakulta 

Univerzity Karlovy

Mateøská škola Eliška Opava

Matice slezská

Mezinárodní studentská 

organizaceAIESEC

Nadaèní fond Emil

OKO Opava

Okresní knihovna Petra Bezruèe

Ostravská univerzita

Ostroj Opava, a. s.

Památník Petra Bezruèe

Planetárium J. Palysy Ostrava

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých

 Hlavní oblasti a pøínosy spolupráce

Exkurze, soutìže, jazykové certifikáty

Charitativní vystoupení na akci Noc venku

Sportovní klub, soutìže

Jazykové certifikáty

Pøednášky (chemie, fyzika)

Pøednášky a osvìtová èinnost

Pøednášky a osvìtová èinnost

Kulturní a charitativní aktivity žákù SGO

Dobrovolnická èinnost

Soutìže organizované GI

Soutìže Ètení z dona Quijota

Exkurze do institutu

Ochrana krajiny a životního prostøedí

Pøednášková èinnost

Vedení volnoèasových aktivit pro dìti MŠ

Besedy, pøednášky, exkurze

Stáže zahranièních studentù 

v hodinách cizích jazykù

Humanitární sbírka

Spolupoøadatelství vzdìlávacích 

akcí pro veøejnost

Knihovní lekce pro žáky 1. roèníku

Náslechové i souvislé praxe studentù OSU; 

pøednášky pedagogù OSU

Exkurze na galvanickou linku

Exkurze do památníku

Exkurze pro žáky 1. roèníku

Charitativní sbírka Bílá pastelka

Forma spolupráce

vzdìlávání

charita, kultura

vzdìlávání, sport

vzdìlávání

vzdìlávání

vzdìlávání

vzdìlávání

charita, kultura

organizace, charita

vzdìlávání

vzdìlávání

vzdìlávání

vzdìlávání, charita

vzdìlávání

organizace

vzdìlávání

vzdìlávání, organizace

charita

vzdìlávání

vzdìlávání

zajištìní, vedení

vzdìlávání

vzdìlávání

vzdìlávání

charita
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Slezská nemocnice Opava

Slezská univerzita Opava

Slezské divadlo Opava

Slezské vzdìlávací centrum

Statutární mìsto Opava

Ústav geoniky Akademie vìd ÈR, v. v. i.

Vysoká škola báòská - Technická 

unverzita

Vysoká škola chemicko-technologická 

Praha

ZŠ Slavkov, ZŠ Šrámkova Opava

Exkurze do lékárny, transfuzní stanice 

a oddìlení patologie 

Oboustranná spolupráce, soutìžní aktivity, 

praxe studentù SLU

Divadelní pøedplatné pro žáky SGO, 

pøedstavení pro žáky

Vzdìlávací kurzy pro opavskou veøejnost

Organizování aktivit pro opavskou mládež

Exkurze, popularizaèní workshop

Semináøe, exkurze; soutìže nabízené VŠB TU

Pøednáška na téma forenzní analýza 

Poøádání jazykových odpolední pro žáky 9. tøíd

vzdìlávání

vzdìlávání, organizace

kultura, vzdìlávání

vzdìlávání, organizace

organizace, zajištìní

vzdìlávání

vzdìlávání

vzdìlávání

organizace, vzdìlávání

Exkurze do ostravského planetária
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14 Základní údaje o hospodaøení školy

Èinnost školy je financována pøedevším z dotace zøizovatele na provoz a prostøedkù MŠMT na pøímé náklady. 

Financování další øady èinností škola uskuteèòuje prostøednictvím mimorozpoètových zdrojù, získaných z vlastní 

doplòkové èinnosti, grantù a sponzoringu.

Náklady a výnosy k 31. 12. 2014

Náklady hlavní èinnosti celkem Kè 20 999 584,90

z toho:

1. spotøeba materiálu Kè 627 868,35

2. spotøeba energie Kè 857 024,81

3. aktivace obìžného majetku Kè     -  2 853,00

4. opravy a udržování Kè    865 843,94

5. cestovné Kè 96 183,00

6. náklady na reprezentaci Kè 2 038,81

7. ostatní služby Kè 633 941,63

8. mzdové náklady Kè 12 429 952,00

9. zákonné soc. pojištìní Kè 4 059 018,00

10. jiné sociální pojištìní Kè 49 920,00

11. zákonné soc. náklady Kè 201 965,81

12. jiné sociální náklady Kè 1 350,00

13. jiné danì a poplatky Kè 150,00

14. pokuty a penále Kè 918,00

15. ostatní náklady z èinnosti Kè 117 550,51

16. odpisy dlouhodobého majetku Kè 271 670,40

17. náklady z drobného dlouhodobého majetku Kè 779 013,91

18. ostatní finanèní náklady Kè 5 011,87

19. daò z pøíjmu Kè 3 016,86

Výnosy

Výnosy hlavní èinnosti celkem Kè 20 892 787,19

z toho:

tržby z prodeje služeb Kè 182 843,00

zúètování fondù Kè 134 486,30

ostatní výnosy z èinnosti Kè 61 350,00

úroky Kè 15 878,33

ostatní finanèní výnosy, kurzové zisky Kè 920,27

dotace na pøímé náklady na vzdìlávání Kè 16 389 000,00

dotace na rozvojový program „Hodnocení žákù a škol podle výsledkù 

v soutìžích v roce 2013 – Excelence støedních škol 2013“ Kè 40 509,00

dotace na rozvojový program „Zvýšení platù pedagogických 

pracovníkù regionálního školství v roce 2014“ Kè 85 129,00



dotace na rozvojový program „Zvýšení platù pracovníkù 

regionálního školství v roce 2014“ Kè 97 168,00

dotace na realizaci projektu „EU peníze školám“ 

CZ.1.07/1.5.00/34.0276 použitá v roce 2014 Kè 240 137,91

dotace na provozní náklady (UZ 00001) Kè 2 960 000,00

prostøedky na pøechod na nový systém FAMA+ (UZ 00203) Kè 13 500,00

úèelové prostøedky na krytí odpisù DHM a DNM (UZ 00205) Kè 271 000,00

použité prostøedky v r. 2014 „Curiosity znamená zvídavost“ (Uz00334) Kè 30 551,17

dotece z Fondu mikroprojektù v Euroregionu Silesia

na projekt Healthy lifestyle Kè 338 314,21

dotace Magistrátu mìsta Opavy

na projekt EMISE Kè 32 000,00

Škola ve školním roce 2014/2015 dokonèila výmìnu starých, poškozených a netìsnících oken za nová                             

s termoizolaèními skly ve tøídách, kabinetech a na chodbách, zbývají vymìnit ještì sklepní okna. Zároveò škola 

opravila podlahy v nìkterých tøídách a zakoupila šatní skøíòky pro studenty, aby každý student mìl k dispozici svou 

skøíòku.

