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1. Základní údaje o škole 

Název:  Gymnázium Jana Blahoslava  

 a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 

Sídlo:  Denisova 3, 751 52 Přerov 

Právní forma:  příspěvková organizace Olomouckého kraje 

IČO:  61985759 

IZO:  600 017 842 

IZO střední škola: 000842818 

IZO školní jídelna – výdejna: 172 103 517 

Zřizovatel:  Olomoucký kraj 

Ředitelka školy: Mgr. Romana Studýnková  

Telefon:  581 291 203, 581 291 206, 581 291 207 

Fax:  581 291 204 

E-mail:  info@gjb-spgs.cz 

Webové stránky: www.gjb-spgs.cz 

2. Zhodnocení činnosti 

Střední škola Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, 

Denisova 3 vznikla v roce 2008 sloučením dvou samostatně existujících vzdělávacích 

institucí s poměrně bohatou historií. Střední pedagogická škola byla založena v roce 

1950, Gymnázium Jana Blahoslava vzniklo v roce 1993.  

Ve školním roce 2015/2016 si pedagogové a žáci připomněli 65. výročí založení Střední 

pedagogické školy. Byl zorganizován velmi zdařilý Jarní koncert, na němž vystoupili 

žáci školy pod vedením vyučujících. Pozvání přijal, mimo další osobnosti, náměstek 

hejtmana Olomouckého kraje pan Mgr. Radovan Rašťák, který je také členem Školské 

rady. Koncertu předcházelo setkání s bývalými zaměstnanci školy.  

Po několikaletém jednání s představiteli města Přerova se podařilo převést budovu 

Gymnázia Jana Blahoslava z vlastnictví Statutárního města Přerov pod Olomoucký kraj, 

a to ke dni 6. 6. 2014. Ve školním roce 2015/2016 byl odstartován maraton příprav 

náročného investičního projektu na zateplení budovy a výměnu oken budovy Gymnázia 

na ulici Gen. Štefánika 10 včetně projekčních prací, které byly v dubnu 2016 odeslány 

k posouzení na Ministerstvo životního prostředí v rámci výzvy OPŽP 2014 – 2020:  

mailto:info@gjb-spgs.cz
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5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 

zdrojů energie. Mimo zateplení a výměny oken bude nainstalována do budovy školy 

i vzduchotechnika, což bylo jedním z požadavků čerpání finančních prostředků 

z evropských fondů.  

V lednu 2016 byla zahájena na MŠMT diskuze o zvýšení kvalifikace učitelek 

mateřských škol. Podnět vyšel z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně 

vzdělávací soustavy ČR s významnou podporou zástupců Pedagogických fakult. 

Asociace středních pedagogických škol pod vedením Mgr. Studýnkové vydala 

následující stanovisko, které bylo prezentováno na všech jednáních i v odborném tisku: 

„Studijní obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika je postaven na velmi 

silných základech a dlouholeté tradici. Stávající rámcový vzdělávací program, 

vypracovaný špičkovými odborníky, odpovídá potřebám výchovy a vzdělávání dětí 

předškolního věku. Vyvážené propojení teoretické a praktické výuky, včetně znalosti 

metodik výchov - výtvarné, hudební, tělesné, dramatické – dává absolventům středních 

pedagogických škol výborný předpoklad pro plně kvalifikovanou práci učitele 

v mateřské škole. Žáci jsou vzděláváni mj. v pedagogice, speciální pedagogice, 

psychologii, biologii a hygieně dítěte, hře na tři hudební nástroje – klavír, kytara, 

flétna. Dlouhodobý záměr podporuje střední odborné školství a požadavkem na zvýšení 

kvalifikace učitelů mateřských škol by byl zlikvidován jeden z velmi dobře 

propracovaných typů středních odborných škol, kterými jsou školy pedagogické.“  

 

Ve školním roce 2015/2016 škola vzdělávala 871 žáků, z toho 767 (88 %) v denní 

formě a 104 (12 %) žáků v dálkové formě. Na celkovém počtu žáků v denní formě se 

žáci gymnaziálních oborů podíleli 38 % – celkem 292 žáků, z toho 213 v gymnáziu 

osmiletém a 79 v gymnáziu čtyřletém a žáci pedagogických oborů 62 % – celkem 

475 žáků. Kapacita školy 1058 žáků byla naplněna na 82,33 %. Vývoj počtu žáků školy 

má v hodnoceném období mírně klesající tendenci. Pokles celkového počtu žáků školy 

byl významně ovlivněn poklesem počtu žáků hlásících se na střední školy v důsledku 

slabých populačních ročníků.  

Ve školním roce 2015/2016 probíhala výuka ve 33 třídách, z tohoto počtu byly čtyři 

třídy v dálkové, zkrácené formě. 

Celkový počet žáků k 31. 8. 2016 byl 871, z tohoto počtu bylo 104 dálkově studujících. 

Na Gymnáziu byly vyučovány tři studijní obory podle školních vzdělávacích programů 

(ŠVP): 

- Gymnázium – ŠVP „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ – nižší stupeň Gymnázia; 

- Gymnázium – ŠVP „Cesta je cíl…(…k jazyku)“;  

- Gymnázium – ŠVP „Cesta je cíl…(…do Evropy)“. 

Počet žáků Gymnázia činil 292. 
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Na SPgŠ byly vyučovány studijní obory podle ŠVP: 

- Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy 

a vychovatelství“ (denní forma).  

- Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy 

a vychovatelství“ (dálková, zkrácená forma). 

- Pedagogické lyceum – ŠVP „Pedagogické lyceum“ (denní forma). 

Počet žáků SPgŠ činil 475 (v denní formě) a 104 žáků dálkové formy. 

Vyučovací proces probíhal dle školních vzdělávacích programů a učebních osnov. 

Školní vzdělávací program „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ byl realizován 

na nižším stupni osmiletého Gymnázia. Školní vzdělávací programy s názvem „Cesta je 

cíl…(…k jazyku)“ a „Cesta je cíl…(…do Evropy)“ byly vyučovány na čtyřletém 

Gymnáziu a vyšším stupni víceletého Gymnázia. Výuka na Střední pedagogické škole 

byla realizována dle vytvořených školních vzdělávacích programů. Všechny ročníky 

studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní i dálková, zkrácená 

forma) byly vyučovány dle školního vzdělávacího programu „Učitelství pro mateřské 

školy a vychovatelství“. Všechny ročníky studijního oboru Pedagogické lyceum 

realizovaly výuku podle ŠVP „Pedagogického lyceum“.  

Maturitní zkoušku ve školním roce 2015/2016  konalo 203 žáků v denní a dálkové 

formě studia. Tuto zkoušku úspěšně složilo 183 (90,1 %) žáků a z toho počtu pak do 

průměru 1,5, tedy s vyznamenáním, 72 (39, 3 %) žáků.   

Maturanti skládali zkoušku jedné úrovně, povinnými předměty zadávanými státem byly 

český jazyk a dále si žáci volili mezi cizím jazykem a matematikou. Písemná práce 

z českého jazyka byla opravována vyučujícími českého jazyka naší školy. Bližší údaje 

jsou zpracovány v kapitole č. 9.  

Ze závěrů statistických zpráv je patrná úspěšnost žáků školy v přijímacím řízení 

do terciární sféry vzdělávání (viz kapitola č. 5). Tento stav je třeba díky zvýšeným 

nárokům na kvalitu vzdělávání žádoucí zachovat a ještě zlepšovat.  

Od září 2013 vedeme na škole elektronickou třídní knihu. Absence žáků je přesně 

evidována i s procentuálním vyjádřením jejich účasti ve vyučovacích hodinách.  

Ve školním roce 2015/2016 měli žáci školy možnost navštěvovat řadu nepovinných 

předmětů a zájmových útvarů, a to zcela bezplatně. Výčet je následující: 

Jazykové 

Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky FCE 

Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky Goethe-Zertifikat  

Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky DELF  

Basic English 

English Film Club  

Latina 
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Španělština 

Příprava k maturitní zkoušce z anglického jazyka 

Příprava k maturitní zkoušce z českého jazyka 

 

Sportovní  

Sportovní a pohybové hry 

Futsal 

Volejbal  

 

Umělecké 

Pěvecký sbor  

Orchestr GJB a SPgŠ 

Klavírní doprovod písní  

 

Ostatní  

Naší přírodou 

Logika 

Chemické praktikum 

Cvičení z chemie 

Psychologický seminář  

Školní časopis Litero  

 

Po celý školní rok se žáci školy pod vedením svých učitelů účastnili celé řady soutěží 

a olympiád. Následující řádky uvádějí největší úspěchy, kterých žáci v roce 2015/2016 

dosáhli. Kompletní výčet soutěží je obsahem 15. kapitoly.  

Přehled největších úspěchů v soutěžích ve školním roce 2015/2016 

 

Český jazyk  

Olympiáda z českého jazyka, kategorie SŠ 

Barbora Krzystková, oktáva, okresní kolo – 3. místo. 

 

Recitační soutěž ZŠ 

Kryštof Sochůrek, prima, okresní kolo – 2. místo. 

 

Přehlídka v uměleckém přednesu sólistů Wolkerův Prostějov 

Kristýna Ohlídalová (1. BP): 1. kat. ocenění Laureát okresní přehlídky v uměleckém 

přednesu. 

Alžběta Neníčková (3. AP): 2. kat. ocenění Laureát okresní přehlídky v uměleckém 

přednesu. 
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Pedagogická poema – celostátní soutěžní přehlídka v Kroměříži 

Alžběta Neníčková (3. AP), Karolína Šípková (4. AP), Lukáš Drábek (3. D) – ocenění 

Mistr. 

 

Soutěž školních časopisů 

Organizuje Asociace středoškolských klubů ČR a Národní informační centrum pro 

mládež – v probíhajícím roce se vždy hodnotí časopis minulého školního roku. 

Školní časopis roku 2015: Krajské kolo: 1. místo v kategorii středních škol. 

 

Anglický jazyk  

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie prima – sekunda  

Tomáš Kořínek, prima, okresní kolo – 2. místo.  

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie prima - sekunda  

Milan Otevřel, kvarta, okresní kolo – 1. místo. 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie SŠ 

Robin Maršálek, 3. A, okresní kolo – 1. místo. 

 

Search It – vyhledávání informací na internetu v angličtině  

Kateřina Antonová, sexta, krajské kolo – 2. místo. 

 

Ruský jazyk  

Konverzační soutěž v ruském jazyce, kategorie ZŠ 

Kateřina Mrtvá, tercie, krajské kolo – 3. místo.  

 

Konverzační soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ 

Michaela Šlosarová, 3. A, krajské kolo – 3. místo. 

 

Ars poetica - Puškinův památník, kategorie – sólový zpěv 

Hana Chrastinová, kvinta, krajské kolo – 3. místo.  

 

Ars poetica - Puškinův památník, kategorie - kolektivní vystoupení  

Žáci sekundy –  krajské kolo – 1. místo. 

 

Matematika 

Matematická olympiáda, kategorie Z9 

Michaela Ambrožová, kvarta, okresní kolo – 2. místo, postup do krajského kola. 

 

Matematický klokan (kategorie Student) 

Jakub Hrabina, oktáva – 2. místo.  
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Biologie 

Soutěž „Naší přírodou“ 

Ondřej Hanák, tercie, okresní kolo – 1. místo.  

 

Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda 

Tomáš Baďura, sekunda, okresní kolo – 4. místo.  

 

Dějepis a společenské vědy 

Středoškolská odborná činnost 

Dagmar Blažková, 3. D, práce – „Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dítěte“, okresní kolo – 2. místo, krajské kolo – 3. místo.   

 

Finanční gramotnost 

Tým - Pavla Wagnerová (3. BP) Daniel Orel (oktáva), Václav Punčochář (4. B) – 

okresní kolo – 1. místo.  

 

SAPERE (zdravý životní styl) 

Tým – Eva Ilíková (4. B), Anna Lipanská (4. B), Ondřej Kupec (3. A) – okresní kolo – 

1. místo, krajské kolo – 3. místo. 

 

Filozofická soutěž „Nebojme se myslet“  

Adéla Dufková (4. AP) – mezi dvaceti nejlepšími pracemi, které se vyhodnocovaly 

(celkem bylo 140 prací studentů středních škol z celé ČR).  

 

Informatika 

Soutěž dětí a mládeže v programování 

Pavel Kadera, tercie, krajské kolo – 1. místo. 

Martin Kudel, tercie, krajské kolo – 4. místo.  

 

Hudební výchova 

Slavíci z Přerova – oblastní kolo pěvecké soutěž v Přerově  

Kristýna Buchtová (sekunda) – zlaté pásmo. 

 

39. ročník Hudebního festivalu SPgŠ a VOŠ, celostátní soutěžní přehlídka  

Pěvecký sbor – stříbrné pásmo v kategorii Pěvecké sbory – dívčí. 

Lucie Jemelková (4. C) – čestné uznání odborné poroty za interpretaci písně Jaromíra 

Nohavici „Zbloudilý koráb“. 
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Celostátní soutěž v tvorbě pro děti Inter Nos na téma Písmenka, Boskovice 

Andrea Icelová (3. D) – 2. místo v kategorii C/ Píseň pro děti. 

 

Autorsko-interpretační soutěž Brány 2016, Šumperk 

Eliška Holzmannová (1. AP) – 1. místo s postupem do finále celostátní autorsko-

interpretační soutěže Folkový kvítek 2016. 

Duo Eliška Holzmannová (1. AP) a Barbora Řezníčková (2. C) – 2. místo. 

 

Výtvarná výchova 

Středoškolská odborná činnost 

Dagmar Bartošová, 3. C, práce „Kroje mého regionu a jejich výtvarné hodnoty“, okresní 

kolo, 1. místo, postup do krajského kola. 

 

Výtvarná soutěž – Propojený svět – technika pro tebe  

Kateřina Vansová, kvinta, celostátní kolo – 3. místo.  

 

Výtvarná soutěž Rozkvetlá zahrada 

Lucie Samohýlová (práce Rozkvetlý strom), kvarta, oblastní kolo, 2. místo.  

Kolektivní práce Rozkvetlý záhon, oblastní kolo 3. místo. 

Tým – Kateřina Mrtvá, Zuzana Pappová, Markéta Bonková, Markéta Mikešová, 

David Drtil, Adéla Kupková, Jakub Vlček Johanka Kučerová, Veronika Vojáčková, 

Lenka Zaoralová (všichni kvarta).  

Práce postoupily do celostátního kola.  

 

Tělesná výchova  

Pohár českého florbalu středních škol 

Celostátní kolo – 1. místo.  

Tým – Lucie Suchánková, Marie Grufíková, Markéta Šrámková, Lucie Řeháková, 

Tereza Machalová, Natálie Bortlová, Zuzana Smičková, Monika Lužíková, Gabriela 

Busková, Kateřina Reichová, Hana Zoubková, Nina Coufalíková, Tereza Havlíková, 

Apolena Drietomská.  

 

Stolní tenis středních škol 

Tým – Kateřina Komárková, Viola Véghová – okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 

1. místo, celostátní kolo – 6. místo.   

 

Středoškolská futsalová liga dívek 

Celkově 2. místo v Olomouckém kraji. 

Tým – Šrámková Markéta, Grufíková Marie, Pisaříková Pavla, Hrabalová Petra, 

Skácalová Jarmila, Suchánková Lucie, Suchánková Michaela, Machalová Tereza, 

Řeháková Lucie, Plecáková Kristýna, Krčková Vendula a Janáková Kateřina. 
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Soutěž ve šplhu středních škol 

Celkově 3. místo v Olomouckém kraji 

Tým – Mrlíková Tereza, Tabachová Lucie, Kvapilová Barbora, Kuhnová Tereza a 

Ulrychova Adéla. 

 

Sálová kopaná dívek – Turnaj o pohár primátora města Přerova 

1. místo (obhajoba loňského vítězství) 

Tým – Skácalová Jarmila, Plecáková Kristýna, Grufíková Marie, Šrámková Markéta, 

Hrabalová Petra, Suchánková Lucie, Suchánková Michaela, Nesňalová Denisa, 

Řeháková Lucie, Machalová Tereza, Bortlová Natálie a Busková Gabriela. 

 

Mistrovství středních škol ve stolním fotbale 

Oblastní kolo – 1. místo. 

Tým – Jiří Vlček, Rostislav Mališka.  

Ve školním roce 2015/2016 proběhly tři třídní schůzky (z tohoto počtu byla jedna 

konzultační). Pro komfortnější spolupráci mezi školou a rodinou sloužily konzultační 

hodiny jednotlivých vyučujících uveřejněné na webových stránkách školy. Rodiče měli 

dále možnost získat přehled o výsledcích vzdělávání svých dětí přes program Bakalář. 

Známky byly jednotlivými vyučujícími aktualizovány každý pátek do 14:00 hodin. 

V souladu s platnou legislativou škola vypracovala Hodnocení školy, jehož nezbytnou 

součástí je evaluace. Výsledky hodnocení jsou uvedeny dále.  

Ředitelka školy podporovala otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci školy a rodinou. 

Nadstandardně pracoval studentský parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd. 

Žáci školy se naučili prezentovat připomínky k chodu školy právě na těchto setkáních, 

která se konala jednou za měsíc. Výstupem z jednání byly zápisy, které jsou součástí 

dokumentace školy. 

Projekty 

 

V srpnu 2016 byl naší škole přidělen, díky kvalitnímu zpracování, grant na účast 

v projektu ERASMUS+. Jedná se o vzdělávací program Evropské unie na období 2014 

–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné 

přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu 

celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. V rámci projektu Erasmus+ 

bude naše škola po dobu dvou let spolupracovat se školami v Itálii a Velké Británii. 

Hlavní myšlenkou projektu je začlenit znevýhodněné žáky, ať už z důvodu postižení 

nebo odlišnému původu, do vzdělávacího a integračního procesu. Součástí projektu jsou 

praktické činnosti a aktivity podporující tento cíl. 



Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 
 

 
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

Mgr. Romana Studýnková 

 11 

Komunikačním jazykem je angličtina. První zahraniční návštěva proběhne v březnu 

2017 v Londýně, druhé setkání se bude konat v Itálii. Naše škola přivítá zahraniční 

delegaci na podzim 2017. Během partnerských setkání budou studenti ubytováni 

v hostitelských rodinách.  

Dalším úspěchem školy byla podpora projektu ERASMUS+ KA1. Projekt „UČITELÉ, 

UČME (SE) BEZ HRANIC!“ je dvouletým projektem. Zaměřuje se především 

na výuku a studium cizích jazyků, nové vzdělávací metody a inkluzi – rovnost. Projekt 

zahrnuje celkem 8 mobilit. Čtyři pedagogové vyjedou na jazykové kurzy angličtiny 

do Anglie nebo na Maltu a francouzštiny do Francie. Další tři pedagogové budou 

stínovat výuku předmětů své aprobace na partnerských školách v Itálii, Finsku 

a Francii. Poslední plánovanou mobilitou je výukový pobyt ve Španělsku. Projekt bude 

ukončen 31. 5. 2018.   

V rámci výzvy č. 56 a 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

jsme realizovali dva projekty, a to „Četba a cizí jazyky nás baví“ a „Poznejme jiné 

metody výuky cizích jazyků“. Oba projekty byly zaměřeny na posílení čtenářské 

gramotnosti žáků školy a výuku cizích jazyků. V rámci projektu vyjelo 40 žáků 

do zahraničí. Konkrétně se jednalo o Brighton – 30 žáků, Berlín – 10 žáků. Týdenní 

pobyt strávili intenzivním studiem v jazykové škole a poznáváním reálií výše 

uvedených destinací.  