Dále škola vybavila tøídy novými uèebními pomùckami získanými v rámci projektù EU peníze SŠ, Healthy lifestyle, 

Emise a Curiosity. Zakoupila nové knihy do žákovské knihovny, uèebnice a uèební pomùcky, èímž zajistila zvýšení 

úrovnì vzdìlávání. 

Veškeré pøidìlené prostøedky byly úèelnì a efektivnì vynaloženy.

Doplòková èinnost v roce 2014

Doplòková èinnost na Slezském gymnáziu je realizována v souladu se zøizovací listinou v tìchto oblastech: kurzy 

Slezského vzdìlávacího centra, pøípravné kurzy k pøijímacím zkouškám, sportovní a kulturní akce, pøijímací zkoušky 

naneèisto a pronájmy prostor.

náklady doplòková èinnost Kè 539 619,24

výnosy doplòková èinnost Kè 730 529,76

hospodáøský výsledek za doplòkovou èinnost (zisk) Kè 190 909,76

Organizace ukonèila hospodaøení v roce 2014 s celkovým ziskem ve výši Kè 84 112,05. V doplòkové èinnosti 

organizace vytvoøila zisk ve výši Kè 190 909,76 pøedevším z pronájmù a poøádání kurzù. Hospodaøení hlavní èinnosti 

skonèilo ztrátou ve výši Kè - 106 797,71. Vedení Slezského gymnázia navrhlo radì kraje pøevést èástku ve výši Kè 

3.000,-- do fondu odmìn a zbývající èást zlepšeného hospodáøského výsledku do rezervního fondu.

Investièní èinnost

Ve školním roce 2014/2015 bylo z investièního fondu financováno technické zhodnocení budov v celkové                 

èástce  Kè 429.895,53. Byla pøedevším vymìnìna okna na chodbách, namontováno nové osvìtlení a stínící rolety 

do tøíd s dataprojektory.

Základní údaje o hospodaøení školy
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Poskytnuté dary

Slezské gymnázium obdrželo v tomto školním roce finanèní dary do rezervního fondu v celkové výši Kè 28.100,00. 

Dary poskytlo sdružení Tereza, VŠCHT Praha a rodièe žákù. Dary jsou využívány v souladu se smlouvami pøedevším 

na realizaci projektových dnù pro studenty – Den D, k èásteènému financování školních projektù Healthy Lifestyle, 

EMISE, Televize SGO, Pojï si s námi zahrát – Volejbal, Senior není OUT.

Základní údaje o hospodaøení školy
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15 Úspìchy žákù, soutìže, olympiády, exkurze, kurzy, kroužky a ostatní akce

15.1 CIZÍ JAZYKY

Evropský den jazykù – tentokrát na vánoèní téma

Dne 18. 12. 2014 probìhla na SGO oslava evropské jazykové a kulturní rùznorodosti. Vzhledem k termínu bylo 

zvoleno téma Vánoc a jejich prožívání v tìch zemích, jejichž jazyky se na SGO vyuèují. Postupnì se do pøípravy 

programù zapojili všichni žáci – 1. a 2. roèník pøedvádìl svá stanovištì dopoledne, pozdìji se role obrátily a mladší 

studenti se se zájmem zapojili do programù organizovaných spolužáky z 3. a 4. roèníku. V obou prezentaèních 

blocích nebyla nouze o scénky, kulináøské zážitky, hudební vystoupení a soutìže, a to ve všech jazycích, které se 

na Slezském gymnáziu vyuèují.

15.2  JAZYK ANGLICKÝ

Certifikáty FCE a CAE (partnerem je JŠ Cloverleaf)

V prosinci 2014 složilo 6 žákù Slezského gymnázia mezinárodní jazykové zkoušky v úrovních B2 a C1. Stejnì jako   

v pøedchozích dvou letech bylo v tomto termínu možno vykonat všechny èásti zkoušek v Opavì – na Slezském, 

respektive Mendelovì gymnáziu. Letos mohli žáci využít speciální akce, kdy za jednu cenu mohli skládat                  

oba certifikáty – tedy FCE i CAE. Další 2 žáci složili zkoušku FCE v bøeznu 2015. V záøí 2014 také probìhly tradièní 

pre-testy k certifikátùm, kterých se úèastnilo 40 žákù, jež si mohli otestovat svou aktuální jazykovou úroveò. Tyto 

„zkoušky naneèisto“ jsou pøístupné i široké veøejnosti.

Vzdìlávací exkurze do Londýna

V øíjnu 2014 se žáci SGO vypravili dobývat hlavní mìsto Spojeného království. Tradicí se stal pobyt v hostitelských 

rodinách, který dává žákùm pøíležitost poznat životní styl bìžných britských rodin a otestovat v praxi svou 

angliètinu. Organizátoøi pøipravili bohatý vzdìlávací program, jenž seznámil úèastníky s hlavními památkami 

Londýna a jeho blízkého okolí.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Slezské gymnázium zahájilo letos pøípravu smìøující k zapojení žákù do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 

Jedná se o prestižní program neformálního vzdìlávání pro mladé lidi ve vìku 14-24 let. Úèastníci programu               

si stanovují vlastní cíle, které jsou výzvou pro jejich osobní rozvoj, a s pomocí mentora usilují o jejich splnìní               

ve ètyøech oblastech: rozvoji talentu, dobrovolnictví, sportu a dobrodružné expedici. Absolventi programu jsou     

za svou píli ocenìni certifikátem s mezinárodní platností, který jim mùže pomoci k pøijetí na vysoké školy èi                  

k získání zajímavé práce.

Výzva 56

Slezské gymnázium reflektovalo na Výzvu 56 MŠMT a rozhodlo se realizovat jazykový pobyt ve skotském 

Edinburghu pro 31 žákù, kteøí vyšli vítìznì z výbìrového kola. Tito žáci budou v záøí 2015 pobývat týden                    

ve skotských rodinách a docházet na dopolední kurz angliètiny. Ve volných chvílích se seznámí s mìstem 

Edinburgh a jeho blízkým okolím.
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Simulace jednání OSN v angliètinì (partnerem je UP Olomouc)

V pátek 17. dubna 2015 se dvanáct vyznavaèù základù spoleèenských vìd a angliètiny sešlo, aby spoleènì 

uskuteènili modelové zasedání komise OSN. Jednalo se o pilotní verzi programu, který vyvinula Univerzita 

Palackého v Olomouci. Pro Slezské gymnázium ji zprostøedkoval náš absolvent David Bøezina, který se na pøípravì 

projektu UP podílel. Tématem jednání bylo zajištìní/zlepšení práv žen. Žáci reprezentovali 12 velmi odlišných 

zemí svìta, od Kanady po Kongo. Bìhem pátku provedli prùzkum situace v dané zemi a pøipravili si argumenty.            