 

Nová profesní kvalifikace 

Škola se stala úspěšným žadatelem profesních kvalifikací a Rozhodnutím 

ze dne 6. 5. 2015 získala na dobu pěti let autorizaci pro profesní kvalifikace 69-017-M 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a 69-018-M Chůva pro dětské 

koutky. V souvislosti s touto aktivitou nám byl akreditován Ministerstvem práce 

a sociálních věcí vzdělávací kurz k výše uvedeným profesním kvalifikacím.  

Všichni pracovníci školy jsou si vědomi, že ke zdárnému chodu školy je nezbytné její 

otevření se veřejnosti. V loňském školním roce byly zorganizovány dva Dny otevřených 

dveří. Byly zapojeny všechny předmětové komise s cílem prezentovat náplň výuky. 

Reakce žáků i rodičů na organizaci Dnů otevřených dveří byly velmi pozitivní. Taktéž 

jsme se zúčastnili sedmi přehlídek středních škol, a to v Přerově (naše škola poskytla 

pořádající organizaci – Schole Servis prostory), Olomouci (pod názvem Scholaris), 

Hranicích, Prostějově, Šumperku, Frýdku-Místku, Třinci, na nichž jsme prezentovali 

činnost naší školy. Škola prezentovala svou činnost i přes webové stránky a na třídních 

schůzkách základních škol (ZŠ Bystřice pod Hostýnem, ZŠ Kroměříž, ZŠ a MŠ 

J. A. Komenského, Přerov-Předmostí, ZŠ Za Mlýnem, Přerov, ZŠ U Tenisu, Přerov, 

ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou, ZŠ Zubří). Pedagogy školy byla napsána desítka 

článků popisujících nadstandardní aktivity školy, které putovaly ke čtenářům 

Zpravodaje školství Olomouckého kraje i do regionálního tisku. Několikrát měla škola 
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své vstupy také v kabelové televizi Nej TV, a.s. K prezentaci školy sloužil také spot 

vytvořený v roce 2014, jehož obsahem je průřez školními aktivitami. 

GJB a SPgŠ je úspěšným realizátorem i mimoškolních vzdělávacích programů. K těm 

patří mimo jiné i možnost složení mezinárodní zkoušky Goethe-Zertifikat B1 a Goethe-

Zertifikat B2 a C1. 

Stali jsme se také partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Cambridge 

ESOL. Dohoda o vzájemném partnerství byla podepsána v červnu 2013 a aktualizována 

v březnu 2016. Získali jsme tímto počinem pro žáky školy řadu výhod: 

- levnější ceny zkoušek; 

- zdarma kvalitní studijní materiály; 

- zkouška nanečisto v budově školy; 

- při dostatečném počtu žáků možnost složení zkoušky v prostředí naší školy.  

Vizí do budoucna je stát se Cambridge centrem. 

Vzdělávací středisko společnosti Microsoft v rámci programu Partneři ve vzdělávání již 

osmým rokem nabízí pracovníkům škol a školských zařízení bezplatná uživatelská 

školení. Celkem se školení zúčastnilo 140 pracovníků škol. Dále jsme uspořádali 

krajské kolo soutěže OfficeArena, kterého se zúčastnilo 14 účastníků z Olomouckého 

kraje. 

Spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi 

 Nejen v souvislosti s projektovými aktivitami, ale i s každodenním plněním hlavní 

činnosti školy, je třeba vyzvednout podporu Olomouckého kraje a kvalitní spolupráci 

s odborem školství, sportu a kultury KÚOK. Kladně lze hodnotit profesionální 

spolupráci s pracovníky oddělení krajského vzdělávání poskytující metodickou pomoc 

a dobrou komunikaci s městem Přerovem. 

Pro školu vidím jako velmi přínosnou úzkou spolupráci s Univerzitou Palackého 

v Olomouci. Škola získala statut Fakultní školy Pedagogické fakulty UP, a to 

v souvislosti s realizací praxí studentů této fakulty na GJB a SPgŠ. Smlouva byla 

podepsána 1. 9. 2015.  

Nelze také nezmínit spolupráci s výchovně vzdělávacími institucemi Olomouckého 

kraje, na nichž žáci plnili učební a odbornou pedagogickou praxi. Velmi potěšující jsou 

odezvy z těchto zařízení, které pozitivně hodnotí práci našich žáků i pedagogů. 

Střední pedagogická škola je svého typu jedinou v Olomouckém kraji. Vysoké procento 

(21 %) žáků oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum využívá 

služeb Domova mládeže při Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8.  

Investiční a neinvestiční akce školy 
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V průběhu školního roku 2015/2016 byly zřízeny dle požadavku hygieny na každém 

patře budovy gymnázia úklidové místnosti. V budově pedagogické školy v malé 

tělocvičně byla vyměněna svítidla a byla opravena podlaha v učebně ve III. podlaží. 

V suterénu v prostorách žákovských šaten v téže budově byla provedena sanace zdiva. 

V závěru roku byla pořízena projektová dokumentace k připravované investiční akci: 

„Výměna oken a dveří budovy gymnázia (památka), včetně zateplení pláště“ 

a projektová dokumentace „Vzduchotechnika na budově gymnázia“. Některé kabinety 

vyučujících byly dovybaveny novým nábytkem, byly zakoupeny lavičky pro žáky 

na chodby školy.  

Partneři školy 

ŠKOLSKÁ RADA 

Ve školním roce 2015/2016 pracovala Školská rada při GJB a SPgŠ v následujícím 

složení: 

Zástupci zřizovatele za Olomoucký kraj: Jiří Pospíšil, DiS., Mgr. Radovan Rašťák, 

Ing. Michal Šmucr. 

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Petra Hénarová, 

Ing. Zdeněk Pavelka, Helena Šmídová. 

Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Olga Jünglingová, 

Mgr. Pavla Kadaníková (předsedkyně Školské rady), Mgr. Pavel Železný. 

Školská rada se ve školním roce 2015/2016 sešla dvakrát.  

První jednání školské rady proběhlo 26. 10. 2015. Členové Školské rady schválili 

Výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Ředitelka školy je seznámila s výsledky 

státních maturitních zkoušek v jarním i podzimním termínu a se strukturou studijních 

oborů ve školním roce 2016/2017. Zhodnotili i velmi bohatou projektovou činnost. 

Došlo ke schválení dodatku Školního řadu GJB a SPgŠ. Členové Školské rady se 

na svém prvním zasedání seznámili i s plánovanými aktivitami školy ve školním roce 

2015/2016.  

Podruhé se sešla Školská rada 28. 6. 2016. Hlavní bodem jednání bylo schválení změn 

ŠVP. O úpravách ŠVP v pedagogických a gymnaziálních oborech informoval 

koordinátor ŠVP Mgr. Pavel Železný. Hlavní úpravy se týkaly kapitol „Péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami“, aby byly v souladu s novelou Školského zákona 

č. 82/2015 Sb. a s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Všechny plánované změny 

Mgr. Pavel Železný poslal členům Školské rady k prostudování ještě před zasedáním.  

Přítomní členové změny v ŠVP jednomyslně schválili. 

Dalšími body jednání bylo schválení Školního řádu GJB a SPgŠ na školní rok 

2016/2017, zhodnocení přijímacího řízení, evaluace maturitních zkoušek v jarním 
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termínu. Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková informovala o projektové činnosti 

školy. 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY GJB A SPgŠ V PŘEROVĚ 

K 31. 12. 2015 ukončily svou činnost Nadační fond při GJB a Sdružení pro spolupráci 

a pomoc při SPgŠ a sloučily se do jednoho subjektu s celoškolní působností.   

Z prostředků Nadační fondu při GJB byly na konci kalendářního roku pořízeny dva 

dataprojektory a odborné publikace výpočetní techniky. Uhrazeny byly žákům GJB také 

náklady na startovné a cestovné na soutěže. 

Spolek rodičů a přátel školy GJB a SPgŠ v Přerově (SRPŠ) přispívá k rozvoji 

vzdělávání a kulturních potřeb žáků Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické 

školy. Jeho cílem je prohlubovat modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a dále 

přispívat k rozvoji umělecké, sportovní a tělovýchovné činnosti žáků.  

Členové SRPŠ jsou voleni zákonnými zástupci žáků v jednotlivých třídách. Každá třída 

má ve Spolku své zastoupení. Zástupci tříd v SRPŠ se schází na pravidelných 

schůzkách jednou za měsíc. 

SRPŠ se podílí na organizaci a finančním zajištění různých akcí školy. Hradí žákům ze 

svých prostředků jízdné a startovné na soutěže. Přispívá na kurzy, exkurze a výlety 

organizované školou. Podílí se na spolufinancování nadstandartních školních pomůcek 

např. v oblasti jazykového, uměleckého a tělovýchovného vzdělávání. Pro maturitní 

třídy SRPŠ organizuje a financuje společenské plesy a přispívá jim na další výdaje 

spojené s maturitní zkouškou.  

 

Zástupci SRPŠ se scházeli pravidelně jedenkrát měsíčně. Předsedkyní se ve školním 

roce 2015/2016 stala paní Iveta Landsingerová, DiS., zákonná zástupkyně žákyně 3. D. 

Dalšími členy výboru byli Mgr. Jaroslav Vacek, zákonný zástupce žákyně 3. AP, paní 

Marcela Šmídová, zákonná zástupkyně žákyně 3. BP. Paní Šmídová pracovala ve 

funkci hospodářky Spolku rodičů a přátel školy GJB a SPgŠ 

Z příspěvků byly žákům  hrazeny školní i mimoškolní aktivity, a to vždy po projednání 

s výborem sdružení. S kladným přijetím se setkaly tři společenské plesy pro žáky 

čtyř maturitních tříd. Další finanční prostředky byly použity ve prospěch všestranného 

rozvoje žáků ve všech oblastech vzdělávání.  
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Vyúčtování školní roku 2015/2016  

 

 

Účel Částka v Kč 

Jazyková sekce 
17 647,-- 

Hudební sekce 
70 225,-- 

Výtvarná sekce 
12 139,-- 

Tělovýchovná sekce  
45 207,-- 

Kulturní akce a soutěže  
68 378,-- 

Plesy a náklady na maturitní třídy 
65 000,-- 

Ostatní výdaje (exkurze, kancelářské potřeby, 

poštovné, zpracování účetnictví apod.) 
74 029,-- 

Celkem  352 625,-- 

 

 

SRPŠ zajistil také sponzorské dary na vydání zpěvníku „Píšeme písničky pro děti“. Na vydání 

zpěvníku se sponzorsky podílela Meopta – Optika s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov 

a Pekárna Racek.  
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3. Profil absolventa 

Studijní obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 

ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ 

Absolvent ŠVP Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství je připraven pro výkon 

níže uvedených činností: 

- výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na výchovu dětí předškolního věku; 

- na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, 

zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. zaměřenou na jejich resocializaci; 

- na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření 

a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; 

- výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další 

rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení 

jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání 

kvalifikace ze speciální pedagogiky. 

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti 

předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních 

pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách 

a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích 

zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické 

činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. 

sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací 

činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. 

Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech 

pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: 

- rozvíjet řečové schopnosti dětí předškolního věku; 

- vytvářet u dětí a mládeže návyky potřebné pro péči o fyzické i duševní zdraví 

(včetně poskytování první pomoci); 

- uplatňovat při práci s dětmi a mládeží vhodné pedagogicko-psychologické přístupy 

a rozmanité výchovně vzdělávací metody, formy a prostředky stimulující schopnosti 

každého jedince a jeho aktivitu; 

- rozpoznat specifické rysy osobnosti dítěte a jeho potřeby, sledovat a analyzovat 

projevy chování dítěte i vztahy v dětském kolektivu s cílem jejich pozitivního 

ovlivňování, předcházení negativním jevům (stresům a fobiím dětí, šikanování, 

zneužívání a týrání dětí, drogovým a jiným závislostem, dětské kriminalitě atp.); 
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- samostatně i týmově pracovat s dětmi, jejich rodiči a s dalšími odborníky; 

- racionálně a efektivně organizovat a řídit pracovní a výchovnou činnost; 

- aplikovat základní pracovně-právní předpisy včetně požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci; 

- používat metody a techniky sebepoznání, seberegulace a sebevýchovy, zvládání 

stresů a problémů povolání; 

- dále se vzdělávat a získávat nové dovednosti potřebné pro svou pedagogickou praxi.  

Absolvent je veden tak, aby: 

- spolehlivě znal český jazyk a kultivovaně se jazykově vyjadřoval; 

- vládl výrazným mluveným projevem v souladu s jazykovou normou, dovedností 

přednesu uměleckého textu; 

- měl kulturní přehled vycházející z poznání různých oblastí umění (literatury, hudby, 

výtvarného a dramatického umění) a rozvinul své tvořivé estetické dovednosti, které 

bude využívat jak v osobním životě, tak pro rozvíjení osobnosti a zájmů dětí 

a mládeže; 

- aktivně znal cizí jazyk; 

- chápal principy fungování demokratické společnosti, byl občansky aktivní s pozitivní 

hodnotovou orientací, ochotně respektoval osobu druhého, uplatňoval a bránil 

základní lidská práva a svobody pro všechny a vystupovat proti projevům 

nesnášenlivosti; 

- aplikoval matematické a přírodovědné vědomosti v osobním životě i v pedagogické 

činnosti; 

- přistupoval k dětem s citlivým a kladným vztahem; 

- s pedagogickým taktem a kultivovaně jednal s lidmi (dětmi, jejich rodiči, širším 

okolím) v souladu s obecně platnými i profesně-etickými normami. 

Studijní obor 75-42-M/03 Pedagogické lyceum 

ŠVP „Pedagogické lyceum“ 

Absolvent pedagogického lycea získává odbornou kvalifikaci: 

a) pedagoga volného času podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 

b) asistenta pedagoga podle §20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. 

Absolvent je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, 

zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo 

v oborech připravujících učitele a vychovatele. 
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Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, 

aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich 

schopnostem a vzdělávacím předpokladům, klíčové a odborné kompetence. 

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) 

ŠVP „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ 

Studijní obor Gymnázium – ŠVP – „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ je určen 

jazykově talentovaným žákům 5. tříd, kteří mají zájem o studium cizích jazyků 

a všeobecně vědecky orientovaného vzdělání ve společenských a přírodních vědách a 

po jeho absolvování chtějí pokračovat ve studiu na vysokých školách u nás 

i v zahraničí.  

Gymnázium zprostředkuje solidní základy vědecky orientovaného vzdělání a snaží se ve 

své výchovné funkci o všestranný rozvoj osobnosti. Je přípravou pro studium na všech 

typech vysokých škol ať už v naší republice nebo v zahraničí. Nadstandardní jazyková 

výbava, kterou student získá na naší škole v oborech s její rozšířenou výukou, je 

výborným odrazovým můstkem jak pro další studium, tak i pro další osobní a 

osobnostní rozvoj studenta.  

Absolvent získá úplné střední vzdělání s maturitou. Každý odchází ze školy se znalostí 

minimálně tří světových jazyků. Vzhledem k bezplatné přípravě ke státním zkouškám 

z cizích jazyků a mezinárodním certifikátům odchází řada absolventů z naší školy již se 

složenou zkouškou. Na vyšším stupni gymnázia se žák profiluje prostřednictvím 

volitelných předmětů tak, aby získal vědomosti a dovednosti v předmětech, které 

odpovídají jeho budoucímu profesnímu zaměření.   

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium 

ŠVP „Cesta je cíl...(...k jazyku)“ 

Obor je určen žákům s ukončeným základním vzděláním, kteří mají zájem o rozšířenou 

výuku cizího jazyka a humanitních předmětů a pro žáky nižšího stupně osmiletého 

studia Gymnázia Jana Blahoslava, kteří absolvovali výuku podle vzdělávacího 

programu „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“. 

Absolvent je velmi dobře vybavený znalostí anglického jazyka, jehož rozšířená výuka je 

patrná z učebního plánu. Žáci s velkým zájmem o cizí jazyk mají možnost volby třetího 

cizího jazyka v rámci volitelných předmětů. Žáci s výbornými výsledky v cizím jazyce 

jsou připravováni v rámci výuky a nepovinných předmětů (bezúplatně) ke složení 

mezinárodních jazykových zkoušek z německého jazyka (Zertifikat Deutsch) 

a anglického jazyka (PET, FCE, CAE).  
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Široká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících studia umožňuje žákům dobrou 

připravenost jak v cizích jazycích, tak i v ostatních předmětech humanitního 

i přírodovědného zaměření.  

Studium gymnázia směřuje k tomu, aby absolvent: 

 poznal a rozvíjel vlastní schopnosti a uplatňoval je spolu s osvojenými vědomostmi 

a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci; 

 osvojil si strategie učení a byl motivován pro celoživotní vzdělávání; 

 zdokonalil své komunikativní schopnosti a dovednosti; 

 směřoval k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů; 

 rozvíjel schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; 

 projevoval se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost; 

 uplatňoval svá práva a naplňoval své povinnosti; 

 aktivně rozvíjel a chránil své fyzické, duševní i sociální zdraví a byl za ně 

zodpovědný; 

 byl tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. 

Absolventi jsou motivováni pokračovat ve studiu na: 

 filozofických fakultách (filologické obory, překladatelství, tlumočnictví, cizí 

jazyk pro ekonomickou sféru, …); 

 pedagogických fakultách (učitelství českého jazyka, cizích jazyků a všeobecně 

vzdělávacích předmětů, …); 

 právnických fakultách; 

 ekonomických fakultách; 

 přírodovědeckých fakultách (biologie, geografie a geologie, molekulární 

biologie a genetika, …); 

 fakultách sociálních věd (sociologie, mediální studia, komunikační studia); 

 lékařských fakultách. 

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium 

ŠVP „Cesta je cíl...(...do Evropy)“ 

Studijní obor je určen žákům se zájmem o cizí jazyky a všeobecně orientované vzdělání, 

zejména v oblasti společenských věd, kteří chtějí po jeho absolvování pokračovat 

ve studiu na vysokých školách. Absolvent disponuje kvalitním jazykovým vzděláním, 

orientuje se v dějinách a současné problematice Evropské unie, má předpoklady 

pokračovat ve studiu v zahraničí.  