V sobotu 18. dubna pak všechny informace zužitkovali v anglicky vedené tøíhodinové diskuzi zakonèené 

schválením rezoluce.

Projekt EDISON

V termínu 2.–6. 2. 2015 hostilo Slezské gymnázium šest mezinárodních stážistù, kteøí se pøijeli podìlit o informace 

týkající se jejich zemí i kultur. Letos byla nabídka velmi exotická – žáci si vyslechli prezentace stážistù z Èíny, 

Taiwanu, Indonésie, Brazílie, Chile a Chorvatska. Stážisté oduèili celkem více než 120 vyuèovacích hodin ve všech 

roènících školy. Cílem projektu je podpoøit multikulturní smýšlení èeských studentù, partnerem je mezinárodní 

studentská organizace AIESEC.

Jazyková odpoledne pro ZŠ Šrámkova a ZŠ Slavkov

Nìkolik listopadových odpolední bylo vìnováno posilování vztahu SGO a místních základních škol. Studentky               

2. roèníku pøipravily pásmo jazykových aktivit v angliètinì zamìøených na posilování slovní zásoby. V rámci tøí 

„jazykových odpolední“ svùj program nabídly žákùm ZŠ Šrámkova a ZŠ Slavkov. Spolupráce pokraèovala dalším 

setkáním v bøeznu 2015, kdy se aktivity týkaly reálií anglicky mluvících zemí. Na pøípravì programu se již podíleli         

i sami žáci základních škol. Gymnazisté i žáci základek si tak vyzkoušeli role moderátorù i soutìžících anglického 

Riskuj! Poslední setkání probìhlo v èervnu 2015 a bylo zamìøené na poslechové dovednosti, které si žáci procvièili                   

na vybraných anglických písních. 

Spolupráce bude pokraèovat i v pøíštím 

školním roce.

Anglické divadlo

Ve støedu 5. listopadu navštívili všichni žáci 

Slezského gymnázia divadelní pøedstavení       

v anglickém jazyce. Tentokrát mìli žáci 

možnost seznámit se prostøednictvím 

studentského divadelního zpracování                

s životním pøíbìhem anglického krále 

Jindøicha VIII. Pøedstavení s názvem 

Jindøich a šest žen pøedstavilo postupnì 

všechny Jindøichovy manželky a jeho vztah 

k nim. Pøedstavení bylo zpracováno 

srozumitelnì a pomìrnì vtipnì a ukázalo 

divákùm, že i na studentské úrovni se dá          

v anglickém jazyce dosáhnout velmi 

zajímavých výsledkù. EDISON - stážisté z celého svìta se svými èeskými pøáteli
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Fan Night – Halloween 

interaktivní program – historie a souèasnost svátku; halloweenská stezka odvahy; dýòobraní; dramatizace 

Poeovy básnì Havran apod.; zúèastnili se zájemci napøíè roèníky.

Pøekladatelská soutìž Translator of the Year 2014

V letošním kole soutìže, která se uskuteènila 1. dubna 2015, jsme zaznamenali rekordní úèast, kdy jsme hodnotili 

práce témìø stovky soutìžících. V kategorii prózy se žáci museli poprat s barvitým líèením rodiny teenagera Briana 

O?Briena, v poezii se mladí pøekladatelé pokoušeli vystihnout náladu básnì Funeral Blues od W. H. Audena.

Anglické procházky Opavou

V pondìlí 5. kvìtna se všichni žáci 1. roèníku ocitli v roli prùvodcù po Opavì. Absolvovali totiž dopolední program, 

bìhem nìhož prošli nejdùležitìjší budovy a místa v Opavì. K nim si každý z nich musel pøipravit krátký komentáø  

v angliètinì pro své spolužáky. Díky ochotì opavského informaèního centra jsme též mohli vystoupit na vìž 

radnice a podívat se na mìsto z ptaèí perspektivy.

Olympiáda z angliètiny

V pondìlí 26. ledna 2015 se témìø šedesát žákù Slezského gymnázia støetlo v klání z anglického jazyka. Všichni 

soutìžící prošli písemným kolem, které provìøovalo jejich dovednosti v oblasti gramatiky a poslechu 

cizojazyèného testu. Devìt nejlepších se pak utkalo v ústním kole, kde museli prokázat, že jsou schopni plynulého 

projevu s bohatou slovní zásobou z nejrùznìjších oborù lidské èinnosti. 

15.3 JAZYK FRANCOUZSKÝ

Certifikáty DELF

V tomto školním roce úspìšnì složili 4 žáci certifikát Delf scolaire B1, 3 žáci pak dosáhli úrovnì Delf scolaire B2.

Olympiáda z francouzštiny

Jako každoroènì se na pùdì školy zrealizovalo školní kolo olympiády z francouzštiny. Kdo tvrdil, že o francouzštinu 

není takový zájem, jako o jiné jazyky, byl by pøekvapen, nebo� ve školním kole se sešlo 32 zájemcù ve dvou 

kategoriích (B1 a B2). A že šlo o žáky s výbornými jazykovými znalostmi, dokládá to, že vítìzky školního kola 

hladce prošly kolem okresním a v krajském kole získala Kristýna Bergerová v kategorii B2 4. místo a její mladší 

kolegynì Veronika Resslerová se v kategorii B1 stala krajskou vítìzkou.

Spolupráce s Alliance Française d’Ostrava a Institut Français de Prague

Také letos pokraèovala pøínosná spolupráce s institucemi Alliance Française d’Ostrava a Institut Français               

de Prague. V támci této kooperativy probìhla Gastrosoutìž– soutìž pro žáky studující francouzský jazyk                  

ve spolupráci se SŠ Ahol Ostrava–Vítkovice a AF Ostrava, jazykovou úroveò žáci otestovali také v soutìžním 

diktátu nebo v Quiz de la Francophonie. Velmi oblíbená je pøednáška ve spolupráci s AF Ostrava nazvaná Faites           

la Fete. Velké pøízni žákù se tìšila videosoutìž „Co mi pøipomíná Francii“ uskuteènìná v rámci francouzského 

podzimu na AF Ostrava. Ani letos nechybìli zástupci naší školy v klubu Parník, kde probìhla soutìž ve zpìvu 

frankofonní písnì.
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15.4 JAZYK ŠPANÌLSKÝ

Certifikáty DELE

Ve školním roce 2014/2015 4 žáci školy získali certifikát Dele Inicial v úrovni B1.