Je motivován pokračovat ve studiu na: 

 filozofických fakultách (filologické obory, filozofie, politologie a evropská studia, 

andragogika, psychologie, žurnalistika,…); 
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 pedagogických fakultách (učitelství českého jazyka, cizích jazyků a všeobecně 

vzdělávacích předmětů, pedagogika, sociální pedagogika, speciální pedagogika, 

…); 

 právnických fakultách (všechna studijní zaměření, např. Evropská studia 

se zaměřením na evropské právo, Právo ve veřejné správě, Vyšší soudní úředník, 

…); 

 ekonomických fakultách (všechna studijní zaměření, např. Aplikovaná ekonomie, 

Eurospráva, Národohospodářství, Politologie, …); 

 přírodovědeckých fakultách (pouze některé obory, např. Geografie 

a geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia, Regionální geografie, …); 

 fakultách sociálních věd (sociologie, mediální studia, komunikační studia, 

mezinárodní a teritoriální studia); 

 fakultách humanitních studií (např. studijní obory Aplikovaná etika, Historická 

sociologie, Sociální a humanitární práce, …). 
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4. Seznam studijních oborů 

Ve školním roce 2015/2016 měla střední škola GJB a SPgŠ následující strukturu 

studijních oborů: 

Kód oboru 
Ukončení 

studia 

Forma 

studia 

Stupeň středního 

vzdělání 

75-31-M/01 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

maturitní 

zkouška 
denní 

střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

78-42-M/03  

Pedagogické lyceum 

maturitní 

zkouška 
denní 

střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

79-41-K/81 

Gymnázium 

ŠVP „Se znalostí jazyků v otevřené Evropě“ 

maturitní 

zkouška 
denní 

střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 

Gymnázium  

ŠVP „Cesta je cíl…(…k jazyku)“ 

maturitní 

zkouška 
denní 

střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 

Gymnázium  

ŠVP „Cesta je cíl…(…do Evropy)“ 

(dobíhající obor) 

maturitní 

zkouška 
denní 

střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

75-31-M/01 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

maturitní 

zkouška 

zkrácená 

dálková 

střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 
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5. Přehled učebních plánů 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

ČESKÉ REPUBLIKY 

U Č E B N Í  P L Á N  

studijního oboru 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ 

Denní studium absolventů základní školy 

Vyučovací předměty 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. 2. 3. 4. Celkem 

1. Všeobecně vzdělávací předměty 56 

Český jazyk a literatura 3 3 3 4 13 

Cizí jazyk  3 3 3 4 13 

Dějepis 2 2 – – 4 

Občanská nauka – – 2 2 4 

Matematika 2 2 2 2 8 

Biologie a hygiena 2 2 2 – 6 

Fyzika – 2 – – 2 

Chemie 2 – – – 2 

Zeměpis 2 – – – 2 

Volitelný předmět – – 1 1 2 

2. Odborné předměty 72 

Pedagogika 2 2 2 2 8 

Psychologie 2 2 2 2 8  

Hudební výchova s metodikou 2 2 2 2 8  

Výtvarná výchova s metodikou 2 2 2 2 8  

Tělesná výchova s metodikou 2 2+1 2+1 2 8+2 

Hra na hudební nástroj 2 2 2 2 8 

Dramatická výchova s metodikou 2 2 – – 4 

Literární a jazykové praktikum 1 1 – – 2 

Výpočetní technika 1 2 1 – 4 

Pedagogická praxe – – 3 4 7 

Specializace (výchovy) – volitelné – – 2 3 5 

CELKEM 32 32 32 32 128 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s §2, 

písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. 
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 Český jazyk a literatura – vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk a Estetické 

vzdělávání. 

 Cizí jazyk - vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Žák si volí z nabídky 

Německý jazyk nebo Anglický jazyk. Předpokladem pro volbu jazyka je jeho 

absolvování na základní škole a vstupní úroveň A1/A2. 

 Dějepis – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání. 

 Občanská nauka – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní 

vzdělávání. 

 Matematika – vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání. 

 Biologie a hygiena – vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné 

vzdělávání – Biologické a ekologické vzdělávání. 

 Fyzika – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Fyzikální 

vzdělávání. 

 Chemie – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické 

vzdělávání. 

 Zeměpis – vyučovací předmět vychází z požadavků současné doby zaměřující se na 

praktické činnosti a teoretické poznatky především z oblasti Přírodovědného 

vzdělávání a průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní 

prostředí a Informační a komunikační technologie. 

 Volitelný předmět – žáci si vybírají z nabídky Cvičení z matematiky, Cvičení 

z německého jazyka, Cvičení z anglického jazyka. 

 Pedagogika – vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu 

Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Součástí předmětu Pedagogika je odborná 

pedagogická praxe. Praxe probíhá v různých typech výchovně vzdělávacích zařízení 

pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Rozsah pedagogické praxe činí v 1. a 

2. ročníku 3 týdny, ve 3. ročníku 4 týdny, ve 4. ročníku 4 týdnů. Podmínkou 

ukončení studia je absolvování odborné pedagogické praxe v plném rozsahu do 

konce 4. ročníku studia. 

 Psychologie – vzdělávací předmět vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-

psychologické vzdělávání. 

 Hudební výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru 

Didaktika pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo 

Hudební a hudebně pohybové výchovy. 

 Tělesná výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru 

Didaktika pedagogických činností. Povinnou součástí výuky Tělesné výchovy 

s metodikou je absolvování Plaveckého kurzu (zařazen průběžně v 1. ročníku), 

Lyžařského kurzu (zařazen ve 2. ročníku) a Turistického kurzu (zařazen ve 

3. ročníku). Bez absolvování uvedených kurzů není možné uzavřít studium oboru. 

 Hra na hudební nástroj – vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických 

činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně 
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pohybové výchovy. Pro žáky se specializací HVM je povinným maturitním 

předmětem. 

 Výtvarná výchova s metodikou – vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika 

pedagogických činností. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (2/3 hodin) – 

výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou – 

vybrané kapitoly z dějin umění, teorie a metodika výtvarné výchovy v předškolních a 

mimoškolních zařízeních (1/3 hodin). Kurz v rozsahu pěti dnů je zařazen do 

3. ročníku předmětu Výtvarná výchova – specializace a je zaměřen na malbu, kresbu 

a akční tvorbu v plenéru. Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné. 

 Dramatická výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího 

oboru Didaktika pedagogických činností. 

 Literární a jazykové praktikum – vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání 

a komunikace a Estetické vzdělávání. 

 Výpočetní technika – předmět zcela pokrývá průřezové téma Informační a 

komunikační technologie a částečně průřezové téma Člověk a svět práce v okruhu 

Práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí a Písemné 

i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce podle požadavků uvedených v RVP 

Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

 Pedagogická praxe – vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické 

vzdělávání a Didaktika pedagogických činností. Ve 3. a 4. ročníku se žák účastní 

odborné i učební praxe. Na učební praxi se třída dělí na skupiny zpravidla po 3 až 

5 žácích. Učební praxe je součástí týdenního rozvrhu ve 3. a 4. ročníku, praxe 

probíhá v jeden vyhrazený den v týdnu. Odborná praxe probíhá formou 

čtyřtýdenních kurzů ve 3. ročníku a čtyřtýdenních kurzů ve 4. ročníku. 

 Specializace (výchovy) – volitelné jsou realizované ve vyučovacích předmětech 

Hudební výchova – specializace, Výtvarná výchova – specializace, Tělesná výchova 

– specializace, Dramatická výchova – specializace. Zvolený předmět zakládá žákovi 

povinnost z něj složit maturitní zkoušku. Povinné aktivity, které musí žák absolvovat 

v rámci specializace a podmínky maturitní zkoušky, jsou uvedené v ŠVP, 

v charakteristice jednotlivých předmětů v kapitole Učební osnovy.  
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

ČESKÉ REPUBLIKY 

U Č E B N Í  P L Á N  

studijního oboru 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ 

Zkrácené studium v dálkové formě vzdělávání pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy SŠ 

Vyučovací předměty 
Počet hodin konzultací v ročníku 

1. 2. 3. Celkem 

Odborné předměty 

Biologie a hygiena 15 25 25 65 

Pedagogika 15 30 30 75 

Psychologie 15 30 30 75 

Hudební výchova s metodikou 30 30 30 90 

Výtvarná výchova s metodikou 30 30 30 90 

Tělesná výchova s metodikou 30 30 15 75 

Hra na hudební nástroj 30 30 20 80 

Dramatická výchova s metodikou 30 – – 30 

Literární a jazykové praktikum 15 – – 15 

Pedagogická praxe (seminář) – – 20 20 

Volitelné předměty – specializace 10 15 20 45 

CELKEM 220 220 220 660 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s §2, 

písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění.  

 Biologie a hygiena – vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti 

Přírodovědné vzdělávání – Biologické a ekologické vzdělávání.  

 Pedagogika – vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu 

Pedagogicko-psychologické vzdělávání.  

 Psychologie – vzdělávací předmět vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-

psychologické vzdělávání.  

 Hudební výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího 

oboru Didaktika pedagogických činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru 

zahrnuje učivo Hudební a hudebně pohybové výchovy.  

 Tělesná výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího 

oboru Didaktika pedagogických činností.  

 Hra na hudební nástroj – vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických 

činností. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební a hudebně 
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pohybové výchovy. Pro žáky se specializací HVM je povinným maturitním 

předmětem.  

 Výtvarná výchova s metodikou – vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika 

pedagogických činností. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (výtvarné 

zobrazování, dekorativní a materiálové práce), teoretickou složkou (vybrané 

kapitoly z dějin umění, teorie) a metodikou výtvarné výchovy v předškolních 

a mimoškolních zařízeních.  

 Dramatická výchova s metodikou – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího 

oboru Didaktika pedagogických činností.  

 Literární a jazykové praktikum – vychází ze vzdělávací oblasti Jazykové 

vzdělávání a komunikace a Estetické vzdělávání.  

 Pedagogická praxe – vychází z obsahového okruhu Pedagogicko-psychologické 

vzdělávání a Didaktika pedagogických činností. Pedagogická praxe probíhá 

formou kurzů. Během studia musí žák absolvovat pedagogickou praxi v rozsahu 

5 týdnů ve dvou rozdílných školských pracovištích. V případě, že žák vykonává 

pedagogickou práci, jsou tři týdny plněny v tomto zařízení, zbývající dva týdny 

absolvuje v jiném typu školského zařízení. Pracovní doba žáka je 6 hodin denně, 

z toho je 5 hodin přímá práce s dětmi a 1 hodina rozboru.  

 Specializace (výchovy) – volitelné jsou realizované ve vyučovacích předmětech 

Hudební výchova – specializace, Výtvarná výchova – specializace, Tělesná 

výchova – specializace. Zvolený předmět zakládá žákovi povinnost z něj složit 

maturitní zkoušku. Povinné aktivity, které musí žák absolvovat v rámci 

specializace a podmínky maturitní zkoušky, jsou uvedené v charakteristice 

jednotlivých předmětů v kapitole Učební osnovy.  
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

ČESKÉ REPUBLIKY 

U Č E B N Í  P L Á N  

studijního oboru 78-42-M/03 PEDAGOGICKÉ LYCEUM 

ŠVP „Pedagogické lyceum“ 

Denní studium absolventů základní školy 

Vyučovací předměty 
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

1. 2. 3. 4. Celkem 

1. Všeobecně vzdělávací předměty 32 28 28 28 116 

Český jazyk a literatura 3 3 4 5 15 

Cizí jazyk I 3 3 4 3 13 

Cizí jazyk II 3 3 4 3 13 

Dějepis 2 2 1 1 6 

Zeměpis 2 2 – – 4 

Občanská nauka – – 2 3 5 

Matematika 3 3 3 3 12 

Biologie 2 2 2 – 6 

Fyzika 2 2 – – 4 

Chemie 2 1 – – 3 

Výpočetní technika 2 1 2 2 7 

Tělesná výchova  2 2  2 2  8 

Pedagogika – 2 2 2 6 

Psychologie – 2 2 2 6 

Hudební výchova  2 – – – 2 

Výtvarná výchova 2 – – – 2 

Dramatická výchova 2 – – – 2 

Konverzace v cizím jazyce – – – 2 2 

2. Volitelné – specializace   – 4 4 4 12 

Specializace – hudební výchova 

– 4 4 4 12 

Specializace – výtvarná výchova 

Specializace – dramatická výchova 

Specializace – tělesná výchova 

Specializace – humanitní studia 

Celkem  32 32 32 32 128 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s § 2, 

písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. 

 Český jazyk a  literatura – vychází ze vzdělávacích oborů Český jazyk 

a  Estetické vzdělávání. 

 Cizí jazyk I a II vychází se vzdělávací oblasti Jazykové vzdělávání a 

komunikace – vzdělávání a komunikace v cizím jazyce. Cizí jazyk I je Anglický 

jazyk. Předpokládá se vstupní úroveň A1 a výstupní úroveň B1 dle Společného 



Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 
 

 
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

Mgr. Romana Studýnková 

 28 

evropského referenčního rámce pro jazyky. Cizí jazyk II volí žák z nabídky – 

Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk. U Cizího jazyka II se 

nepředpokládá žádná vstupní úroveň a výstupní úroveň se předpokládá A2 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

 Dějepis – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání.  

 Občanská nauka – vychází z obsahu vzdělávací oblasti Společenskovědní 

vzdělávání a Ekonomické vzdělávání. 

 Matematika – vychází ze vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání. 

 Fyzika – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Fyzikální 

vzdělávání. 

 Chemie – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání – Chemické 

vzdělávání. 

 Biologie – vychází ze vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání, Biologické 

a ekologické vzdělávání a průřezových témat Občan v demokratické společnosti 

a Člověk a životní prostředí. 

 Zeměpis – vychází ze současných požadavků moderní doby zaměřující se 

zejména na teoretické poznatky z oblasti Přírodovědného vzdělávání 

a průřezových témat Občan v demokratické společnosti, Člověk a životní 

prostředí a Informační a komunikační technologie. 

 Pedagogika – vyučovací předmět Pedagogika vychází z obsahového okruhu 

Pedagogicko-psychologické vzdělávání. Součástí předmětu Pedagogika je 

odborná pedagogická praxe. Praxe probíhá v různých typech výchovně 

vzdělávacích zařízení pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Rozsah praxe 

činí celkem 4 týdny za studium, 2 týdny ve druhém ročníku a 2 týdny ve třetím 

ročníku. Podmínkou ukončení studia je absolvování odborné pedagogické praxe 

v plném rozsahu do konce 4. ročníku studia. 

 Psychologie – vyučovací předmět Psychologie vychází z obsahového okruhu 

Pedagogicko-psychologické vzdělávání. 

 Hudební výchova – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Estetické 

vzdělávání. Z uvedeného vzdělávacího oboru zahrnuje učivo Hudební nauky, 

Dějin hudby a Hudební výchovy v praktických činnostech. 

 Tělesná výchova – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávacího oboru 

Vzdělávání pro zdraví. Obsah předmětu je tvořen praktickými činnostmi 

z různých oblastí sportu. Žáci se mohou v průběhu studia (zpravidla v prvním 

nebo druhém ročníku) nepovinně účastnit lyžařského kurzu, který je 

organizován pro předmět Specializace-tělesná výchova. Musí však splnit 

podmínku, že nejsou z hodin tělesné výchovy úplně nebo částečně uvolněni. 

 Výtvarná výchova vychází z oblasti estetického vzdělávání. Obsah předmětu je 

tvořen jednak praktickou složkou – výtvarná tvorba a praktické činnosti, jednak 

teoretickou složkou – teorií výtvarného umění a estetiky a dějinami českého a 

světového výtvarného umění a kultury. 
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 Dramatická výchova – vzdělávací předmět vychází ze vzdělávací oblasti 

Estetické vzdělávání. Obsah předmětu je tvořen převážně praktickými 

činnostmi. Učivo zahrnuje také teorii a metodiku dramatické výchovy a vybrané 

kapitoly z dějin divadla. 

 Výpočetní technika – vychází ze vzdělávací oblasti Vzdělávání v informačních 

a komunikačních technologiích, zcela pokrývá průřezové téma Informační 

a komunikační technologie a částečně průřezové téma Člověk a svět práce 

v okruhu práce s informacemi, vyhledávání, vyhodnocování a využívání 

informací podle požadavků uvedených v RVP. 

 Specializace – volitelné; jsou realizované ve vyučovacích předmětech 

Specializace – hudební výchova, Specializace – výtvarná výchova, Specializace 

– tělesná výchova, Specializace – dramatická výchova, Specializace – humanitní 

studia, Specializace – živé jazyky. Zvolený předmět zakládá žákovi povinnost 

z něj složit maturitní zkoušku. 

 Specializace – dramatická výchova; součásti výuky je povinný dramatický kurz 

v inspirativním prostředí. Kurz v rozsahu tří dnů je zařazen do 2. ročníku.  

Absolvování kurzu je do ukončení studia povinné. 

 Specializace – tělesná výchova – vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná 

výchova a sport a navazuje na obor Vzdělávání pro zdraví. Povinnou součástí 

učiva je absolvování výuky plavání (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku), 

lyžařského kurzu (zařazeno zpravidla ve 2. ročníku), cyklistického kurzu 

(zařazeno zpravidla ve 2. ročníku) a pěšího turistického kurzu (zařazeno 

zpravidla ve 3. ročníku). Bez jejich absolvování není možné uzavřít studium 

oboru. 

 Specializace – výtvarná výchova; kurz v rozsahu pěti dnů je zařazen do 

2.  očníku a je zaměřen na malbu, kresbu a akční tvorbu v plenéru. Absolvování 

kurzu je do ukončení studia povinné. 

 Specializace – humanitní studia; vycházejí a rozšiřují znalosti 

Společenskovědního vzdělávání.  

 Specializace – hudební výchova; předmět vychází ze vzdělávacího oboru 

Estetické vzdělávání. Zahrnuje učivo Dějin hudby, Hudební nauky, Hudební 

výchovy v praktických činnostech a Hry na hudební nástroj. Předmět zakládá 

žákovi povinnost z něj složit praktickou a ústní maturitní zkoušku.  

 V závěru 3. ročníku vypracují žáci dlouhodobou ročníkovou práci na zvolené 

téma ve vybraném vyučovacím předmětu. Ročníková práce je pro všechny žáky 

do ukončení studia povinná. 
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U Č E B N Í  P L Á N  

studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium  

ŠVP: „Se znalostí jazyka v otevřené Evropě“ (nižší stupeň gymnázia) 

(pozn.: ve vyučovacích předmětech se sčítají dotace zahrnutých oborů, např. Biologie 2-2-2-2 atd.) 

Vzdělávací oblast Vyučované předměty Zahrnuté obory I. II. III. IV. 
Z toho 

disponibilní 
Celkem 

Součet za 

oblast 

Povinné předměty 

Jazyk a jazyková komunikace 
Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5 4 4 3 1 16 

28 
Anglický jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 0 12 

Člověk a společnost 
Výchova k občanství 

Výchova k občanství 1 1 1 1 1 

13 14 Výchova ke zdraví 1 0 0 0 0 

Dějepis Dějepis 2 2 2 2 0 

Matematika a její aplikace Matematika Matematika a její aplikace 5 4 4 3 1 16 16 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika a komunikace 

Informační a komunikační 

technologie 

0 0 2 1 2 
4 4 

Člověk a svět práce 0 0 0 1 1 

Člověk a příroda 

Zeměpis Zeměpis 2 2 2 2 2 8 

29 

Fyzika Fyzika 1 2 2 2 1 7 

Chemie 
Chemie 0 2 1,5 1,5 1 

6 
Člověk a svět práce 0 0 0,5 0,5 0 

Biologie 

Biologie 2 1,5 1 1,5 1 

8 Výchova ke zdraví 0 0 1 0 0 

Člověk a svět práce 0 0,5 0 0,5 0 

Umění a kultura Estetická výchova 
Hudební výchova 1 1 1 1 0 4 

10 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 0 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 0 8 8 

Člověk a svět práce Svět práce Člověk a svět práce 0 0 0 1 0 1 1 

Volitelné předměty 

Jazyk a jazyková komunikace 
Další cizí jazyk Další cizí jazyk 3 3 3 3 12 12 12 

Konverzace v cizím jazyce Cizí jazyk 0 0 0 1 1 1 1 

Celkem povinná časová dotace 

 

 

 

30 30 31 31 24 122 122 
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U Č E B N Í  P L Á N  

studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium 

ŠVP: „Cesta je cíl...(...k jazyku)“ (vyšší stupeň gymnázia) 

Vyučovací předmět kvinta sexta septima oktáva Celkem 

Český jazyk a literatura 3 3 3 5 14 
Úvod do studia jazyka 1 – – – 1 

Rétorika 0 0 0 1 1 

Anglický jazyk 5 5 3 3 16 

Další cizí jazyk 4 4 3 3 14 

Matematika 3 3 3 3 12 

Fyzika 2 2 2 0 6 

Chemie 2 2 2 0 6 

Biologie 2 2 2 0 6 

Geografie 2 2 2 0 6 

Občanský a 

společenskovědní základ 
1 2 2 2 7 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Hudební výchova/  

Výtvarná výchova 
2/2 2/2 – – 4 

Informatika a komunikace 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4 

Volitelný předmět 2 0 0 2 3 5 

Volitelný předmět 3 0 0 2 3 5 

Volitelný předmět 4 0 0 0 3 3 

Celková dotace 33 33 33 33 132 

Poznámky k učebnímu plánu: 

- Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s § 2, 

písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. 

- Cizí jazyk – anglický jazyk je povinný pro všechny žáky. 

- Další cizí jazyk – volba NJ, RJ, FJ, ŠJ (výuka je podmíněna zájmem žáků 

a personálními možnostmi školy). 

- Hudební/Výtvarná výchova – předměty vychází ze vzdělávacích oborů 

Hudební/Výtvarný obor. Žáci si volí jeden z uvedených předmětů. 

- Volitelný předmět 1 – vždy konverzace z povinného jazyka dle volby žáka. 

- Volitelný předmět 2 a 3 – vždy dvouletý, žák nemůže změnit seminář mezi třetím 

a čtvrtým ročníkem. 

- Volitelný předmět 4 – jednoletý z nabídky školy dle zájmu žáka a možností školy. 
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- Nabídka volitelných předmětů 2, 3 a 4: 

Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce, Seminář a cvičení 

z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář a cvičení z matematiky, 

Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z chemie, Seminář 

z biologie, Molekulární biologie a genetika, Přírodovědný seminář, Seminář 

z informatiky. 

- Nabídka nepovinných předmětů: 

Projektový seminář, Latina, Příprava k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka, 

Základy psaní na klávesnici, Konverzace v ruském jazyce atd. dle možností školy. 

- Tělesná výchova – součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů: 

- Lyžařský výcvikový kurz – zařazen v 1. ročníku (kvintě) v rozsahu 36 hodin. 

Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. 

- Sportovně turistický kurz – zařazen ve 3. ročníku (septimě) v rozsahu 30 hodin. 

Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. 

- Rozšiřující lyžařský kurz – nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu 

18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy – Rakousko). Kurz je 

nepovinný. 
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U Č E B N Í  P L Á N  

studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium 

ŠVP: „Cesta je cíl...(...k jazyku)“ 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Český jazyk a literatura 3 3 3 5 14 

Úvod do studia jazyka 1 – – – 1 

Rétorika 0 0 0 1 1 

Anglický jazyk 5 5 3 3 16 

Další cizí jazyk 4 4 3 3 14 

Matematika 3 3 3 3 12 

Fyzika 2 2 2 0 6 

Chemie 2 2 2 0 6 

Biologie 2 2 2 0 6 

Geografie 2 2 2 0 6 

Občanský a 

společenskovědní základ 
1 2 2 2 7 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Hudební výchova/  

Výtvarná výchova 
2/2 2/2 – – 4 

Informatika a komunikace 2 2 1 1 6 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4 

Volitelný předmět 2 0 0 2 3 5 

Volitelný předmět 3 0 0 2 3 5 

Volitelný předmět 4 0 0 0 3 3 

Celková dotace 33 33 33 33 132 

Poznámky k učebnímu plánu: 

- Dělení vyučovacích hodin na skupiny stanovuje ředitelka školy v souladu s § 2, 

písm. b), vyhlášky č. 492/2005, o krajských normativech, v platném znění. 

- Cizí jazyk – anglický jazyk je povinný pro všechny žáky. 

- Další cizí jazyk – volba NJ, RJ, FJ, ŠJ (výuka je podmíněna zájmem žáků 

a personálními možnostmi školy). 

- Hudební/Výtvarná výchova – předměty vychází ze vzdělávacích oborů 

Hudební/Výtvarný obor. Žáci si volí jeden z uvedených předmětů. 

- Volitelný předmět 1 – vždy konverzace z povinného jazyka dle volby žáka. 
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- Volitelný předmět 2 a 3 – vždy dvouletý, žák nemůže změnit seminář mezi třetím 

a čtvrtým ročníkem. 

- Volitelný předmět 4 – jednoletý z nabídky školy dle zájmu žáka a možností školy. 

- Nabídka volitelných předmětů 2, 3 a 4: 

Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v cizím jazyce, Seminář a cvičení 

z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář a cvičení z matematiky, 

Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář z chemie, Seminář 

z biologie, Molekulární biologie a genetika, Přírodovědný seminář, Seminář 

z informatiky. 

- Nabídka nepovinných předmětů: 

Projektový seminář, Latina, Příprava k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka, 

Základy psaní na klávesnici, Konverzace v ruském jazyce atd. dle možností školy. 

- Tělesná výchova – součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů: 

- Lyžařský výcvikový kurz – zařazen v 1. ročníku (kvintě) v rozsahu 36 hodin. 

Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. 

- Sportovně turistický kurz – zařazen ve 3. ročníku (septimě) v rozsahu 30 hodin. 

Účast na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. 

- Rozšiřující lyžařský kurz – nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu 

18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy – Rakousko). Kurz je 

nepovinný.  
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U Č E B N Í  P L Á N  

studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium 

ŠVP: „Cesta je cíl...(...do Evropy)“ 

Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník  Celkem 
Z toho 

disponibilní 

Český jazyk a literatura 3 3 3 5 14 2 

Úvod do studia jazyka 1 – – – 1 1 

Anglický jazyk 4 4 4 4 16 4 

Další cizí jazyk 4 4 3 3 14 2 

Matematika 3 3 3 2 11 1 

Fyzika 2 2 1 0 5 0 

Chemie 2 2 1 0 5 0 

Biologie 2 2 1 0 5 0 

Geografie 2 2 2 0 6 0 

Občanský a 

společenskovědní základ 
2 2 2 2 8 1 

Dějepis 2 2 2 2 8 0 

Evropská studia – 1 2 2 5 5 

Hudební výchova/  

Výtvarná výchova 
2/2 2/2 – – 4 0 

Informatika a komunikace 2 2 1 – 5 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Volitelný předmět 1 0 0 2 2 4 0 

Volitelný předmět 2 0 0 2 3 5 3 

Volitelný předmět 3 0 0 2 3 5 3 

Volitelný předmět 4 0 0 0 3 3 3 

Celková dotace 33 33 33 33 132 26 

Poznámky k učebnímu plánu: 

- V 1. ročníku se dělí jedna hodina českého jazyka a literatury. Hodina bude využívána 

jako cvičení z českého jazyka. 

- V 1. ročníku se dělí jedna hodina matematiky. Hodina bude využívána jako cvičení 

z matematiky. 

- Náplň předmětu Úvod do studia jazyka je specifikována v osnovách předmětu. 

Vzdělávací obsah vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Uvádí 

žáky do problematiky jazyka a textu. 

- Cizí jazyk – anglický jazyk je povinný pro všechny žáky. 

- Další cizí jazyk – žáci vybírají z nabídky – francouzský jazyk, německý jazyk, ruský 

jazyk, španělský jazyk. 
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- Předmět Občanský a společenskovědní základ je v 1. ročníku zaměřen 

na psychologii a sociologii, ve 2. ročníku na právo a politologii, ve 3. ročníku 

na ekonomii a ekonomiku a logiku, ve 4. ročníku na etiku a filozofii. 

- Vyučovací předmět Evropská studia byl vytvořen ze vzdělávací oblasti Člověk 

a společnost. Realizuje průřezová témata Osobností a sociální výchova, Výchova 

demokratického občana, mediální výchova a Multikulturní výchova. Náplň předmětu 

Evropská studia je specifikována v osnovách. Zaměřuje se na studium evropské 

kultury a umění, evropské integrace, zejména Evropské unie. 

- Předměty Hudební výchova a Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacích oblastí 

Hudební obor a Výtvarný obor. Žáci si v 1. ročníku zvolí Hudební výchovu nebo 

Výtvarnou výchovu. 

- Vzdělávací obsah předmětu Informatika a výpočetní technika vychází z obsahu 

vzdělávacího oboru Informatika a informační a komunikační technologie. 

- Volitelný předmět 1 si žáci volí jako dvouletý. Volitelným předmětem 1 musí být 

Konverzace v cizím jazyce. 

- Volitelný předmět 2 a 3 si žáci volí jako dvouletý. Vybírají z této nabídky: 

Seminář a cvičení z fyziky, Seminář z geografie a geologie, Seminář z matematiky, 

Cvičení z matematiky, Společenskovědní seminář, Seminář z dějepisu, Seminář 

z chemie, Seminář z biologie, Přírodovědný seminář, Seminář z informatiky, 

Seminář z teorie práva, Seminář z psychologie. 

- Volitelný předmět 4 si žáci volí jako jednoletý. Vybírají z této nabídky: 

Seminář z českého jazyka a literatury, Dějiny umění, Logika, Latina, Ekonomie 

a ekonomika, Programování, Projektový seminář, Základy psaní na klávesnici, 

Základy třetího cizího jazyka, Etika. 

Nabídku lze rozšířit nebo zúžit podle zájmu studentů a personálních možností školy. 

- V každém ročníku absolvují žáci stanovené kurzy. Každý kurz má svůj jednoznačný 

výstup (závěrečná zpráva, literární zpracování, protokol, seminář, apod.). Pro žáky, 

kteří se kurzu nezúčastní, jsou stanovené náhradní výstupy. 

- Tělesná výchova – součástí výuky tělesné výchovy je nabídka sportovních kurzů: 

- Lyžařský výcvikový kurz – zařazen v 1. ročníku v rozsahu 36 hodin. Účast 

na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. 

- Sportovně turistický kurz – zařazen ve 3. ročníku v rozsahu 30 hodin. Účast 

na kurzu je se souhlasem zákonného zástupce. 

- Rozšiřující lyžařský kurz – nabízen žákům bez ohledu na studijní ročník v rozsahu 

18 hodin na náročnějších lyžařských terénech (Alpy – Rakousko). Kurz je 

nepovinný. 
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6. Statistické údaje o škole 

Údaje o žácích 

 Nižší 

stupeň 

gymnázia 

1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 
Celkem 

Počet žáků 

Gymnázium (osmileté) 
118 26 25 20 24 213 

Počet tříd 

Gymnázium (osmileté) 
4 1 1 1 1 8 

Počet žáků 

Gymnázium ŠVP 

„Cesta je cíl…(…k jazyku)“ 

0 18 14 16 21 69 

Počet tříd 

Gymnázium ŠVP 

„Cesta je cíl…(…k jazyku)“ 

0 1 1 1 1 4 

Počet žáků 

Gymnázium ŠVP 

„Cesta je cíl…(…do Evropy)“ 

0 0 0 0 10 10 

Počet tříd 

Gymnázium ŠVP 

„Cesta je cíl…(…do Evropy)“ 

0 0 0 0 1 1 

Počet žáků 

Pedagogické lyceum ŠVP 

Pedagogické lyceum 

0 53 58 57 55 223 

Počet tříd 

Pedagogické lyceum ŠVP 

Pedagogické lyceum 

0 2 2 2 2 8 

Počet žáků 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika ŠVP 

Učitelství pro mateřské školy a 

vychovatelství 

0 65 59 61 67 252 

Počet tříd 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika ŠVP 

Učitelství pro mateřské školy a 

vychovatelství 

0 2 2 2 2 8 

 

  



Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 

 

38 
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

Mgr. Romana Studýnková 

 
Počet žáků 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika ŠVP 

Učitelství pro mateřské školy a 

vychovatelství 

(dálková forma) 

0 49 24 31 – 104 

Počet tříd 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika ŠVP 

Učitelství pro mateřské školy a 

vychovatelství 

(dálková forma) 

0 2 1 1 – 4 

Celkem 871 žáků, 33 tříd 
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Údaje z přijímacího řízení konaného ve školním roce 2014/2015 

Rada Olomouckého kraje schválila dne 17. 9. 2015 pod bodem UR/77/24/2015 

strukturu oborů a počty tříd pro školní rok 2016/2017. Požadavek ze strany vedení školy 

bylo otevřít jednu třídu oboru Gymnázium (osmileté), jednu třídu oboru Gymnázium – 

ŠVP „Cesta je cíl…(… k jazyku)“, dvě třídy oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“, dvě třídy oboru 

Pedagogické lyceum – ŠVP „Pedagogické lyceum“, jednu třídu oboru Předškolní 

a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ – 

zkrácená, dálková forma. Tento požadavek byl plně akceptován.  

Kritéria přijímacího řízení  

STUDIJNÍ OBOR 79-41-K/41 – GYMNÁZIUM – ŠVP „CESTA JE 

CÍL…(…K JAZYKU)“ – ČTYŘLETÉ 

Žáci byli hodnoceni na základě následujících kritérií: 

1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z: 

-  českého jazyka (výsledek zohledněn 40 %);  

- matematiky (výsledek zohledněn 20 %). 

2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek 

zohledněn 40 %). 

 Započítávali se známky z následujících předmětů: český jazyk 

anglický jazyk 

dějepis 

zeměpis 

matematika 

přírodopis 

fyzika 

chemie 

občanská výchova (výchova 

k občanství) 

Za každé pololetí šlo získat maximální počet 18 bodů. Minimální počet bodů pro 

splnění kritérií přijímacího řízení je 6.  

3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní 

roky 2014/2015 a 2015/2016 –  umístění do třetího místa v okresním a krajském 

kole a při umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž byl uchazeči 

přičten 1 bod. 

Při rovnosti bodů byly postupně zohledněny: 

1) výsledek testu z ČJ; 
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2) výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr);  

3) výsledky vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový 

průměr); 

4) výsledky vzdělávání z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový 

průměr). 

Pořadí uchazečů vyplývalo z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 

 

STUDIJNÍ OBOR 79-41-K/81 – GYMNÁZIUM – ŠVP „SE ZNALOSTÍ JAZYKA 

V OTEVŘENÉ EVROPĚ“ – OSMILETÉ 

Žáci byli hodnoceni na základě následujících kritérií: 

1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z: 

-  českého jazyka (výsledek zohledněn 40 %) 

- matematiky (výsledek zohledněn 20 %). 

2. Prospěch na základní škole ze 4. ročníku a prvního pololetí 5. ročníku (výsledek 

zohledněn 40 %).  

3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní 

roky 2014/2015 a 2015/2016 –  umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a 

při umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž byl uchazeči přičten 1 bod. 

Při rovnosti bodů byly postupně zohledněny: 

1) výsledek testu z ČJ; 

2) výsledky vzdělávání 1. pololetí 5. ročníku základní školy (prospěchový průměr);  

3) výsledky vzdělávání z 2. pololetí 4. ročníku základní školy (prospěchový 

průměr); 

4) výsledky vzdělávání z 1. pololetí 4. ročníku základní školy (prospěchový 

průměr). 

Pořadí uchazečů vyplývalo z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 

STUDIJNÍ OBOR 75-31-M/01 – PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – 

ŠVP „UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A VYCHOVATELSTVÍ“ (DENNÍ 

FORMA)  

Žáci se podrobili: 

- ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek 

zohledněn 80 %). 

Zkoušky zjišťovaly úroveň předpokladů:  

1. v řečové a reprodukční oblasti: 
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a) Zadaný text v rozsahu cca A 4 si uchazeč osvojil tichým čtením, po přečtení text 

volně reprodukoval. Jako texty byly použity: úryvky z knih pro děti a mládež 

a dále z dětských časopisů; 

b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie). 

2. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu nebyla nutná dovednost hry na 

hudební nástroj) 

a) Hlasové předpoklady: 

zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu 

hudebního nástroje. 

b) Sluchové předpoklady: 

- zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; 

- zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; 

- určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1–4). 

c) Rytmické předpoklady: 

- opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém 

taktu. 

3. v  pohybové oblasti   

a) Sportovní gymnastika: 

- předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad 

(i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy. 

b) Jacíkův motorický test: 

- souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech – stoj spatný – leh na břiše 

– stoj spatný). 

c) Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem. 

4. ve výtvarné oblasti: 

Studijní kresba s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy 

předmětů. 

Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie). 

Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel. 

Formát: A3. 

Podmínkou zařazení do pořadí přijatých bylo dosažení alespoň dostatečného hodnocení 

v každé součásti.  

Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku se podílel na 

dosažených bodech 20 %.  

Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 

2014/2015 a 2015/2016 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při 

umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž byl uchazeči přičten 1 bod. 

Nezbytnou součástí přihlášky byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. 
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STUDIJNÍ OBOR 78-42-M/03 – PEDAGOGICKÉ LYCEUM – ŠVP „PEDAGOGICKÉ 

LYCEUM“ (DENNÍ FORMA) 

Žáci byli hodnoceni na základě následujících kritérií: 

1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z 

- českého jazyka (výsledek zohledněn 40 %);  

- matematiky (výsledek zohledněn 20 %). 

2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek 

zohledněn 40 %). 

3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní 

roky 2014/2015 a 2015/2016 - umístění do třetího místa v okresním a krajském 

kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž byl uchazeči přičten 

1 bod. 

Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. 

Při rovnosti bodů byly postupně zohledněny: 

1) výsledek testu z ČJ; 

2) výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr);  

3) výsledky vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový 

průměr); 

4) výsledky vzdělávání z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový 

průměr). 

Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. 

 

STUDIJNÍ OBOR 75-31-M/01 - PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – 

ŠVP „UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A VYCHOVATELSTVÍ“ (DÁLKOVÁ, 

ZKRÁCENÁ FORMA)  

Uchazeči se podrobili: 

- ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek 

zohledněn 80 %); 

- pedagogicko-psychologickému pohovoru (výsledek zohledněn 20 %). 

Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:  

1. v řečové a reprodukční oblasti: 

a) Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojil tichým čtením, po přečtení text 

volně reprodukoval. Jako texty byly použity: úryvky z knih pro děti a mládež 

a z dětských časopisů. 

b) Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie). 
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2. v hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu nebyla nutná dovednost hry 

na hudební nástroj). 

a) Hlasové předpoklady:  

- zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu 

hudebního nástroje. 

b) Sluchové předpoklady: 

- zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; 

- zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; 

- určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1–4). 

a) Rytmické předpoklady: 

- opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém 

taktu. 

3. v  pohybové oblasti  

a) Sportovní gymnastika: 

- volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků – 

stoj na lopatkách bez opory, kotoul vpřed, kotoul vzad, skok, rovnovážný 

prvek (váha). 

b) Pohybové testy: 

- skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem, přeskoky snožmo 

přes švihadlo. 

c) Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem. 

4. ve výtvarné oblasti 

Studijní kresba s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy 

předmětů. 

Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie). 

Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel. 

Formát: A3. 

Pedagogicko-psychologický pohovor: 

rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně). 

Rozhovorem byla zjišťována:  

- motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt 

s lidmi; 

- pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost. 

Nezbytnou součástí přihlášky byl lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně 

ověřená kopie maturitního vysvědčení.  