Olympiáda ve španìlštinì

20 nadšencù-španìlštináøù zmìøilo své síly ve školním kole olympiády ve španìlštinì. Vítìzky obou                 

kategorií reprezentovaly školu v krajském kole, kde Anna Kubná v I. kategorii získala 4. místo a Veronika Blažejová 

ve II. kategorii skonèila na bronzové pozici.

Smartlife

Projekt Smart Life má studenty zábavnou a soutìžní formou motivovat k tomu, aby pøemýšleli nad svým 

jídelníèkem, více sportovali, žili aktivnìji a prospívali tak své duševní i fyzické kondici. Potravináøská komora Èeské 

republiky proto pøišla s projektem Smart Life, jehož cílem je propagace zdravého životního stylu mezi studenty 

støedních škol. Slezské gymnázium reprezentovalo celkem 32 úèastníkù v nìkolika skupinách i jako jednotlivci. 

Celkem se do projektu zapojilo 40 hrajících týmu z celé Èeské republiky. Skupina 2A1 obsadila 4. místo, skupina 

2A2 dokonce místo 2. a získala èástku 20 000,- Kè. Mezi jednotlivci obsadil Ondøej Fleger 3. místo.

Další aktivity

V rámci zvýšení zájmu o studium španìlštiny 

zaøazuje komise cizích jazykù také aktivity 

vedoucí k posílení vìdomí o možnostech  studia 

èi práce ve španìlsky mluvících oblastech. 

Probìhla prezentace au pair v zahranièí, studia 

španìlštiny na VŠE Praha, vyuèující španìlštiny 

je rovnìž pomocí studentùm napø. pøi získání 

stipendia na Fundación ELE Salamanca. Byla také 

podána žádost o grant v rámci projektu Mosaico 

Latino.

15.5 JAZYK NÌMECKÝ

Lange Nacht der kurzen Texte

Ve støedu 8. 4. 2015 se v klubu Art konal už 

podvanácté nìmecký literární veèer Lange Nacht 

der kurzen Texte, který poøádá katedra 

germanistiky Slezské univerzity. Se svým 

programem „Ein Kessel Buntes – es weihnachtet“ se této akce zúèastnili také nìmèináøi ze tøídy 4.C. Nìmecká 

dramatizace èeské vánoèní klasiky Pelíšky rozesmála celý sál a obrovský úspìch sklidila také varietní performance 

Moskau na známý stejnojmenný hit seskupení Los Rotopedos. Publikum povzbuzovalo úèinkující už bìhem 

vystoupení a na jeho konci èekal na všechny zasloužený aplaus. Studenti naší školy byli zajisté vítaným 

zpestøením programu a lze oèekávat další spolupráci v nìkteré z následujících „dlouhých nocí“.

Smartlife
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Vzdìlávací exkurze do Vídnì

Exkurze do nìkterého z nìmeckých èí rakouských mìst jsou mezi žáky studujícími nìmèinu velmi oblíbené. Plný 

autobus zájemcù se vydal 12. 6. 2015 smìrem Vídeò. Všichni mìli možnost zhlédnout skvosty vídeòské kultury, 

jako jsou muzea, Hofburg, Burgtheater, Parlament, pøekrásný zámek Schönbrunn a mnoho dalších. Samozøejmì 

nesmìla chybìt ani zábava v pravém slova smyslu – Prater. 

Olympiáda z nìmeckého jazyka

Také nìmèina patøí k jazykùm, v níž se žáci zapojují do soutìžního klání. A nejinak tomu bylo i letos. 20 studentù 

se pøihlásilo do školního kola (ve dvou kategoriích), vítìz kategorie III. A Jan Onderka získal v kole okresním            

3. místo.

15.6 JAZYK RUSKÝ

Olympiáda z ruštiny

Ani ruštináøi si letos nenechali ujít 

pøíležitost pomìøit navzájem své síly          

a zúèastnit se olympiády v kategorii SŠ I           

a SŠ II. Vítìzové obou kategorií 

reprezentovali školu v krajském kole 

soutìže, pøièemž Kristýna Høivnáèová 

obsadila v kategorii SŠ II 4. místo.

15.7 JAZYK ÈESKÝ

Náchodská Prima sezóna

Jako každoroènì se tohoto celostátního 

festivalu studentské tvoøivosti zúèastnilo 

mnoho literárnì nadaných studentù školy. 

Snaha byla korunována úspìchem, kdy 

odborná porota ocenila povídku Škrpále 

dalšího, co to nezvlád Žanety Krejèíkové støíbrnou pøíèkou a povídka Lovkynì Anny Køempkové získala v této 

soutìži prvenství. Žaneta Krejèíková obdržela ještì také èestné uznání odborné poroty.

Olympiáda v èeském jazyce

Jako každoroènì byl o tuto olympiáda velký zájem, a tak se školního kola zúèastnilo témìø 60 zájemcù. Vítìzka 

Anna Valcháøová ze 4. roèníku získala naposledy možnost reprezentovat školu v tomto oboru a prošla až do 

krajského kola, v nìmž získala 9. místo.

Studenti ètou a píší noviny

Již ponìkolikáté se škola zapojuje do projektu, jehož souèástí je jednak dodávání deníku Mladá fronta dnes, které 

jsou využívány pøedevším v hodinách èeského jazyka ve tøetím roèníku (v rámci výuky publicistického stylu), ale 

hlavnì možnost otištìní vybraných pøíspìvkù žákù v celostátním tisku.

Mrazík v podání ruštináøù prosinec 2014
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Spolupráce s Ostravskou univerzitou

Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou absolvovali žáci 3. roèníku projektovou výuku s pracovním listem 

Rozumíme reklamì a umíme se jí bránit? – pøednášku doc. H. Srpové, v níž se seznámili s druhy reklamy, formou  

a mírou ovlivòování konzumentù reklamou a úloze jazyka reklamy. Žáci 2. roèníku se zamìøili na téma Vlastní 

jména okolo nás – pøednášku doc. J. Davida, která pøinesla podrobnosti z onomastiky, pøièemž vycházela                      

z praktických ukázek vybraných mezi regionálními názvy.

Jazykové sprchy

Pedagogové Slezského gymnázia jsou si vìdomi nutnosti propojit znalosti a dovednosti jednotlivých pøedmìtù                

a zejména využít je pro praktické úèely. Souèástí takového praktického využití jsou jazykové sprchy – tentokrát 

využívané pøi výuce o anglicky píšících 

autorech a jejich tvorbì – J. Austenová a G. B. 

Shaw. Smyslem je mimo jiné také rozšiøování 

slovní zásoby, využívá se také poslechu            

a konverzace v cizím jazyce.

Fan Night 

Oblíbený, interaktivní dvacetiètyøhodinový 

program s promìnlivou tematikou – tentokrát   

na téma Halloween. Prostor byl vìnován 

historii i souèasnosti svátku, následovala 

halloweenská stezka odvahy, dýòobraní              

a vyvrcholením byla dramatizace Poeovy 

básnì Havran.

Ètvrtlístek

Škola se již podruhé zapojila do recitaèní 

soutìže, která nabízí 2 kategorie –  Poezie            

a próza a Dramatický text. V porotì kromì 

pedagogù zasedla také hereèka opavského divadla Tereza Starostková. Natálie Janyšková se se svou dramatizací 

probojovala až do krajského kola, v nìmž získala krásné druhé místo.

Mìsto ète knihu

Literárnì-výtvarná soutìže poøádaná mìstem Šumperk letos nabídla téma Bylo – nebylo aneb Moje pohádka.            

V kategorii støedních školy získal 3. místo Jan Onderka se svou Pohádkou o školních umyvadlech. V kategorii 

úvaha získaly studentky Alena Klementová s prací Náš boj a Klára Moravcová s úvahou Svìt køehkých vìcí                

2. pøíèku.

Exkurze a další aktivity (JÈ):

• Knihovní lekce pro žáky 1. roèníku

• Dekameron – Hudební divadlo P. Helebranda

• Návštìva Památníku P. Bezruèe 

Jazykové odpoledne pro ZŠ Šrámkova - uèíme se navzájem
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• Kyberšikana; Fantasy a sci-fi – pøednášky v Mìstské knihovnì

• Mrtvé mìsto – Opava 1945 (výstava) 

• Rozumíme reklamì a umíme se jí bránit? 

• Pùvod vlastních jmen 

• Historické souvislosti ve tvorbì J. R. R. Tolkiena  

15.8 DÌJEPIS

Støedoškolská odborná èinnost

Je ocenitelné, pokud se žáci rozhodnou vìnovat svùj volný èas jakémukoli dalšímu podnikání na poli odbornosti. 

Natálie Janyšková se svou prací na téma Vlivy na dílo Hanse Holbeina obsadila v krajském kole soutìže SOÈ             

4. pøíèku.

Jazykové sprchy

Také dìjepis využívá možnosti propojit 

historické poznatky s výukou cizího jazyka, 

tentokrát  pøi zpracování tématu vìnujícího 

se dìjinám anglosaských zemí – Tudorovci 

apod. Hodiny jsou vedeny v angliètinì, 

souèástí jsou krátké dokumenty, poslech     

i konverzace v tomto jazyce. 

Dìjepisná soutìž

Také dìjepis má na této škole své zástupce, 

kteøí rádi mìøí své síly s ostatními 

historickými nadšenci. V tomto školním 

roce prošli zájemci velmi obtížnými koly 

soutìže až do kola krajského, v nìmž               

5. místo získal Stanislav Jahn.

Èlovìk v tísni – Pøíbìhy bezpráví

Filmová projekce, na níž navazovala beseda s Mgr. Ivo Mludkem, aktivistou protikomunistických demonstrací              

v roce 1989 na Opavsku a Ostravsku. Akce byla urèena žákùm semináøe z dìjepisu a dalším zájemcùm.

Museli pracovat pro øíši

Putovní výstava s dokumentací k období Protektorátu. Expozice je pokraèováním spolupráce s Èeským svazem 

bojovníkù za svobodu a klade si za cíl seznámit žáky s dìjinami druhé svìtové války.

 Cestou Ostravsko-opavské operace

Historicko-poznávací exkurze s odborným výkladem pro skupinu žákù školy, která byla uskuteènìna v rámci 

spolupráce s Èeským svazem bojovníkù za svobodu a Èeskoslovenskou obcí legionáøskou.

70. výroèí osvobození Opavy
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Dokumenty vytvoøené pedagogy SGO

100. výroèí vypuknutí 1. svìtové války – pøipomínkový akce Dne váleèných veteránù Poppy Day

70. výroèí ukonèení 2. svìtové války – projekce dokumentu; akce byla spojená s výrobou origami jeøábù 

a jejich odesláním do japonského památníku v Hirošimì do srpna 2015.

Exkurze a další aktivity (D):

• Jeden svìt na školách – Bojovníci ze severu

• Cestou Ostravsko-opavské operace

• Mìstský høbitov

• Historická procházka Opavou 

• Zemský archiv Opava 

• Mezinárodní setkání mládeže k 70. výroèí konce 2. svìtové války v Osvìtimi 

• Historické souvislosti ve tvorbì J. R. R. Tolkiena (zájemci o žánr fantasy) 

• První republika a rok 1938 

• Misionáøem v Bangladéši (pøednáška pracovníka humanitární organizace ADRA pro žáky)

• 25. výroèí „sametové“ revoluce 

15.9 ZÁKLADY SPOLEÈENSKÝCH VÌD

Pedagogové pøedmìtu se snažit studenty motivovat k co nejvìtšímu zapojení do aktivit sociálních, 

spoleèenských, humanitárních i vzdìlávacích. Jsou iniciátory mnoha projektù – ZIP, Emise, TV SGO, HELP P3, 

spolupráce s MŠ Eliška, spolupráce se statutárním 

mìstem Opava atd.

Den D – Co jste o OSN nevìdìli a stydìli jste se 

zeptat

Každoroèní aktivita, která je organizována žáky 

spoleèenskovìdního semináøe a je vždy vìnována 

konkrétnímu vybranému tématu. Letošní rok bylo 

urèeno téma Co jste o OSN nevìdìli a stydìli jste se 

zeptat. Tento projekt se na první pohled mùže zdát 

vcelku banální, ale ve skuteènosti je to pøesnì naopak 

– Den D vyžaduje po studentech spoleèenskovìdního 

semináøe 3. roèníku dlouhodobou a peèlivou pøípravu, 

se kterou se zaèíná na pøelomu záøí a øíjna. 