V případě nedoložení požadovaných dokladů nebylo možno uchazeče zařadit, a to 

i v případě úspěšného hodnocení zkoušek, do pořadí přijatých. 
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Statistika přijímacího řízení konaného ve školním roce 2015/2016 

Přihlášku ke studiu na naši školu si ve školním roce 2015/2016 podalo 436 uchazečů 

v prvním kole a 27 uchazečů ve druhém kole. Z celkového počtu 478 nastoupilo 

ke studiu 211 žáků do denní formy vzdělávání a 58 uchazeček  do dálkové zkrácené 

formy vzdělávání. 
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G(8) 1 87 30 30 - - - - - - 30 

G(4) 1 70 30 24 1 1 1 2 2 2 27 

PDL 2 107 59 47 3 3 3 - - - 50 

PMP 2 140 60 60 - - - - - - 60 

PMP 

(D) 
1 32 21 - 6 6 - - - - 27 

 

G(8) – Gymnázium (osmileté) 

G(4) – Gymnázium 

PDL – Pedagogické lyceum 

PMP – Předškolní a mimoškolní pedagogika 

PMP(D) – Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková, zkrácená forma
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Údaje o absolventech Gymnázia za školní rok 2015/2016 

 

Zaměření VŠ, VOŠ, 

praxe, ÚP 

4. A 

Gymnázium – 

živé jazyky 

4. B 

Gymnázium – 

ES 

Oktáva 

Gymnázium – 

živé jazyky 

Celkem 

Počet žáků 22 9 24 55 

Ekonomické  2 1 1 4 

Filozofické a 

humanitní 
3 2 5 10 

Lékařské a 

zdravotnické 
0 0 2 2 

Farmaceutické 2 0 0 2 

Právnické 1 0 0 1 

Přírodovědecké 5 1 5 11 

Pedagogické 5 0 2 7 

Technické 2 3 9 14 

Umělecké  0 0 0 0 

Zemědělské  1 2 0 3 

Jazykové školy a VOŠ 0 0 0 0 

Praxe 1 0 0 1 

Evidence ÚP 0 0 0 0 
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Údaje o absolventech Střední pedagogické školy za školní rok 2015/2016 
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4. AP/PMP 

 
18 0 3 7 1 3 0 2 0 

4. BP/PMP 

 
16 2 2 10 0 1 0 2 0 

4. C/PdL 

 
19 1 0 4 2 1 0 0 0 

4. D/PdL 

 
15 1 1 0 5 1 0 2 3 

Celkem 68 4 5 21 8 6 0 6 3 
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Údaje o pracovnících školy 

Stav k 30. 6. 2016 celkem z toho muži 
snížený 

úvazek 
MD 

Gymnázium 

Pedagogové 25 6 2 7 

Provozní 

pracovníci 
4 1 0 0 

SPgŠ 

Pedagogové 43 11 6 7 

Provozní 

pracovníci 
9 2 0 0 

Školní jídelna –  

výdejna 

Provozní 

pracovníci 
3 0 3 0 

Celkem zařízení 84 20 11 14 
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7. Organizační struktura školy 

Organizační schéma školy 

8. Naplňování dlouhodobého záměru 

Stávající vzdělávací nabídka je v souladu s koncepcí základního strategického 

dokumentu v oblasti školství Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně 

vzdělávací soustavy ČR a Dlouhodobého záměru vzdělávací soustavy Olomouckého 

kraje.  
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9. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 
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prima  G 24 6 18 0 0 1,70 1169 0 24 0 0 

sekunda G 28 7 21 0 0 1,87 1023 0 28 0 0 

tercie G 34 10 24 0 0 1,65 1331 0 34 0 0 

kvarta G 32 11 21 0 0 1,59 1544 0 32 0 0 

kvinta 
G 

ŠVP-J 
26 8 16 2 0 1,81 2044 57 25 1 0 

sexta 
G 

ŠVP-J 
25 7 18 0 0 1,85 1327 2 25 0 0 

septima 
G 

ŠVP-J 
20 1 18 1 0 2,38 1751 15 19 1 0 

oktáva 
G 

ŠVP-J 
24 9 15 0 0 1,86 1007 0 24 0 0 

1. A 
G 

ŠVP-J 
18 1 15 1 1 2,29 893 3 18 0 0 

2. A 
G 

ŠVP-J 
14 1 12 1 0 2,28 994 0 14 0 0 

3. A 
G 

ŠVP-J 
16 4 11 0 1 1,86 762 0 16 0 0 

4. A 
G 

ŠVP-J 
21 3 18 0 0 1,86 1033 0 21 0 0 

4. B 
G 

ŠVP-EV 
10 0 9 0 1 2,18 586 35 10 0 0 

G – osmileté 213 59 151 3 0 1,84 11196 74 211 2 0 

G – 4 leté 79 9 65 2 3 2,09 4268 38 79 0 0 

Celkem 292 68 216 5 3 1,97 15464 112 290 2 0 
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Maturitní zkouška 2015/2016 – jarní a podzimní termín 
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4. A 
G 

ŠVP-J 
21 21 6 14 0 0 0 1 1 

4. B 
G 

ŠVP-EV 
10 9 1 8 0 0 0 0 0 

oktáva 
G 

ŠVP-J 
24 24 11 13 0 0 0 0 0 

CELKEM 55 54 18 35 0 0 0 1 1 

Maturitní zkouška 2015/2016 – podzimní termín 

1. opravnou maturitní zkoušku konala v podzimním termínu 1 žákyně Gymnázia.  

Zkoušku úspěšně vykonala. 
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Střední pedagogická škola 
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1. AP PMP 33 8 25 0 0 1,67 1263 0 33 0 0 

1. BP PMP 32 11 21 0 0 1,61 1603 0 32 0 0 

1. C PdL 28 5 21 2 0 2,09 1254 0 28 0 0 

1. D PdL 25 6 19 0 0 2,16 1923 22 25 0 0 

1. E PMP 23 19 4 0 0 1,29 280 0 23 dálková forma 

1. F PMP 26 21 5 0 0 1,19 229 0 26 dálková forma 

2. AP PMP 30 9 21 0 0 1,84 1819 0 30 0 0 

2. BP PMP 29 4 25 0 0 1,89 1631 0 29 0 0 

2. C PdL 29 5 23 0 1 2,00 2235 3 29 0 0 

2. D PdL 29 4 25 0 0 2,10 2233 1 29 0 0 

2. E PMP 24 9 15 0 0 1,62 669 0 24 dálková forma 

3. AP PMP 31 2 28 1 0 2,06 1810 99 30 1 0 

3. BP PMP 30 4 25 1 0 1,94 2037 18 30 0 0 

3. C PdL 27 3 24 0 0 2,19 2217 56 26 1 0 

3. D PdL 30 3 27 0 0 2,17 2439 0 30 0 0 

3. E PMP 31 25 6 0 0 1,20 162 0 31 dálková forma 

4. AP PMP 34 19 15 0 0 1,57 1404 0 34 0 0 

4. BP PMP 33 7 25 1 0 1,89 1607 0 33 0 0 

4. C PdL 27 6 21 0 0 1,83 1233 0 27 0 0 

4. D PdL 28 4 23 1 0 1,97 1313 0 28 0 0 

PMP 252 64 185 3 0 1,81 13174 117 251 1 0 

PdL 223 36 183 3 1 2,06 14847 82 222 1 0 

PMP  

dálková forma 
104 74 30 0 0 1,33 1340 0 104 0 0 

Celkem 579 102 398 6 1 1,73 29361 199 577 2 0 



Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 

 

52 
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

Mgr. Romana Studýnková 

 Maturitní zkouška 2015/2016 – jarní termín 
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4. AP PMP 34 34 10 19 1 4 0 0 5 

4. BP PMP 33 31 7 17 5 5 0 0 7 

4. C PdL 27 27 8 17 0 2 0 0 2 

4. D PdL 28 26 5 17 3 4 0 1 4 

3. E PMP 31 31 24 7 - - - - 0 

CELKEM 153 149 54 77 9 15 0 1 18 

1. opravný termín – jarní termín 

Počet žáků Počet zkoušek Prospělo Neprospělo 

1 1 0 1 

 

2. opravný termín – jarní termín 

  

Počet žáků Počet zkoušek Prospělo Neprospělo 

3 3 2 1 

 

Maturitní zkouška 2015/2016 – podzimní termín 

Maturitní zkoušku v podzimním termínu konalo 20 žáků Střední pedagogické školy.  

Dvě žákyně se přihlásily k řádnému termínu, jedna se ze zdravotního důvodu z ústní 

a praktické maturitní zkoušky omluvila a druhá maturitní zkoušku úspěšně složila. 

Ke druhému opravnému termínu se přihlásila jedna žákyně a maturitní zkoušku úspěšně 

vykonala. 

K prvnímu opravnému termínu se přihlásilo 18 žáků. Maturitní zkoušku úspěšně 

vykonalo 14 žákyň. 2 žákyně neuspěly v didaktickém testu z Anglického jazyka a dva 

žáci neuspěli v didaktickém testu z matematiky. 
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10. Hodnocení výchovného poradenství 

Výchovné poradenství naší školy vychází ze stanovených cílů výchovně vzdělávacího 

procesu a poskytuje služby žákům, jejich rodičům a kolegům vyučujícím. 

Obecné cíle činnosti výchovného poradenství jsou založeny na programu zdravého 

životního stylu, jenž by měl být nedílnou součástí vzdělávání a výchovy.  

Výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog při své činnosti 

vycházejí z pokynů vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb na 

školách ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 116/2011 Sb., dále 

z vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména z vyhlášky č. 147/2011 Sb. 

 

Okruhy působení výchovného poradenství na naší škole ve školním roce 

2015/2016: 

1. Poradenský tým pracoval ve složení: výchovný poradce Mgr. P. Kolomazník, 

metodik prevence Mgr. A. Chmelová, školní psycholog Mgr. K. Banátová a vedení 

školy. 

2. Ve spolupráci s třídními učiteli zpracování seznamu absolventů školy, kteří 

v akademickém roce 2015/2016 zahájili nebo zahájí studia na VŠ nebo VOŠ, či 

nebyli přijati nebo se nehlásili na žádnou VŠ, VOŠ a nastoupili do pracovního 

procesu. 

3. Na začátku školního roku se organizovala pravidelná přednáška zástupců ze 

„Vzdělávacího institutu Sokrates“ (14. 10. 2016). 

4. Žáci maturitních ročníků byli profesně orientováni pomocí konzultací či odkazů na 

odborné publikace (časopisy, noviny, webové stránky) o možnostech a podmínkách 

dalšího studia i o přijímacím řízení na vysokých a vyšších odborných školách a 

vyplňování přihlášek. 

5. Výchovný poradce průběžně vedl evidenci žáků (formou tabulky a školní matriky) 

se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami. Třídní učitelé zkontrolovali 

tento přehled žáků zvláště při jejich nástupu do nového školního roku. Dále byly 

poskytovány informace vyučujícím o žácích s poruchami učení, chování, či o 

individuálních zvláštnostech žáků s cílem lépe pochopit žáka a pomoci mu.  

Na začátku školního roku byly zpracovány metodiky pro žáky s požadavkem na IVP 

(zapracování do ŠVP).  

VP spolupracoval s třídními učiteli a vyučujícími při vypracování podkladů dotazníků 

pro žáky, kteří jsou objednáni na vyšetření do PPP pro uzpůsobení MZ. 

6. Řešily se výchovné problémy, zejména kázeňské přestupky, nevhodné chování a 

vystupování vůči spolužákům, poškozování školního majetku, zneužívání 

komunikačních technologií – sociální sítě, mobilní telefony, apod. a studijní 

problémy žáků – vysoká absence, záškoláctví, atd.  
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Problémy, které se vyskytly ve vztazích žáků ve třídách na nižším gymnáziu, dále 

osobní problémy jednotlivých žáků, prevence, zjišťování a řešení obtíží a problémy 

psychosociálního vývoje žáků v průběhu jejich studia na naší škole, se řešily 

většinou formou konzultací a sezením se školním metodikem prevence Mgr. 

Alenou Chmelovou a školní psycholožkou Mgr. Kamilou Banátovou. 

Veškeré zprávy z pohovorů a sezení poradenského týmu s žáky při řešení výchovných 

problémů jsou uloženy u výchovného poradce, školního psychologa a třídních 

učitelů. 

7. Probíhaly konzultace s vyučujícími o navrhovaných kázeňských opatřeních žáků. 

Dále byla třídním učitelům poskytována obsahová a metodická pomoc spočívající 

v tom, jakou formou mají informovat žáky a jejich zákonné zástupce o kázeňských 

opatřeních. 

8. Péče o talentované a mimořádně nadané žáky se odvíjela formou nabídky 

nepovinných předmětů zaměřených na přípravu k soutěžím a olympiádám nebo 

absolvování výběrových exkurzí či konzultací s vyučujícími. Talentovaní a nadaní 

žáci naší školy rovněž absolvovali několik seminářů zvláště v Olomouci, které 

pořádal institut NIDV (viz přílohy předsedů PK).  

9. Naše škola rovněž spolupracuje s různými poradenskými pracovišti po celé 

Moravě.  

 Ve 2. pololetí se velmi diskutovala otázka společného vzdělávání žáků a PPP 

v Přerově doporučilo k lepší orientaci v problematice některé odkazy a zdroje 

na webových stránkách: 

- www.msmt.cz   odkaz „společné vzdělávání“ – dokument „Změny týkající se SŠ 

v oblasti společného vzdělávání“ http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-

vzdelavani; 

- www.rvp.cz – manuál pro úpravu ŠVP; 

- www.nuv.cz – stránky Národního ústavu vzdělávání (metodická instituce pro 

poradny, SPC, VP, ŠMP, školní psychology); 

- www.nidv.cz – NIDV organizuje vzdělávací programy k tématům. 

10. Aktualizace školních webových stránek výchovného poradenství („Kariérové 

poradenství – aktuality“, „Dny otevřených dveří“, „Schránka důvěry“, apod.). 

11. Prezentace naší školy na základních školách a burzách škol. 

12. Absolvování odborných a vzdělávacích seminářů. 

 

Při plnění úkolů výchovného poradce probíhá spolupráce zejména s: 

- vedením školy, 

- školním psychologem, 

- metodikem prevence, 

- žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky, 

- pedagogicko-psychologickými poradnami. 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani
http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-vzdelavani
http://www.rvp.cz/
http://www.nuv.cz/
http://www.nidv.cz/
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Nejčastější problémy chování na naší škole: 

V průběhu uplynulého školního roku se několikrát vyskytly případy porušování řádu 

školy ze strany žáků. Šlo jak o opakované drobnější přestupky, tak i o hrubé porušení 

ŘŠ (záškoláctví, vztahy žáků ve třídě, nekázeň v průběhu výuky, závažná křivá nařčení 

či obvinění apod.).  

Problémy nekázně řešila škola tím, že neprodleně informovala zákonné zástupce 

a rozborem vzniklé situace s žáky – aktéry. Pohovoru předcházelo vždy zjištění co 

nejvíce informací o žácích a vzniklé situaci (od třídního učitele, vyučujících, 

z písemných materiálů, atd.), a to nejen o projevech jeho nekázně, ale i o kladných 

stránkách jeho osobnosti. Zákonní zástupci byli následně vyrozuměni ředitelstvím školy 

nebo třídním učitelem (telefonicky i písemnou formou) a vyvolalo se s nimi jednání, 

u kterého bylo zpravidla přítomno vedení školy spolu s výchovným poradcem, třídním 

učitelem, školním psychologem či metodikem prevence. Byl vyhotoven zápis a závěr 

z jednání, popř. návrh na kázeňské opatření. S určitým časovým odstupem se následně 

sledovalo a kontrolovalo, zda došlo ze strany žáka či žáků k nápravě, popřípadě byl 

proveden opět neformální pohovor (např. do jaké míry se mu daří kontrolovat a ovládat 

své jednání). 

Výchovný poradce poskytuje kolegům informace, jak problémové chování žáka 

postihnout, eventuálně dává i jiná doporučení. Pokud se objevily projevy nekázně s rysy 

asociálního chování, doporučil VP žáka k odborníkům do pedagogicko- psychologické 

poradny nebo školnímu psychologovi. 

Dále inspiroval žáka k tomu, aby se snažil sám, či s pomocí, formulovat, jaká změna 

chování by byla správná a žádoucí, a jak by bylo reálné této změny dosáhnout, a zda se 

domnívá, že to dokáže. 

Někteří naši žáci si mohou do školního prostředí přinášet různé návyky, které vnášejí 

i mezi spolužáky (např.: sklony k organizovanému jednání, kouření, alkohol, návykové 

látky, vulgární vyjadřování, neúcta k jiným lidem, apod.). Problém však často bývá, jak 

tomu zabránit, aby neukáznění žáci negativně neovlivňovali ostatní spolužáky a nebyli 

tak pro ně špatným vzorem.  

Pokud se ve škole zachytily výše uvedené náznaky chování, volil poradenský tým 

(třídní učitel, výchovný poradce, školní psycholog, vyučující, popř. vedení školy) 

vhodné postupy a metody řešení.  

V průběhu školního roku byly opět řešeny případy záškoláctví. Zvlášť velkým 

problémem je omlouvání absence plnoletých žáků.  

Záškoláctví jedinců má negativní dopad na morálku a motivaci třídního kolektivu a 

nepravidelná školní docházka některých žáků narušuje celý vzdělávací proces ve třídě a 

snižuje úroveň školních výsledků. 

Problematiku záškoláctví řeší metodický pokyn MŠMT Č. j.: 10194/2002-14 –   

„k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevence a 

postihu záškoláctví…“ a z toho vychází i řád školy. 
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Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli musí při pozorování příčin 

záškoláctví vždy nutně vycházet z osobnosti žáka i z jeho rodinného zázemí, je třeba 

vyslechnout důvody, které uvádí, a zjistit, kde a v jaké společnosti tráví čas, v němž měl 

být na školním vyučování, i jak a od koho získává omluvenky. Toto zjištění dává 

ucelenější obraz o charakteru a příčině závadového jednání. Je rovněž nutné jednat a 

spolupracovat se zákonnými zástupci žáka. 

V některých rysech se v rámci třídního kolektivu vyskytly i náznaky šikany, ať už šlo 

o slovní formu nebo dokonce i fyzickou. V současnosti se ve školním prostředí do 

popředí dostává i zneužití např. elektronických komunikačních prostředků – internetu, 

sociálních sítí, mobilních telefonů, které mohou vést k šikaně.  

Tyto případy se vždy řešily individuálně a ve většině z nich šlo o jednorázový konflikt 

mezi různými spolužáky, nevhodný vtip nebo nevhodnou poznámku, narážku či fyzický 

útok na spolužáka. Je třeba však pečlivě rozlišit, zda se už nejedná o vyčlenění žáka 

z kolektivu jiným spolužákem nebo není jednání motivováno snahou ublížit („vyřídit si 

účty“), pokořit, či pobavit se na jeho úkor.  

Jestliže je výchovný poradce žádán, aby řešil šikanu, měl by jednat rychle, ale ne 

neuváženě. Nejprve je třeba ověřit, zda chování splňuje znaky šikany (tj. cílené vůči 

oběti se záměrem oběť ponížit nebo jí ohrozit, je opakované, existuje jedinec či skupina, 

jimž přináší potěšení nebo uspokojení či prospěch, oběť se neumí bránit a dlouhodobě 

trpí). Při řešení šikany se vychází z metodického pokynu MŠMT čj.: 14514/2000- 51.  

 

Z výše uvedených a preventivních důvodů se naše škola proto snaží nabízet žákům 

různé zájmové útvary a aktivity. V uplynulém školním roce to byly zejména tyto: 

 

Teoretické: 

- Účast žáků na exkurzích a seminářích; 

- Příprava na olympiády (chemické, biologické, matematické, fyzikální, 

zeměpisné a humanitní, jazykové); 

- Chemické praktikum; 

- Příprava na zkoušky FCE; 

- Zertifikat Deutsch; 

- Hudební orchestr a pěvecký sbor. 

 

Sportovní: 

- Florbal, 

- Futsal, 

- Volejbal. 

Závěrem je třeba zmínit, že naše škola je prostředí, ve kterém by se všichni žáci měli 

cítit bezpečně, jsou vůči sobě v rámci možností slušní a tolerantní, a které posiluje 

pozitivní rysy a vede k odpovědnosti za své chování a zdraví. 
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11. Minimální preventivní program 

Minimální preventivní program byl ve školním roce 2015/2016 naplňován během běžné 

výuky, v zájmových kroužcích a mimoškolních aktivitách a při jednorázových akcích. 

Jeho hlavním cílem bylo předcházet projevům rizikového chování, nabídnout žákům 

možnosti aktivního trávení volného času, zdokonalování jejich schopností ve zvládání 

stresových a krizových situací a zejména vytváření pozitivního klimatu na škole během 

celého školního roku.  

Při zpracování MPP vychází školní metodička prevence z národních strategií i ze 

strategií stanovených Olomouckým krajem a ze souvisejících zákonů, vyhlášek, 

metodických pokynů a doporučení. 

Celý pedagogický sbor byl seznámen s programem primární prevence včetně jeho 

příloh a má k dispozici i metodické pokyny k řešení nejčastějších sociálně 

patologických jevů na webových stránkách školy. Jednotliví učitelé řeší konkrétní 

problémy nejdříve sami v rámci svých kompetencí, dále pak ve spolupráci s MP, školní 

psycholožkou, výchovným poradcem a vedením školy. Dále jsou nápomocni v primární 

prevenci přímo ve svých vyučovacích hodinách při probírání témat souvisejících 

s prevencí, při svých dozorech v prostorách školy, organizováním mimoškolních akcí a 

svou mimoškolní činností a poskytují MP součinnost při realizaci MPP (plánování 

přednášek apod.). 

Metodička prevence navázala na spolupráci s organizacemi podílejícími se na prevenci, 

abychom byli ve škole schopni pokrýt celou šíři prevence sociálně patologických jevů. 

Spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a školní psycholožkou. Osvědčila 

spolupráce s PPP, Policií ČR, Městskou policií Přerov, OSPOD, Sdružením D, 

Okresním soudem v Přerově, Agenturou JL. 

Věnovali jsme pozornost problémovým studentům a vztahům ve třídních kolektivech. 

Zvláštní pozornost byla věnována kolektivům tříd nižšího gymnázia, kde se vyskytly 

vztahové problémy mezi žáky. Velmi se osvědčila spolupráce se školní psycholožkou, 

která pomohla se zpracováním pravidel problémových tříd. 

 

Harmonogram jednorázových aktivit: 

Září:  

Adaptační kurz, žáci primy a prvních ročníků  

Beseda se školní psycholožkou 

Návštěva Okresního soudu v Přerově 

 

Říjen:  

Návštěva programu Agentury JL – Prokrastinace 

 

Listopad:  

Beseda s kurátorkami OSPOD 
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Beseda s Policií ČR 

 

Prosinec:  

Beseda s porodní asistentkou 

 

Leden:   

Prožitkový seminář pořádaný olomouckým Sdružením D 

 

Duben:  

Byly zahájeny exkurze na Úřad práce v Přerově 

Besedy se školní psycholožkou 

Exkurze na Okresní soud v Přerově 

 

Květen:  

Besedy se školní psycholožkou  

 

Červen: 

Přednáška Městské policie Přerov  

Exkurze na Okresní soud v Přerově 

Podařilo se udržet širokou nabídku mimoškolních aktivit, zapojit všechny žáky do akcí 

MPP, zařadit zajímavé exkurze. Nebylo dosaženo úplného odstranění kouření, zajištění 

bezproblémové docházky a mnohem větší spolupráce s rodiči. Přestože celková 

atmosféra ve škole je příjemná, stále je co zlepšovat. Důslednou výchovou se snažíme 

předcházet možným rizikům. Zároveň přihlížíme k věku a schopnostem žáků, jejich 

fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu. 

Školní metodička se zúčastnila jarního setkání metodiků přerovského okresu. Zde si 

vyměňují zkušenosti ze své práce. 

Doporučení pro příští školní rok:  

- zintenzivnit spolupráci s třídními učiteli; 

- poučit žáky o kyberšikaně, netolismu (závislosti na internetu) a seznámit je se 

zásadami ochrany osobních údajů na sociálních sítích; 

- pokračovat v dosavadní strategii a budovat přátelské a bezpečné vztahy mezi 

všemi členy společenství školy; 

- nadále uplatňovat aktivity podporující zdravý životní styl; 

- zajistit programy zabývající se problematikou šikany; 

- sledovat pravidelnou docházku žáků do školy a snažit se preventivně působit 

proti záškoláctví. 
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12. Zpráva školního psychologa 

Ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali v poskytování psychologických služeb 

v jejich stanoveném rozsahu z předešlého školního roku. V průběhu školního roku však 

nastávaly situace, kdy se náplň práce psychologa operativně přizpůsobila tak, aby byly 

pokryty aktuální zakázky klientů. 

Pro konzultační hodiny byl vymezen prostor v úterý a středu vždy od 11:30 hodin. Tato 

doba se totiž loni ukázala jako nejvíce žádaná. Žáci tak na konzultace hojně docházejí 

ve svých volných hodinách. Dva po sobě následující dny také respektují rozvrhy 

různých tříd. Mimo stanovené konzultační hodiny využívali žáci jiné termíny, které jim 

podle rozvrhu vyhovovaly, například odpolední konzultace. 

Počet klientů narostl oproti minulému roku o více jak třetinu. Pravidelně službu 

psychologa využívalo 48 klientů, což znamená, že ji využili minimálně dvakrát a tím, 

jim byla založena osobní složka sloužící ke sběru anamnézy a pro bližší popis průběhu 

společné práce na splnění zakázky. 12 klientů plnilo zakázku pokračující z loňska, a 

zbylých 36 zcela nových kontaktů.  Žáci, kteří službu využili, byli z obou škol napříč 

ročníky, studenti dálkové formy studia letos využívali jednorázové poradenství, 

případně emailový kontakt.  

Nejčastější formou prvního kontaktu psychologa GJB a SPgŠ byla individuální schůzka. 

Mimo samotné žáky využívali službu i jejich rodiče. Letos docházeli rodiče především 

bez dětí. Ve dvou případech zůstal kontakt s klientem pouze na bázi elektronické 

korespondence, jednou se rozhodl osobní schůzku nevyužít, jednou se rozhodl až na 

konci školního roku, kdy byla kapacita schůzek již naplněná. 

Letos jsem nabízela všem žákům GJB a SPgŠ možnost testování kognitivních funkcí, a 

to v rámci tvorby českých norem metody. Jednotlivým osobám byly zadány různé 

mentální úkoly, jejichž úroveň zvládnutí poukazovala na profil zpracování informací. 

Každý z testovaných obdržel zpětnou vazbu spolu s tipy jak se efektivněji učit a jaký 

druh povolání případně volit. Tuto možnost využilo ve výsledku 12 žáků.  

Jako vhodná podpora motivace k první návštěvě psychologa se opět ukázala jeho 

návštěva v jednotlivých třídách. Po ní se zvedl také počet emailových kontaktů, přičemž 

některé zakázky přerostli v individuální poradenství. 

Práce s třídami byla jako loni realizovaná jednak prostřednictvím besedy 

s psychologem, na které seznamujeme žáky s touto rolí na škole, ale také nově pomocí 

evaluace studia. Tato akce měla podobu indukované prevence, protože proběhla 

v předem vytipovaných kolektivech. V rámci ní vznikal prostor pro otevřenou 

komunikaci se žáky v otázkách jejich spokojenosti s životem na škole. Pomocí toho 

jsme se dostávali k důvěrnějším datům, jež sloužila jako vodítko pro následnou práci 

třídních učitelů. 

V rámci spolupráce s dalšími institucemi jsme udržovali kontakt zejména 

s organizací  Člověk v tísni, Psychosociálním centrem Přerov, PPP Olomouckého kraje 

a soukromými psychology a psychiatry.   
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13. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Environmentální výchova na naší škole byla zaměřena na poskytování potřebných 

znalostí a dovedností, které žákům umožnily získávat potřebné informace o vztazích 

člověka k přírodě a k životnímu prostředí. Ve všech našich činnostech jsme se snažili 

probudit citové vztahy žáků k prostředí, ve kterém žijí a kterým jsou ovlivňováni. 

Environmentální vzdělávání a výchova má na naší škole dlouholetou tradici nejen 

v jednotlivých předmětech, ale i v mimoškolní činnosti především o sobotách a 

nedělích. 

Hlavním tématem letošního roku bylo „Slunce“. Téma bylo zařazeno do tematických 

plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací, turistických kurzů na Karlově 

v Hrubém Jeseníku a Hostýnských vrších, lyžařských kurzů v Hrubém Jeseníku. Téma 

Slunce se stalo součástí 23. Salonu, který nesl podtitul „Pod sluncem Afriky“. Téma se 

stalo také inspirací a námětem vybraných výtvarných technik při tisku z koláže, 

v malbě, v technice batiky, v práci s keramickou hlínou a objevilo se jako námět 

metodických listů pro předškolní a školní zařízení. 

V přírodovědných předmětech byl pohled na Slunce nejen jako na centrum Sluneční 

soustavy a základní zdroj všech energií, základ existence života, ale také pohled spojen 

s riziky se slunečním zářením. 

Téma Slunce se objevilo ve výběru dětských písní a hudebně pohybových her ve výuce 

HVM a hry na HN, dále v metodice např. při tvorbě metodických listů – slunovrat, 

rituály, folklór, hudební pohádka O zatoulaném sluníčku, v dějinách hudby (např. 

A.Vivaldi: Čtvero ročních období), v HNS – relaxační techniky, správné dýchání (jóga 

– Pozdrav Slunci), muzikoterapie s planetárními léčebnými ladičkami. U nižších 

ročníků gymnázia bylo téma Slunce využito také při vnímání zvuků ve tmě a při světle, 

vliv tepla na ladění nástrojů a u vyšších ročníků téma vlnové délky slunečního fotonu 

s porovnáním kmitočtu komorního „a“. 

V českém jazyce a dramatické výchově se téma realizovalo v mluvnických a 

pravopisných cvičeních nebo v diktátech a také jako téma pro slohové práce. 

V literatuře slunce jako téma a motiv. V dramatické výchově v PMP v prvním ročníku 

proběhlo ponaučení o Slunci v loutkovém představení, v druhém ročníku PMP a PL 

téma Slunce v metodických výstupech. 

V cizích jazycích bylo téma zařazeno např. v rámci geografie Francie – talasoterapie 

(léčení pobytem u moře za využití slunce), slunce v ruských frazeologismech, důležitost 

slunce v životě jednotlivce, jeho vliv na náladu lidí, slunce jako součást maturitních 

témat Příroda, životní prostředí, ekologie, předpověď počasí, všeobecné téma 

Cestování, Slunce jako alternativní zdroj energie 

V průběhu roku se uskutečnila celá řada akcí například návštěva ZOO Olomouc, adopce 

charzy žlutohrdlé, zúčastnili jsme se celostátních akcí pod vedením ČSO a MOS, 

spolupracovali jsme se středisky Sluňákov, BIOS, ORNIS a s Mykologickým klubem 

Přerov. Zapojili jsme se do akce BirdLife International – Jaro ožívá (akce 
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celoevropského sledování příletu 5 poslů jara: vlaštovky, kukačky, čápa, rorýse a vlhy), 

škola obdržela opět diplom. Studenti Biologického semináře 3. ročníku se zúčastnili 

týdenního Kurzu terénní biologie I na jižní Moravě zaměřeného na botaniku a zoologii, 

navštívili Biosférickou rezervaci Dolní Morava, 7 Národních přírodních rezervací.  

Studenti Biologického semináře 4. ročníku absolvovali týdenní Kurz terénní biologie II 

zaměřený na ekologii, evoluci a genetiku. 

V průběhu celého školního roku probíhala výtvarná soutěž s názvem „Slunce, slunce, 

sluníčko..“,  a v červnu byly vyhlášeny výsledky a vystaveny vítězné práce, vítězům 

byly předány hodnotné ceny. 

Škola pokračovala ve  školním recyklačním programu pod záštitou MŠMT České 

republiky „Recyklohraní“, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a 

recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a 

použitých drobných elektrozařízení, žáci se účastnili plnění úkolů v rámci recyklačního 

programu. 

EVVO ve školním roce  2015/2016 – přehled aktivit  

• Hlavní téma „Slunce“. 

• 10. ročník Výtvarné soutěže v rámci EVVO – vyhodnocení v červnu 2016. 

• Účast v celoevropském projektu pozorování příletu ptáků – „Jaro ožívá“ (Spring 

alive). 

• 8. kurz terénní biologie II. 

• Adaptační kurzy pro první ročníky. 

• Turistický kurz – 3. APOD. 

• Výstava hub v Klubu Teplo. 

• Výtvarný kurz, Tovačov – 2. C, 2. D, 3. AP, 3. BP. 

• Evropský festival ptactva na tovačovských rybnících. 

• Ornitologická exkurze za ptáky tovačovských rybníků. 

• Dny otevřených dveří - ukázky chovu zvířat žáků školy. 

• Lyžařský kurz, Karlov pod Pradědem – 2. AP. 

• Lyžařský kurz, Karlov pod Pradědem – 2. BP.    

• Lyžařský kurz, Karlov pod Pradědem – sekunda. 

• Lyžařský kurz, Karlov pod Pradědem – 1. A, 2. C, 2. D. 

• Mezinárodní sčítání vodních ptáků. 

• Výprava za sponzorovaným zvířetem do ZOO Olomouc – za charzou 

žlutohrdlou. 

• Soví noc v Michalově – beseda a naslouchání sovímu houkání v parku. 

• 1. Jarní ornitologická exkurze. 

• 23. Salon – „Pod sluncem Afriky“. 

• Loutkové představení – Ponaučení o Slunci – dramatická výchova – 1. ročník. 

• Přednáška – Srí Lanka – zářivá země s temnými zákoutími. 
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• Planetárium – 1. A, kvarta. 

• Vítání ptačího zpěvu v Tovačově. 

• Výstava „Jak semena putují krajinou“ – kvinta, 1. A. 

• 10. kurz terénní biologie I –  BIS, 3. ročník. 

• Turistický kurz, Karlov pod Pradědem – 3. BP, 3. C, 3. D. 

• Beseda o jaderné energetice – kvarta. 

• Edukační program na Lékařské fakultě UP Olomouc – Za tajemstvím 

nádorových buněk. 

• Exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci. 

• Návštěva kroužkovací stanice v Záhlinicích. 

• Ukázka sokolnictví – skupina Zayferus z Lednice. 
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13. Propagace školy 

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola věnovala prezentaci 

a propagaci v průběhu celého školního roku 2015/2016 velkou pozornost. Jednalo se 

o již tradičně konané aktivity, jejichž specifikace je součástí Výroční zprávy.  

Jako tradičně byly uspořádány dva dny otevřených dveří. Dny otevřených dveří se 

konají první sobotu v prosinci a třetí pondělí v únoru. Ve školním roce 2015/2016 

připadly dny otevřených dveří na 5. 12. 2015 a 15. 2. 2016. Úvodní slovo patřilo jako 

tradičně ředitelce školy. Mgr. Romana Studýnková podala ucelenou informaci o studiu 

na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole s prezentací studijních oborů 

na školní rok 2016/2017. Prosincový den otevřených dveří byl více zaměřen na 

prezentaci jednotlivých předmětových komisí, vyučovacích předmětů, výukových 

materiálů, školních projektů a zájmových útvarů. Víkendový termín je zvolen i z toho 

důvodu, že naše škola s pedagogickými obory je jedinou školou tohoto typu 

v Olomouckém kraji a zájemci ze vzdálenějších míst mají lepší možnost si školu 

prohlédnout v sobotu. Na obou dnech otevřených dveří mají zájemci z řad žáků 

devátých a pátých tříd možnost si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto, formou 

didaktických testů i formou zkoušek na ověření předpokladů z hudební, výtvarné a 

pohybové oblasti a z řečových dovedností. O dny otevřených dveří je vždy mezi 

zájemci o studium i širší veřejností velký zájem. 

Vyučující spolu s žáky prezentovali naši školu na přehlídkách středních škol 

v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V naší škole se již tradičně konala přehlídka 

středních škol SCHOLARIS. Výchovný poradce a zástupkyně ředitelky prezentovali 

školu na třídních schůzkách pro žáky devátých tříd a jejich rodiče na základních školách 

v Přerově a v jeho okolí. Kvůli možnosti studia pedagogických oborů si prezentaci naší 

školy vyžádali i na třídních schůzkách ve vzdálenějších místech. Výchovný poradce 

navštívil žáky devátých tříd např. na Základní škole v Zubří.  

Nezastupitelnou roli při propagaci školy měly také webové stránky školy. Ty jsou 

prakticky každodenně aktualizovány. Návštěvníci stránek zde mohli najít všechny 

důležité informace o škole, včetně údajů o přijímacím řízení (termíny přijímacích 

zkoušek, kritéria přijímacího řízení, ukázky přijímacích testů apod.). Důležitou roli 

hrály stránky také při prezentaci jednotlivých předmětových komisí. Komise průběžně 

zveřejňovaly přehledy plánovaných a konaných akcí, úspěchy žáků v soutěžích, 

informace o obsahu učiva jednotlivých předmětů, používaných učebnicích a jiných 

studijních materiálech.  

Od 1. července 2016 má škola novou modernizovanou podobu webových stránek.  

K většímu přiblížení se komunikaci mladé generace přispěl také nově zřízený facebook 

Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy.  
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Další formou propagace školy byla účast a úspěchy našich žáků v různých soutěžích. 

V minulém školním roce jsme byli úspěšní v jazykových soutěžích. Úspěchy 

zaznamenala škola i na poli hudebních a sportovních soutěží. Ve futsalu dívek středních 

škol vybojovaly naše žákyně republikové prvenství. V umělecké oblasti nás vzorně 

reprezentoval Pěvecký sbor a Dechový orchestr GJB a SPgŠ. Ačkoli všechny studijní 

obory jsou zaměřené více na výuku jazyků, humanitních předmětů a výchov, žáci se 

pravidelně zapojovali i do soutěží zaměřených na přírodní vědy, ve kterých získávali 

umístění na předních místech v okresních kolech. Škola byla zařazena do rozvojového 

programu Excelence středních škol garantovaného MŠMT.   

Škola se dále prezentovala prostřednictvím médií (regionální tisk, Nej TV, a.s.) 

a webových stránek „nejlepší adresa“.  
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14. Údaje o projektech  

Ve školním roce 2015/2016 si škola udržela standard projektových aktivit, což 

jednoznačně přispělo nejen ke zlepšení technických podmínek výuky, ale především 

k rozvoji její hlavní činnosti – celkový přehled finančních prostředků získaných díky 

projektové činnosti od roku 2005 přináší následující přehled. 