Seminaristé si pøipravili celkem 13 stanoviš�, napøíklad                 

o historii OSN, Chartì, orgánech OSN, pomoci OSN            

v rámci problematiky lidských práv èi boje proti 

terorismu a mnoho dalších. To vše se realizovalo pomocí rùzných prezentací, her a scének, jež organizátoøi 

pøipravovali mimo školní výuku ve svém volném èase. Bìhem celého dne ostatním žákùm školy pøiblížili OSN jako 

takovou, pøedali spoustu informací o jejích jednotlivých èástech i její práci.

•

•

Simulace jednání OSN - delegáti si pøipravují zahajovací øeèi
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15.10   TÌLESNÁ VÝCHOVA

Kromì kolektivních èi individuálních sportovních aktivit žákù zajiš�uje komise TV také kompletní organizaci 

lyžaøského výcviku pro první roèník a letní ozdravný sportovnì-turistický kurz pro roèník druhý. Žáci mìli také 

možnost navštìvovat pravidelné kroužky – volejbal, basketbal, sportovní gymnastiku èi pódiové skladby. 

Pøehled nejvýraznìjších aktivit

15.11   CHEMIE

ChemQuest

Tøetí roèník soutìže, kterou ve spolupráci s firmou DuPont a  Národním centrem pro mladé chemiky vyhlašuje 

VŠCHT Praha. Úkolem žákù je ve dvou až tøíèlenných týmech navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment, 

tentokrát na téma Chemie a zdraví. Do republikového kola postoupily 2 školní týmy, pøièemž tým s experimentem 

nazvaným Kouøení mùže zabíjet skonèil na 4. místì a tým s tématem Katalytické reakce v lidském organismu 

obsadil dokonce støíbrnou pozici. 

Zlepši si techniku

Soutìž poøádaná VŠB-TUO, jejímž cílem je pøivést žáky k tomu, aby umìli vysvìtlit svým spolužákùm zábavnou           

a jednoduchou formou jakékoliv téma z matematiky, fyziky, chemie nebo techniky. Lze použít názorný výklad, 

pøedstavit svùj vynález nebo provést pokus, to vše ale v maximální délce 4 minut. Soutìžní tým, který pøedvedl 

téma Pøemìna mìdi na støíbro a zlato, získal v soutìži 1. místo.

Akce

Mezinárodní sportovní klání Kalokagathia (SR)

MÈR - sportovní gymnastika

Soutìž o nejlepší pohybovou skladbu

Atletika – CORNY POHÁR – krajské kolo

Pøespolní bìh – krajské kolo

Stolní tenis – krajské finále

Basketbal – krajské finále

Volejbal – krajské finále

Florbal – krajské finále

Basketbal – okresní kolo

Šplh – okresní kolo

Pøespolní bìh – okresní kolo

Silový ètyøboj – okresní kolo

Halová kopaná – okresní kolo

Evropský den mobility – In-line

Martinkùv memoriál

Vánoèní la�ka

MTB cross

Umístìní

6. místo družstvo SGO

3. místo

2. místo

2. místo dívky

2. místo dívky

3. místo dívky

3. místo dívky, 5. místo chlapci

úèast ve finále dívky

5. místo chlapci

1. místo chlapci

1. místo

1. místo dívky, 2. místo chlapci

1. místo dívky, 3. místo chlapci

3. místo dívky

1. místo štafeta SGO

1. místo dívky, 4. místo chlapci

1. místo dívky

1. místo družstvo SGO

Jednotlivci – 2. a 3. místo chlapci, 2. místo dívky
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Voda a životní prostøedí Moravskoslezského kraje

Krajská soutìž, poøádaná VŠB-TUO. Studenti se v rámci soutìže úèastnili exkurzí a workshopù a závìrem 

prezentovali svou práci a poster. Žáci naší školy získali v tomto klání 2. místo.

Chemická olympiáda

Chemickou olympiádu tvoøí jednak zpracování domácí èásti a následnì soutìžní oddíl, který zahrnuje test            

a praktickou èást. Nejúspìšnìjším úèastníkem byl Ondøej Valík, který postoupil do krajského kola.

Popularizace vìdy – pøednáška Monitoring kvality ovzduší a vod

Pøednáška s názvem „Chemie v praxi“ byla zamìøena na zneèištìní ovzduší a vodních zdrojù. Pøednášela             

doc. Mgr. Jana Nábìlková, Ph.D., z katedry zdravotního a ekologického inženýrství na ÈVUT Praha. Žáci mìli 
2+ 2+možnost zjistit, že voda v naší škole je bez závad, s menším obsahem Ca  a Mg  iontù. Také se seznámili                   

s mìøicími metodami konduktometrie a chelatometrie.

Hodiny moderní chemie na téma Forenzní analýza

Projekt „Hodina moderní chemie“ popularizuje chemii a moderní chemické obory. Cílem je pøiblížit studentùm 

chemii a pøírodní vìdy a ukázat je zábavnou formou. Zástupci VŠCHT Praha objasòují nejnovìjší trendy v chemii     

a pøedevším ukazují praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. 

Exkurze a další aktivity:

Semináø nanotechnologie

Chemie na Slezskoostravském hradì

Nemocnièní lékárna

Cukrovar Opava

Galvanovna Opava

15.12   BIOLOGIE

Veletrh vìdy v rámci projektu Otevøená vìda IV

Denis Urbanský prezentoval výsledky své badatelské práce na téma „Jak ptáci reagují na zmìnu klimatu?“          

na závìreèném sympóziu projektu Otevøená vìda IV, Veletrhu vìdy, který probìhl 21.-23. 5. 2015 na výstavišti 

PVA EXPO Praha v Letòanech. Na veletrhu se sešli absolventi studentských stáží, pracovištì Akademie vìd èeské 

republiky, univerzity i zkušení popularizátoøi vìdy. Objevila se zde témata z genetiky, obecné i molekulární 

biologie, fyziky, matematiky a dalších oborù. Veletrh byl zaplnìn interaktivními stánky, pokusy a zajímavostmi               

z vìdeckých center. Své výsledky D. Urbanský prezentoval pøed návštìvníky i odbornou porotou, která hodnotila 

prezentace posterù všech stáží v ÈR. Ze všech 73 úèastníkù Veletrhu vìdy, kteøí po tøi dny prezentovali svoje 

výsledky, vybrala v sobotu odborná porota pìt absolutních vítìzù, mezi které se zaøadil také D. Urbanský.                   

V  èervnu v rámci získaného ocenìní navštívil Ženevu - svìtové výzkumné centrum pro fyziku CERN.