- Název projektu: Četba a cizí jazyky nás baví. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0741. 

Celková výše finanční podpory: 996 219,- Kč. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2015. 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015. 

- Název projektu: Poznejme jiné metody výuky jazyků. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0496. 

Celková výše finanční podpory: 562 480,- Kč. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2015. 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015. 

- Název projektu: „Buďme Mistry malých nových mistrů“. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0045. 

Celková výše finanční podpory:  3 333 239,99 Kč. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2014. 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015. 

- Název projektu: Věda kolem nás. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0040. 

Celková výše finanční podpory: 2 203.784,27 Kč. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2013. 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014. 

- Název projektu: Moderní cesty ke zlepšení vzdělávání 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0708 

Celková výše finanční podpory: 2 710.939,- Kč 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2012 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2014. 

 Realizace udržitelnosti projektů: 

- Název projektu: Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol 

Olomouckého kraje. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00 /14.0093. 

Celková výše finanční podpory: 5 827.231,- Kč. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2010. 
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Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2012. 

Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 3. rok. 

- Název projektu: Výuka znakové řeči na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední 

pedagogické škole v Přerově. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0033. 

Celková výše finanční podpory: 1 973.605,20. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2010. 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2011. 

Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 4. rok. 

- Název projektu: Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných 

žáků. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12 /02.0027. 

Celková výše finanční podpory: 1 893.764,80. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2010. 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2011. 

Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 4. rok. 

- Název projektu: Zkvalitňování nástrojů a metod výuky dějin umění na Gymnáziu 

Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04 /02.0070. 

Celková výše finanční podpory: 1 564.905,11. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2010. 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 8. 2011. 

Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 4. rok. 

- Název projektu: „Řízení lidských zdrojů od vykonavatele k lídrovi“. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/01.0042. 

Celková výše finanční podpory: 2 579.873,90. 

Datum zahájení realizace projektu: 12. 2. 2009. 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 7. 2010. 

Udržitelnost: ve školním roce 2014/2015 probíhal 5. rok. 

- Název projektu: „Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol“. 

Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.12.2/0038. 

Celková výše finanční podpory: 2 356.252,00. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2007. 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2008. 

Mezinárodní projekty 

- ERASMUS +. 

Smlouva č.: 2016-1-CZ01-KA219-023855_1 

Celková výše finanční podpory: 23 350,00 EUR 
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Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2016 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018 

- ERASMUS+ KA1 

Smlouva č: 2016-1-CZ01-KA101-023117 

Celková výše finanční podpory: 18 776,00 EUR 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2016 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2018 

- Comenius Partnerství škol 

Smlouva č. COM-MP-2013-090 

Celková výše finanční podpory: 20 000,00 EUR 

Datum zahájení: 1. 8. 2013 

Datum ukončení: 31. 7. 2015 

- Individuální mobility žáků Comenius 

Smlouva č. COM-IPM-2013-006 

Celková výše finanční podpory: 13 383,00 EUR 

Datum zahájení: 1. 8. 2013 

Datum ukončení: 31. 7. 2014 

- Individuální mobility žáků Comenius 

Smlouva č. COM-IPM-2012-007 

Celková výše finanční podpory: 13 551,00 EUR 

Datum zahájení: 1. 8. 2012 

Datum ukončení: 31. 7. 2013 

- Comenius Partnerství škol  

Smlouva č. COM-MP-2011-081 

Celková výše finanční podpory: 17 000,00 EUR 

Datum zahájení: 1. 8. 2011 

Datum ukončení: 31. 7. 2013 

Realizované projekty, v nichž byla škola partnerem 

- Název projektu: „Inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ „PRAXIN“. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0018. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2014. 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2015. 

- Název projektu: „Digitálně a interaktivně“. 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0030. 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2014. 

Datum ukončení realizace projektu: 30. 7. 2015. 
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15. Festivaly a soutěže 

Každý rok se žáci školy účastní různých soutěží, olympiád, soutěžních přehlídek apod. 

Prioritou pro školu je účast žáků v soutěžích, které jsou garantované Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a zřizovatelem školy Olomouckým krajem. Žáci 

Střední pedagogické školy se často účastní soutěží určených pro tento typ školy a 

pořádaných některou z pedagogických škol.  

 

Škola byla zařazena do programu Excelence středních škol, ve kterém pravidelně 

získává body. 

 

Podrobné údaje o průběhu školních kol, počtu účastníků v jednotlivých soutěžích a 

zapojení do jiných soutěží obsahují zprávy předsedů předmětových komisí.  

  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

 

Olympiáda z českého jazyka, kategorie SŠ 

Barbora Krzystková, oktáva, okresní kolo – 3. místo, postup krajské kolo – 13. místo. 

 

Recitační soutěž ZŠ 

Kryštof Sochůrek, prima, okresní kolo – 2. místo.  

 

Přehlídka v uměleckém přednesu sólistů Wolkerův Prostějov 

Kristýna Ohlídalová (1. BP): 1. kat. ocenění Laureát okresní přehlídky v uměleckém 

přednesu. 

Alžběta Neníčková (3. AP): 2. kat. ocenění Laureát okresní přehlídky v uměleckém 

přednesu. 

 

Pedagogická poema – celostátní soutěžní přehlídka v Kroměříži 

Alžběta Neníčková (3. AP), Karolína Šípková (4. AP), Lukáš Drábek (3. D) – ocenění 

Mistr. 

 

Soutěž školních časopisů 

Organizuje Asociace středoškolských klubů ČR a Národní informační centrum pro 

mládež – v probíhajícím roce se vždy hodnotí časopis minulého školního roku. 

Školní časopis roku 2015: Krajské kolo: 1. místo v kategorii středních škol, celostátní 

kolo: 10. místo v kategorii Středoškoláci. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie prima – sekunda  

Tomáš Kořínek, prima, okresní kolo – 2. místo. 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie prima - sekunda  

Milan Otevřel, kvarta, okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 8. místo. 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie SŠ 

Robin Maršálek, 3. A, okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 8. místo.  

 

Search It – vyhledávání informací na internetu v angličtině  

Kateřina Antonová, sexta, krajské kolo – 2. místo.  

 

RUSKÝ JAZYK 

 

Konverzační soutěž v ruském jazyce, kategorie ZŠ 

Kateřina Mrtvá, tercie, krajské kolo – 3. místo.  

 

Konverzační soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ 

Michaela Šlosarová, 3. A, krajské kolo – 3. místo.  

 

Ars poetica – Puškinův památník, kategorie – sólový zpěv 

Hana Chrastinová, kvinta, krajské kolo – 3. místo.   

 

Ars poetica – Puškinův památník, kategorie – kolektivní vystoupení  

Žáci sekundy – Daniel Bräutigam, Kristýna Buchtová, Laura Cínová, Monika 

Grunclová, Elvíra Hradílková, Tomáš Kořínek, Dominika Macháčková, Andrea Mrtvá, 

Štěpán Navrátil, Kateřina Symerská, Artur Tysovkyy, Aneta Zmeškalová, krajské kolo, 

1. místo. 

 

MATEMATIKA 

 

Matematická olympiáda, kategorie Z9 

Michaela Ambrožová, kvarta, okresní kolo – 2. místo, postup do krajského kola. 

 

Matematický klokan (kategorie Student) 

Jakub Hrabina, oktáva – 2. místo.  

 



Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 

 

70 
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

Mgr. Romana Studýnková 

 

BIOLOGIE 

 

Soutěž „Naší přírodou“ 

Ondřej Hanák, tercie, okresní kolo – 1. místo.  

 

ZEMĚPIS 

 

Zeměpisná olympiáda  

Tomáš Baďura, sekunda, okresní kolo – 4. místo, krajské kolo – 11. místo. 

 

DĚJEPIS A SPOLEČENSKÉ VĚDY 

 

Středoškolská odborná činnost 

Dagmar Blažková, 3. D, práce – „Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dítěte“, okresní kolo – 2. místo, krajské kolo – 3. místo.  

 

Finanční gramotnost 

Tým – Pavla Wagnerová (3. BP) Daniel Orel (oktáva), Václav Punčochář (4. B) – 

okresní kolo – 1. místo. 

 

SAPERE (zdravý životní styl) 

Tým – Eva Ilíková (4. B), Anna Lipanská (4. B), Ondřej Kupec (3. A) – okresní kolo – 

1. místo, krajské kolo – 3. místo. 

 

Filozofická soutěž „Nebojme se myslet“  

Adéla Dufková (4. AP) – mezi dvaceti nejlepšími pracemi, které se vyhodnocovaly 

(celkem bylo 140 prací studentů středních škol z celé ČR).   

 

INFORMATIKA 

 

Soutěž dětí a mládeže v programování 

Pavel Kadera, tercie, krajské kolo – 1. místo. 

Martin Kudel, tercie, krajské kolo – 4. místo.   

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Slavíci z Přerova – oblastní kolo pěvecké soutěž v Přerově  

Kristýna Buchtová (sekunda) – zlaté pásmo. 

Leona Janoušková (sekunda) – stříbrné pásmo. 

Lukáš Churý (sekunda) – bronzové pásmo. 
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39. ročník Hudebního festivalu SPgŠ a VOŠ, celostátní soutěžní přehlídka  

Pěvecký sbor – stříbrné pásmo v kategorii Pěvecké sbory – dívčí. 

Lucie Jemelková (4. C) – čestné uznání odborné poroty za interpretaci písně Jaromíra 

Nohavici „Zbloudilý koráb“. 

 

Celostátní soutěž v tvorbě pro děti Inter Nos na téma Písmenka, Boskovice 

Andrea Icelová (3. D) – 2. místo v kategorii C/ Píseň pro děti.  

 

Autorsko-interpretační soutěž Brány 2016, Šumperk 

Eliška Holzmannová (1. AP) – 1. místo s postupem do finále celostátní autorsko-

interpretační soutěže Folkový kvítek 2016 (14. 5. 2016) v areálu přírodního divadla 

Konopiště. 

Duo Eliška Holzmannová (1. AP) a Barbora Řezníčková (2. C) – 2. místo.  

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Středoškolská odborná činnost 

Dagmar Bartošová, 3. C, práce „Kroje mého regionu a jejich výtvarné hodnoty“, okresní 

kolo, 1. místo, postup do krajského kola. 

 

Výtvarná soutěž – Propojený svět – technika pro tebe  

Kateřina Vansová, kvinta, celostátní kolo – 3. místo.  

 

Výtvarná soutěž Rozkvetlá zahrada 

Lucie Samohýlová (práce Rozkvetlý strom), kvarta, oblastní kolo, 2. místo.  

Kolektivní práce Rozkvetlý záhon, oblastní kolo 3. místo. 

Tým – Kateřina Mrtvá, Zuzana Pappová, Markéta Bonková, Markéta Mikešová, David 

Drtil, Adéla Kupková, Jakub Vlček Johanka Kučerová, Veronika Vojáčková, Lenka 

Zaoralová (všichni kvarta). 

Práce postoupily do celostátního kola.  

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Pohár českého florbalu středních škol 

Celostátní kolo – 1. místo.  

Tým – Lucie Suchánková, Marie Grufíková, Markéta Šrámková, Lucie Řeháková, 

Tereza Machalová, Natálie Bortlová, Zuzana Smičková, Monika Lužíková, Gabriela 

Busková, Kateřina Reichová, Hana Zoubková, Nina Coufalíková, Tereza Havlíková, 

Apolena Drietomská.  
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Stolní tenis středních škol 

Tým – Kateřina Komárková, Viola Véghová – okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 

1. místo, celostátní kolo – 6. místo.   

 

Středoškolská futsalová liga dívek 

Celkově 2. místo v Olomouckém kraji. 

Tým – Šrámková Markéta, Grufíková Marie, Pisaříková Pavla, Hrabalová Petra, 

Skácalová Jarmila, Suchánková Lucie, Suchánková Michaela, Machalová Tereza, 

Řeháková Lucie, Plecáková Kristýna, Krčková Vendula a Janáková Kateřina. 

 

Soutěž ve šplhu středních škol 

Celkově 3. místo v Olomouckém kraji. 

Tým – Mrlíková Tereza, Tabachová Lucie, Kvapilová Barbora, Kuhnová Tereza a 

Ulrychova Adéla. 

 

Sálová kopaná dívek – Turnaj o pohár primátora města Přerova 

1. místo (obhajoba loňského vítězství) 

Tým – Skácalová Jarmila, Plecáková Kristýna, Grufíková Marie, Šrámková Markéta, 

Hrabalová Petra, Suchánková Lucie, Suchánková Michaela, Nesňalová Denisa, 

Řeháková Lucie, Machalová Tereza, Bortlová Natálie a Busková Gabriela. 

 

Mistrovství středních škol ve stolním fotbale 

Oblastní kolo – 1. místo.  

Tým – Jiří Vlček, Rostislav Mališka.  

 

Další sportovní soutěže, ve kterých jsme měli úspěchy: 

Středoškolská futsalová liga chlapců (celkově 8. místo v Olomouckém kraji). 

Turnaj ve volejbale neregistrovaných dívek (okresní kolo, 3. místo). 

Corny pohár – atletické závody středních škol (dívky, okresní kolo, 3. místo). 

Volejbal pro dívky středních škol (okresní kolo, 3. místo). 

Basketbal pro chlapce středních škol (okresní kolo, 2. místo). 

Florbal pro dívky středních škol (okresní kolo, 3. místo). 

Florbal pro žáky základních škol (okresní kolo, 3. místo)   
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16. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2015/2016 

v souladu s plánem DVPP.  

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

- Technická a informační výchova – učitelství pro střední školy – vzdělávací program 

akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT-2260/2013-201-151, UP Olomouc Pedagogická 

fakulta. 

- Anglický jazyk a literatura pro střední školy – vzdělávací program UP Olomouc 

Pedagogická fakulta. 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Státní maturita 2015/2016 

- Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ pro cizí jazyk a český jazyk (vyškoleni 

3 hodnotitelé). 

- Centrální hodnotitel písemných prací z Anglického jazyka. 

- Zadavatel (vyškoleni 4 zadavatelé). 

- Školení komisařů. 

- Doplňková školení ke státní maturitě. 

- Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka a německého jazyka. 

- Konzultační seminář pro management škol 

Vzdělávání vedení školy 

Ředitelka školy: 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT-843/2015-1-159, místo 

konání Schola servis Olomouc. 

Vzdělávací semináře: 

- Řízení lidských zdrojů ve školách a školských zařízeních. 

- Obtížné rozhovory s rodiči – rodiče versus učitelé. 

- Novela školského zákona. 

- Řízení kvality škol a školských zařízení. 

- Pracovní právo pro ředitele škol a školských zařízení. 

- Ekonomika ve školství. 

Konference: 

- Školka hrou v praxi – EDULAB Praha.  

- Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu – podpora profesního rozvoje 

učitelů – MŠMT Praha. 
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Zástupkyně ředitelky: 

- Kontrola pracovní doby z pohledu inspektora – seminář pořádaný společností 

Aliaves&Co, a.s. Praha. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: 

- Evaluace v environmentální výchově, vzdělávací program akreditovaný MŠMT 

pod č.j. MSMT 33438/2013-1-715, v rámci VII. Setkání koordinátorů 

environmentální výchovy olomouckého kraje.  

Metodik prevence: 

- Speciální studium prevence sociálních patologických jevů – pokračování studia 

(studium pro školní metodiky prevence v rozsahu min. 250 hodin) realizováno 

v P-centru, spolek Olomouc. 

Výchovný poradce a psycholog: 

- Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra, vzdělávací 

program byl akreditován MŠMT č.j.: 11527/2014-2-209. 

Celoživotní vzdělávání: 

- Zahraniční jazykové kurzy pro učitele v rámci výzvy č. 56 OPVK 

(3 pedagogové). 

- Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol – Masarykova 

univerzita Brno. 

- Muzikoterapie – Hudba v praxi u dětí raného věku – seminář. 

- Divadelní antropologie pro pedagogy a vedoucí souborů; NIPOS-ARTAMA 

ve spolupráci s Malou scénou, Ústí nad Orlicí. 

- Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV, NIDV krajské 

pracoviště Olomouc. 

- Tvořivá hra v mateřské škole a její začlenění do ŠVP. 

- Matematika pro život – střední školy, NIDV krajské pracoviště Olomouc. 

- Metodický seminář eTwinning pro začátečníky a pokročilé, eTwinning NSS. 

- Využití programu GeoGebra ve výuce matematiky, vzdělávací program 

akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT 16765/2012-25-309, místo konání NIDV, 

krajské pracoviště Olomouc.  

- Teaching English: Secondary Schools – Angličtina pro SŠ a SOU, Vzdělávací 

program akreditovaný MŠMT pod č.j. MSMT 16654/2014-1-564, místo konání 

Olomouc. 

- eBRÁNA web; společnost eBRÁNA s.r.o. Pardubice. 

- Konference o školních webech 2016 – EDUin, o.p.s. Praha. 

- Microsoft – setkání koordinátorů vzdělávacích center, Microsoft, s.r.o. 

- Systematický psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii 

(KBT) – pořadatel – Odyssea – Mezinárodní institut KBT. 
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17. Zpráva o kontrolní a inspekční činnosti 

Ve školním roce 2015/2016 byla provedena následující kontrolní a inspekční činnost. 

Dne 23. února 2016 byla provedena pracovnicemi Krajské hygienické stanice 

Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, pracoviště Přerov kontrola. Jejím 

předmětem bylo plnění povinností stanovených v § 82 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění. Zjištěné 

nedostatky byly řešeny a odstraněny. 

Ve dnech 25. – 26. 5. 2016 proběhla na škole kontrola pracovníky České školní 

inspekce. Inspekční činnost byla zaměřená na podmínky, průběh a výsledky přípravy 

žáků na povolání učitele mateřské školy a vychovatele v zájmovém vzdělávání. Jednalo 

se o tematickou inspekci, která proběhla na 42 středních školách, na nichž je obor 

Předškolní a mimoškolní pedagogika vyučován. Z uvedené kontroly není protokol. 

Škola má k dispozici pouze Tematickou zprávu „Vzdělávání žáků ve středních školách 

s pedagogickými obory vzdělání“, která podává komplexní pohled na vzdělávání učitelů 

mateřských škol včetně závěru a doporučení. Tematická zpráva je k dispozici 

na webových stránkách ČŠI. 

Dne 20. 6. 2016 byla provedena pracovníky MŠMT veřejnosprávní kontrola na místě 

projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0496 s názvem Rozvoj individuálních ústních 

komunikačních dovedností učitelů a žáků v anglickém jazyce formou blended 

learningu. Ze závěrů Protokolu o kontrole vyplývá, že kontrolovaná osoba postupovala 

v souladu s povinnostmi a postupy stanovenými Rozhodnutím a Příručkou. Výdaje 

ve výši 562 480,00 Kč jsou způsobilé k financování z Operačního programu Vzdělávaní 

pro konkurenceschopnost. 
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18. Evaluace školy 

Na začátku školního roku 2014/2015 byl zpracován a schválen vedením školy a 

Školskou radou při GJB a SPgŠ tříletý evaluační plán. Vlastní evaluace školy je 

důležitou součástí výsledků výchovně vzdělávacího procesu. Přináší zpětnou vazbu 

o pozitivních a také problematických místech v práci školy. Získané výsledky šetření 

v různých oblastech práce školy jsou důležitým zdrojem informací pro rodiče, žáky, ale 

především pro vedení školy a učitele a v neposlední řadě také pro zřizovatele školy, 

protože různá evaluační šetření jsou základním podkladem pro zpracování výroční 

zprávy o činnosti školy. S pomocí kvalitního vlastního hodnocení je možné vytvářet 

i plány budoucí strategie školy.  