9. studentská konference mladých pøírodovìdcù – sekce Badatel - UPOL 

Se svou prací se opìt zúèastnil Denis Urbanský.

•

•

•

•

•
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Støedoškolská odborná èinnost

Žák Denis Urbanský se svou prací Dlouhodobé zmìny ve fenologii ètyø  druhù pìvcù v závislosti na klimatických 

zmìnách na území Èeské republiky, 1964-2013, se umístil v okresním kole na 3. místì.

Biologická olympiáda

Školního kola se zúèastnilo 48 studentù, téma tentokrát znìlo „Zemì živitelka aneb Pøíroda ve službách èlovìka“. 

Dvì z úèastnic kategorie B se probojovaly až k úèasti v krajském kole, v kategorii A Lenka Sypìnová získala 5. 

místo a postoupila do kola celostátního.

Výstava Bodies Revealed

Studenti mìli možnost zhlédnout preparáty lidských tìl, èástí orgánù, nebo øezy jednotlivými èástmi lidských tìl. 

Mimoøádným zážitkem byla možnost vidìt krevní øeèištì ledvin, plíce kuøákù a nekuøákù a lidských plodù.  

Exkurze a další aktivity:

Transfuzní stanice

Slezská nemocnice – oddìlení patologie, muzeum patologie

Zoologická zahrada Ostrava

15.13   MATEMATIKA

Matematická olympiáda

Každoroèní soutìž, v ní ani letos nechybìli zástupci Slezského gymnázia. Daniel Kopf získal 1. místo v krajském 

kole a reprezentoval školu v kole ústøedním v kategorii A. V kategorii B mìla naše škola v krajském kole dva 

zástupce.

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutìž poøádaná Mensou Èeské republiky a je založená na logických úlohách, jejichž øešení 

vyžaduje samostatný a kreativní pøístup. Nerozhodují zde nauèené znalosti, ale schopnost samostatného 

uvažování a pohotového rozhodování. Do krajského kola se probojovali 4 zástupci gymnázia, nejlepší z nich získal 

9. místo.

Pøírodovìdný klokan

„Klokan“ je oblíbená vìdomostní soutìž pro 1. a 2. roèník. Soutìž zahrnuje øešení netradièních a zajímavých úloh 

z oblasti matematiky, ale i fyziky, chemie a biologie.

Moravskoslezský matematický šampionát 

 týmová soutìž pro žáky 3. roèníku.

Mathrace

Jedná se o internetovou matematickou soutìž, pøi které jednotlivé týmy øeší 45 úloh v prùbìhu tøí kol. SGO 

sestavilo dva týmy, ty mezi 78 soutìžními týmy obsadily 41. a 55. místo.

•

•

•

•
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Vánoèní matematická soutìž

Soutìž organizuje Slezské gymnázium ve spolupráci s Matematickým ústavem Slezské univerzity, je urèena 

žákùm základních škol a probíhá na pùdì školy. 9. roèníku se zúèastnilo celkem 12 tøíèlenných družstev ze ZŠ.

Matematická internetová olympiáda

MIO je mezinárodní soutìž, které se v letošním roèníku úèastnilo více než 200 týmù. Tým SGO se umístil                 

na 33. místì.

Matematický náboj

Oblíbená a hojnì obsazená matematická soutìž, pøi níž pìtièlenné týmy èeských i zahranièních škol øeší sadu úloh 

a problémù. Tým SGO v kategorii  SENIOR obsadil 20. místo v ÈR z 92 úèastníkù a v mezinárodním porovnání            

49. místo z 228 úèastníkù. V kategorii JUNIOR tým SGO obsadil 30. místo v ÈR ze 102 úèastníkù a v mezinárodním 

porovnání 83. místo z 237 úèastníkù.

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodní soutìž v øešení zajímavých a netradièních úloh v matematice. Škola vyslala 

své reprezentanty v obou kategoriích. V kategorii Student se v okresním kole umístil Matìj Mik na 1. místì a Lukáš 

Klein na 3. místì, v kategorii Junior obsadil David Neugebauer 2. pozici.

Genius Logicus

Jedná se o mezinárodní internetovou soutìž 

v øešení matematických úloh. Slezské 

gymnázium do soutìže vyslalo 5 zástupcù, 

výsledky v tuto chvíli nejsou známy.

Matematické pátky

V rámci spolupráce Slezského gymnázia             

a Slezské univerzity v Opavì probíhají            

tzv. matematické pátky. Jsou realizovány             

v aule Matematického ústavu SLU, jsou 

urèeny studentùm støedních škol. Jedná se  

o pøednášky, které v daném dni pøednesou 

vždy tøi vybraní odborníci. V letošním roce se 

mezi pøednášející zaøadil také pedagog 

Slezského gymnázia Mgr. Milan Poboøil, 

Ph.D., který pøednesl pojednání „Páteèní 

rozprava“.

Den èísla ð

Již podruhé jsme na naší škole slavili den èísla PÍ tak, že se skupinka nadšencù pokusila vypsat na papír co nejvíce 

èíslic iracionálního èísla PÍ za desetinnou èárkou. Bezkonkurenèním vítìzem se stal David Neugebauer, který 

dokázal vypsat správnì neuvìøitelných 354 èíslic.

Matematický pátek
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Poznej tajemství vìdy

V rámci projektu, jehož cílem je realizace popularizaèních aktivit v oblasti pøírodních a technických vìd                        

a implementace vìdy a výzkumu do výuky tìchto oborù, se 30 zástupcù školy zúèastnilo popularizaèního 

workshopu „Technologie, znovu objevená perspektiva“. 

15.14   FYZIKA

Fyzikální olympiáda

Slezské gymnázium vyslalo své zástupce v kategorii D (1. roèník) do krajského kola, kde tøi z našich žákù získali 

ocenìní „úspìšný øešitel“.

Fyzika všemi smysly

Žáci semináøe z fyziky se s chutí zúèastnili experimentální fyzikální show, kterou pøedvedli studenti Matematicko-

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Exkurze a další aktivity:

Vybrané pøíklady, aplikace elektrotechniky v každodenní praxi – pøednáška doc. Semeráka (ÈVUT)

Vybrané kapitoly z proudìní tekutin a jeho aplikace v praxi – pøednáška doc. Semeráka (ÈVUT)

Planetárium Ostrava – Pøednáška „Malý tøesk v podzemí“ + exkurze „Výzkumák“

Svìt techniky Ostrava – interaktivní expozice v Dolní oblasti Vítkovic

15.15   ZEMÌPIS

Zemìpisná olympiáda

Ze školního kola soutìže vyslalo naše gymnázium 

do okresu 2 zástupce, pøièemž Václav Klapetek 

obsadil 3. místo.

Eurorebus

Eurorebus je tradièní vìdomostní soutìž, která 

probíhá po dobu celého školního roku a utkávají 

se v ní jednotlivci, školní tøídy i celé školy.                  

V kategorii jednotlivcù získal v krajském kole 

Lukáš Onderka 1. místo, v kategorii školních tøíd 

pak tým 3. A získal místo tøetí. Lukáš Onderka               

a Daniel Král pak reprezentovali školu také v kole 

celostátním.

Multimediální show 

Žáci SGO se v kinì Mír zúèastnili multimediální 

show „Indonésie – po stopách lidojedù“, kterou poøádala spoleènost Planeta Zemì 3000.

•

•

•

•

Krajské kolo Eurorebusu
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Poznej tajemství vìdy

30 žákù Slezského gymnázia se v rámci tohoto projektu zúèastnilo popularizaèního workshopu „Geologie, 

geografie a biologie“, který zašti�oval Ústav geoniky Akademie vìd ÈR, v. v. i.

15.16   INFORMATIKA

Robotika

Každé úterní odpoledne se mohli studenti, které tato oblast zajímá, scházet v kroužku, jeho náplní bylo 

programování robotické stavebnice Lego Mindstorms.

ROBOTECHCAMP – David Hemzal, Pavel Nawrath

Bobøík informatiky

Oblíbené soutìže se zúèastnili studenti prvního a druhého roèníku, v závìru bylo celkem 33 úspìšných øešitelù.

Soutìž v programování

Slezské gymnázium reprezentoval v krajském kole programování v C# Lukáš Klein.

Ambasadoøi pøírodních vìd

V rámci seriálu pøednášek s podtitulem Ambasadoøi pøírodních vìd  probìhla na pùdì Slezského gymnázia 

pøednáška na téma Robotika, kterou vedl J. Galla, student 5. roèníku VŠB v Ostravì. Souèástí pøednášky byla také 

praktická ukázka fungování 80kg robota.

Pøíbìh rohlíku

Soutìž Vysoké školy báòské – Technické univerzity Ostrava. Soutìž byla další akcí v rámci spolupráce se støedními 

školami s cílem zbavit studenty obav z technických oborù a zvýšit jejich zájem o studium pøírodovìdných a 

technických vysokých škol. V zadání bylo dokázat, že matematika a pøírodní vìdy jsou všude kolem nás – i v tak 

bìžné vìci, jako je rohlík. Studenti dostali za úkol podívat se do historie, zjistit, jak se tvoøí cena a jaké vlivy na ni 

pùsobí, co znamená zaøídit a provozovat pekárnu v malém mìstì. Svá zjištìní mìli zpracovat a pøed porotou a 

svými kolegy odprezentovat. Slezské gymnázium vyslalo do soutìže svùj dívèí tým, který obsadil 4. místo.

15.17   ESTETICKÁ VÝCHOVA

Estetická výchova (hudební a výtvarná) se snaží pøedevším o formování názoru, vkusu žáka, emocionálního 

postoje k umìní a smìruje žáky k umìleckému vyjádøení. Žáci se pravidelnì zapojují do výzdoby školy, vytváøejí 

hudební programy, vystupují pøi aktivitách školy, jako je napø. slavnostní zahájení školního roku èi pøedávání 

maturitních vysvìdèení absolventùm školy.

Exkurze a další aktivity:

Dekameron – Hudební divadlo P. Helebranda

Slávek Janoušek a Luboš Novotný – folkový koncert

divadelní pøedstavení Kurt a Sid (pro žáky HV a SEV) – Slezské divadlo Opava

•

•

•
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Exkurze, soutìže a další aktivity školy:

PišQworky – tato oblíbená studentská hra má na naší škole trvale dobrou pozici. Sestavené pìtièlenné týmy 

se prokousaly školním i oblastním kolem, vítìzný tým pak reprezentoval školu i v kole krajském.

Krajská soutìž v sudoku – øešení tohoto „hlavolamu“ je na škole velmi oblíbené, a tak není divu, že dva dívèí 

týmy, vyslané do krajského kola v Havíøovì, obsadily 1. a 2. místo.

SGO Sudoku Challenge – 8. roèník oblíbené soutìže

Šachový turnaj – z 1. místa v okresním kole se týmu SGO podaøilo postoupit do pøeboru krajského a získat 

zde 6. místo.

Mezitøídní soutìž ve skládání puzzle

Oko prázdnin – fotografická soutìž, hodnocená odborníky z Institutu tvùrèí fotografie Slezské univerzity 

v Opavì

24 hodin s knihou – oblíbená akce spojená s noèním pobytem na pùdì školy. V letošním roce bylo zvoleno 

téma Tajemství pseudonymu.

•

•

•

•

•

•

•
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Podklady pro výroèní zprávu dodali a na zprávì se podíleli:

Ludmila Èernohorská – sekretáøka, tajemnice Sdružení rodièù a pøátel školy

Mgr. Jana Dümlerová – vedoucí PK pøedmìtù M, Fy, Z, koordinátorka EVVO

Mgr. Kateøina Hertlová – vedoucí PK TV a ZSV

Mgr. Magda Hrstková – vedoucí PK humanitních pøedmìtù

Mgr. Zdeòka Hrstková – vedoucí PK anglického jazyka

Mgr. Alexandra Hoòková – vedoucí PK pøedmìtù Bi, Ch

Mgr. Jaromír Køížek – vedoucí PK IKT

Mgr. Karel Kuèera – zástupce øeditelky školy

Ing. Milada Pazderníková – øeditelka školy

Mgr. Kateøina Obrusníková – vedoucí PK cizích jazykù

Mgr. Kamila Tkáèová – školní metodièka prevence

Mgr. Lenka Weiglhoferová – výchovná poradkynì

Poznámka:

Všichni studenti a pedagogové, jejichž jména jsou uvedena ve výroèní zprávì nebo kteøí jsou zachyceni                 

na fotografiích z akcí reprezentujících školu na veøejnosti, poskytli škole písemný souhlas se zveøejnìním.

Autoøi fotografií zveøejnìných ve výroèní zprávì souhlasí s využitím tìchto fotografií k propagaci školy.

S výroèní zprávou o èinnosti školy byli zamìstnanci školy seznámeni dne 29. 9. 2015.

Výroèní zpráva o èinnosti školy byla schválena Školskou radou SGO dne 9. 10. 2015.

Ing. Milada Pazderníková

øeditelka školy
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