Potřeba vlastního hodnocení a získávání relevantních a spolehlivých informací vyvstává 

pro školu s velkou naléhavostí hned z několika důvodů. Škola nabízí širokou škálu 

studijních oborů gymnaziálních a pedagogických. Tyto obory, přestože mají podobné 

cíle a částečně i podobný učební plán, jsou v mnohém velmi specifické a kladou proto 

velké nároky na organizaci výuky i na samotné pedagogické pracovníky. Gymnázium 

Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola je velkou školou, což s sebou přináší 

značné nároky na řízení a vedení školy. Navíc Střední pedagogická škola je jedinou 

školou tohoto typu v Olomouckém kraji a z toho důvodu má velkou spádovou oblast.  

Do této situace navíc přicházejí systémové změny celého školského resortu. Ve všech 

studijních oborech probíhá vzdělávání podle platných školních vzdělávacích programů. 

Ačkoliv nové ŠVP byly zpracovány s velkou pečlivostí a plně v souladu s rámcovými 

vzdělávacími programy jednotlivých oborů, je nezbytné neustále vyhodnocovat 

výsledky vzdělávání žáků a plnění dalších úkolů spojených s výukou. Další zcela nové 

úkoly a výzvy do této situace přináší také implementace státní maturity, která se od 

svého zavedení neustále vyvíjí a staví před vyučující nové úkoly.   

Škola si vymezila oblasti, ve kterých chce - vzhledem k zmíněným východiskům – 

vlastní hodnocení provádět. Vzhledem k těmto oblastem si proto stanovila cíle a časový 

harmonogram, podle kterých bude svou činnost během třech školních let vyhodnocovat. 

K tomu mohou přistupovat ještě další evaluační šetření a hodnocení, které si vyžádá 

situace ve škole, nebo v celém resortu.  

Škola se pravidelně zapojuje do šetření, výzkumů a testování České školní inspekce a 

vysokých škol.  

V průběhu školních roků 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 se škola zaměří na získání 

zpětné vazby v oblastech výsledků vzdělávání žáků (tj. především na zkušenosti 

s aplikací ŠVP, na výsledky státní maturity, na úspěšnost absolventů v přijímacím řízení 

a jejich uplatnitelnosti na trhu práce), dále školní klima, spolupráci s rodičovskou 

veřejností, na oblast lidských zdrojů a řízení a v neposlední řadě na podmínky 
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vzdělávání ve škole. S ohledem na tyto záměry se škola ve sledovaném období zaměří 

na tyto činnosti: 

1. Podmínky ke vzdělávání 

a) Hodnocení podmínek ke vzdělávání vedením a pedagogy školy. 

b) Hodnocení podmínek ke vzdělávání žáky školy. 

c) Příležitostná hodnocení (v souvislosti s aktuálně vzniklými potřebami). 

2. Průběh vzdělávání 

a) Evaluace ŠVP. 

b) Hodnocení výuky žáky školy. 

c) Hodnocení výuky rodiči. 

d) Příležitostná hodnocení (v souvislosti s aktuálně vzniklými potřebami). 

3. Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 

a) Minimální preventivní program. 

b) Hodnocení klimatu školy. 

c) Školská rada při GJB a SPgŠ, Sdružení pro spolupráci a pomoc SPgŠ 

a Nadační fond při GJB. 

d) Příležitostná hodnocení (v souvislosti s aktuálně vzniklými potřebami). 

4. Výsledky vzdělávání žáků 

a) Průběžné sledování výsledků vzdělávání žáků. 

b) Státní maturitní zkouška. 

c) Úspěšnost absolventů školy v přijímacím řízení na vysokých školách a jejich 

uplatnění na trhu práce. 

5. Řízení školy a kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

a) Management školy a kvalita personální práce 

b) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům 

 

Harmonogram evaluace 

1. Podmínky ke vzdělávání 

 

2. Průběh vzdělávání 

 

3. Podpora školy žákům, spolupráce 

s rodiči, vliv vzájemných vztahů 

školy, žáků, rodičů a dalších osob na 

vzdělávání 

4.  Výsledky vzdělávání žáků 
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5. Řízení školy a kvalita personální 

práce, kvalita DVPP 

 

6. Úroveň výsledků práce školy, 

zejména vzhledem k podmínkám 

vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

 

      

  

KDY                CO 

 

KDO JAK 

Říjen 2014 Hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků Primy 

ZŘ SCIO – Stonožka 

2014 

Říjen – listopad 

2014 

Podzimní maturitní 

generálka 

Vedoucí PK ČJ, 

AJ, M, CJ, ZŘ 

Didaktické testy, 

písemné práce 

Leden 2015 Evaluace ŠVP „Se 

znalostí jazyků 

v otevřené Evropě“ 

Vedoucí PK, 

koordinátor ŠVP,  

ZŘ 

Analýza ŠVP 

Březen 2015 Jarní maturitní 

generálka  

Vedoucí PK ČJ, 

AJ, M, CJ, ZŘ 

Didaktické testy, 

písemné práce 

Červen 2015 Vyhodnocení výsledků 

státní maturitní zkoušky 

ZŘ CERMAT 

Červen 2015 Vyhodnocení práce 

Školské rady, SRPŠ a 

Nadačního fondu GJB 

Ř, ZŘ, předseda 

Školské rady 

Zpráva 

Červen 2015 

 

Vyhodnocení DVPP ZŘ Zpráva 

Červen – říjen 

2015 

Vyhodnocení 

úspěšnosti absolventů u 

přijímacího řízení a na 

trhu práce 

ZŘ, výchovní 

poradci, třídní 

učitelé maturitních 

ročníků  

Zpráva 

Říjen – listopad 

2015 

Hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků Primy  

ZŘ SCIO – Stonožka 

2015 

Říjen – listopad 

2015 

Podzimní maturitní 

generálka 

Vedoucí PK ČJ, 

AJ, M, CJ, ZŘ 

Didaktické testy, 

písemné práce 

Březen 2016 Jarní maturitní 

generálka  

Vedoucí PK ČJ, 

AJ, M, CJ, ZŘ 

Didaktické testy, 

písemné práce 

Květen – červen  

2016 

Hodnocení ŠVP oboru 

Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

po čtyřech letech jeho 

aplikace 

Pedagogové, 

koordinátor ŠVP, 

vedoucí PK, ZŘ 

SWOT analýza 

Červen 2016 Vyhodnocení výsledků 

státní maturitní zkoušky 

ZŘ CERMAT 

Červen 2016 Vyhodnocení práce 

Školské rady, SRPŠ a 

Nadačního fondu GJB 

Ř, ZŘ, předseda 

Školské rady 

Zpráva 
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Červen 2016 

 

Vyhodnocení DVPP ZŘ Zpráva 

Červen – říjen 

2016 

Vyhodnocení 

úspěšnosti absolventů u 

přijímacího řízení a na 

trhu práce 

ZŘ, výchovní 

poradci, třídní 

učitelé maturitních 

ročníků  

Zpráva 

Říjen – listopad 

2016 

Hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků Primy  

ZŘ SCIO – Stonožka 

2016 

Říjen – listopad 

2016 

Podzimní maturitní 

generálka 

Vedoucí PK ČJ, 

AJ, M, CJ, ZŘ 

Didaktické testy, 

písemné práce 

Březen 2017 Jarní maturitní 

generálka 

Vedoucí PK ČJ, 

AJ, M, CJ, ZŘ 

Didaktické testy, 

písemné práce 

Duben 2017 Hodnocení podmínek 

ke vzdělávání a výuky 

ZŘ, žáci Dotazníky 

Březen 2017 Hodnocení výuky 

 

ZŘ, rodiče Dotazníky 

Květen – červen  

2017 

Hodnocení ŠVP oboru 

Pedagogické lyceum po 

čtyřech letech jeho 

aplikace 

Pedagogové, 

koordinátor ŠVP, 

vedoucí PK, ZŘ 

SWOT analýza 

Červen 2017 Vyhodnocení výsledků 

státní maturitní zkoušky 

ZŘ CERMAT 

Červen 2017 Vyhodnocení práce 

Školské rady, SRPŠ a 

Nadačního fondu GJB 

Ř, ZŘ, předseda 

Školské rady 

Zpráva 

Červen 2017 Vyhodnocení 

managementu školy a 

kvality personální práce 

Vedení školy Zpráva 

Červen 2017 

 

Vyhodnocení DVPP ZŘ Zpráva 

Červen – říjen 

2017 

Vyhodnocení 

úspěšnosti absolventů u 

přijímacího řízení a na 

trhu práce 

ZŘ, výchovní 

poradci, třídní 

učitelé maturitních 

ročníků  

Zpráva 

 

 

 

Kontinuálně probíhající evaluace 

 

KDY                CO 

 

KDO JAK 

Průběžně Minimální preventivní 

program  

Metodik prevence, 

školní psycholog, 

výchovní poradci, 

vedení školy, třídní 

učitelé, ostatní 

pedagogové 

Rozhovory, 

dotazníky, ankety, 

apod. 
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Průběžně Sledování úspěšnosti 

managementu školy 

Vedení školy SWOT analýzy, 

výroční zprávy, 

jednání Školské 

rady, jednání 

Sdružení pro 

spolupráci a pomoc 

SPgŠ a Nadačního 

fondu při GJB  

Průběžně Příležitostná hodnocení 

průběhu vzdělávání 

vyvolané aktuální 

situací  

 

Pedagogové, vedení 

školy 

SWOT analýzy, 

dotazníky, ankety, 

apod. 

Průběžně Komunikace s žáky a 

rodiči na aktuálně 

vzniklé otázky a témata 

Vedení školy, 

pedagogové 

Ankety, dotazníky 

Průběžně Dílčí hodnocení 

výsledků vzdělávání 

v jednotlivých 

oblastech 

Pedagogové, vedení 

školy, vedoucí PK 

Testy, písemné 

práce, hodnocení 

praxe, praktických 

činností, apod. 

Průběžně  Zpracování podkladů 

pro hodnocení výsledků 

školy vzhledem 

k podmínkám 

vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům  

Ř, ZŘ, ekonom 

školy 

Zpráva  

Průběžně Hodnocení podmínek 

ke vzdělávání vedením, 

učiteli a žáky školy   

Ř, ZŘ, pedagogové, 

žáci 

Porady 

pedagogického 

sboru, porady 

předmětových 

komisí, porady 

vedení školy, 

jednání Školního 

parlamentu, zápis 

z porad a jednání  

 

Vyhodnocení jednotlivých evaluačních šetření  

Dílčí hodnocení v rámci evaluace probíhala podle jejich charakteru různými metodami 

– od vnějšího testování Českou školní inspekcí, společností SCIO a CERMAT, přes 

vlastní šetření a testy, které byly připravovány vyučujícími, po hodnotící zprávy. Každé 

dílčí šetření je uzavřeno zprávou, jednotlivé response jsou archivovány.  
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Stonožka 2015 

 

V říjnu 2015 proběhlo na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, 

Přerov, Denisova 3 v rámci testování 6. ročníků Stonožka 2015 společnosti SCIO 

testování třídy Prima osmiletého gymnaziálního oboru 79-41-K/81(ŠVP „Se znalostí 

jazyků v otevřené Evropě“). Celkem 23 přítomných žáků bylo testováno z českého 

jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. 

 

V rámci projektu Stonožka 2015 škola obdržela závěrečnou zprávu, která obsahuje 

výsledky všech testovaných tříd a žáků a výsledkové listiny jednotlivých žáků. 

 

Zpráva obsahuje: 

 

Souhrnná zpráva testování 6. ročníků (říjen 2015) – obsahuje souhrnné výsledky 

v textové i grafické podobě a zhodnocení studijního potenciálu žáků a barevný souhrn 

výsledků naší školy. 

 

Analytická zpráva – zachycuje výsledky naší školy. Obsahuje celostránkové přehledné 

grafy a tabulky porovnávající výsledky školy, třídy a jednotlivých žáků v testovaných 

předmětech. Konkrétně se jedná o tabulku souhrnných výsledků školy, graf průměrných 

percentilů žáků, graf relativního postavení, tabulku extrémních výsledků pro třídu, graf 

názorů žáků na školu. Součástí této zprávy je i set pro předmětové komise obsahující 

analýzu tematických a dovednostních částí za každou třídu a test, analýzy po úlohách 

pro každou třídu a každý předmět, graf využití potenciálu ve třídě, graf porovnání 

využití potenciálu v rámci všech škol pro každý předmět a třídu, graf průměrného 

výsledku podle známek pro každou třídu, pro český jazyk a matematiku, graf závislosti 

výsledků testu na známce pro každou třídu, pro český jazyk a matematiku. 

 

Individuální zprávy žáků – jmenovité výsledkové listy pro každého žáka, který se 

testování v říjnu 2015 zúčastnil. Originály těchto individuální zpráv byly předány 

žákům, kopie tvoří jednu z příloh dílčí zprávy vlastního hodnocení školy.  

 

Po prozkoumání souhrnné a analytické zprávy můžeme konstatovat, že v jednotlivých 

dovednostech a i celkově se žáci naší školy umístili ve srovnání se základními školami 

vysoko nad jejich průměrem. Ve srovnání s ostatními gymnázii se výsledky našich žáků 

liší podle jednotlivých testovaných předmětů. Celkově naše škola spadá do dobrého 

gymnaziálního průměru. Nejlepších výsledků dosáhli žáci v českém jazyce a obecně 

studijních předpokladech. Slabší výsledky byly v matematice, kde žáci nedosáhli na 

průměr gymnázií.  
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Hodnocení předmětů: 

 

Český jazyk: 

Výsledky školy jsou v českém jazyce špičkové. Škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších 

škol v testování.  

Z hodnocení tematických částí testů vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné 

v částech: 

Mluvnice 

Sloh a komunikace 

Literatura a čtenářská gramotnost 

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v částech: 

Posouzení 

Interpretace 

Znalosti 

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP zjišťujeme, že 

potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech 

odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.  

 

Matematika:  

Výsledky školy v matematice jsou rovněž špičkové. Škola patří mezi 10 % 

nejúspěšnějších škol v testování. 

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v části: 

Čísla a početní operace 

Průměrné v částech: 

Geometrie v rovině a prostoru 

Závislosti, vztahy a práce s daty 

Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků byly výborné v části: 

Porozumění 

Průměrné v částech: 

Znalosti 

Aplikace 

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP zjišťujeme, že studijní 

potenciál žáků je v matematice využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají 

úrovni jejich studijních předpokladů.  

 

Percentilové vyjádření jednotlivých testů  

 

OSP 78 (mírně pod průměrem gymnázií). 

Český jazyk 75 (průměr gymnázií). 

Matematika 70 (pod průměrem gymnázií). 
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Srovnání dosaženého percentilu za předcházející školní roky 

 

Školní rok 

 

Průměrný dosažený percentil 

2012/2013 

 

72 

2013/2014 

 

76 

2014/2015 

 

77 

2015/2016 

 

74 

 

 

 

Tabulka výsledků žákovských výsledků v jednotlivých testech 
 

Výsledky 

 

OSP Český jazyk Matematika 

Špičkový 

 

3 3 1 

Vysoce nadprůměrný 

 

7 5 4 

Nadprůměrný 

 

7 4 7 

Průměrný 

 

6 11 10 

Podprůměrný 

 

0 0 1 

 

Syndrom vyhoření – dotazníkové šetření 

 

Vyučující naší školy se zúčastnili výzkumu studentky Bc. Renaty Švaňhalové, 

studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabýval 

syndromem vyhoření mezi pedagogy. Jedná se o studentský výzkum, proto s výsledky 

je nutné pracovat velmi opatrně a vnímat je jako poukázání na možná rizika. 

Dotazníkové šetření ale neprobíhalo ve standardních podmínkách, proto není možné 

přesně určit míru jejich validity.   

 

Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v následující zprávě:  

 

Výzkumu se zúčastnilo 43 pedagogů. 
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Syndrom vyhoření dle dotazníku MBI – zkoumá se ve třech rovinách: emocionální 

vyčerpání (EE), depersonalizace (DP) a osobní uspokojení (PA). 

Existenciální škála (zkoumá míru naplnění smyslem života) – hodnotí se několik 

hodnot, ze kterých se potom provádí celkové zhodnocení výsledků, zařazuje se do 

4 kvartilů (1, 2, 3, 4), čím vyšší kvartil, tím lepší míra prožívání smyslu života. 

Syndrom vyhoření – průměr všech pedagogů: 

EE – 17,1 

DP – 6,5 

PA – 38,3 

Nízká míra syndromu vyhoření v rovině EE odpovídá 0 – 16 bodům, v rovině DP 0 – 6 

bodů a v rovině PA 39 a více bodů. Znamená to tedy, že v rovině emocionálního 

vyčerpání jsou pedagogové těsně nad touto hranicí, stejně tomu tak je i u dalších dvou 

rovin. Z hlediska průměru tedy pedagogové spadají do mírné úrovně vyhoření. 

Vyhořelí pedagogové v jednotlivých oblastech: 

EE – 8x 

DP – 8x 

PA – 8x 

Z celkového počtu 43 pedagogů se s vysokou mírou vyhoření potýkalo vždy 

8 pedagogů, vyhořelí pedagogové ve všech 3 rovinách EE, DP, PA jsou podle 

dotazníku 2. 

Nevyhořelí pedagogové: 

EE – 23x 

DP – 25x  

PA – 23x 

Z hlediska jednotlivých rovin se s nízkou mírou vyhoření potýkalo 23 pedagogů 

v oblasti EE a PA, v oblasti DP se umístilo s nízkou mírou vyhoření 25 pedagogů, z 

toho nevyhořelých pedagogů ve všech rovinách bylo celkem 12. 

Mírně vyhořelí pedagogové: 

EE – 12x 

DP – 10x 

PA – 12x 

Mírně vyhořelých pedagogů v rovině EE a PA bylo 12, v rovině DP se umístilo 

s mírným vyhořením celkem 10 pedagogů. 

 

Existenciální škála 

Průměr všech pedagogů 224,5. tato hodnota spadá do nejvyššího kvartilu, tzn. nejvyšší 

míra prožívané smysluplnosti. 

Kvartil č. 1 – neumístil se zde žádný pedagog. 

Kvartil č. 2 – 4x. 
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Kvartil č. 3 – 9x. 

Kvartil č. 4 – 30x. 

V kvartilu č. 1 se neumístil žádný pedagog, s horší mírou prožívané smysluplnosti se 

potýkají 4 pedagogové, těšně pod úrovní nejvyšší míry prožívané smysluplnosti bylo 

9 pedagogů a zbylých 30 spadalo do kvartilu nejvyšší míry prožívané smysluplnosti. 

Propojení syndromu vyhoření s mírou prožívání smyslu života. 

Kvartil č. 2 – umístil se 1 pedagog, který je vyhořelý v rovině EE, umístil se zde jeden 

pedagog, který je vyhořelý ve všech 3 rovinách syndromu vyhoření. 

Kvartil č. 3 – umístil se 1 pedagog, který je vyhořelý v rovině EE, 2 pedagogové 

vyhořelí v rovině DP, 2 pedagogové vyhořelí v rovině PA, 2 pedagogové, kteří byli 

vyhořelí souběžně v rovině EE a DP. 
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Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách  

 

V červnu 2016 se naše škola zúčastnila validační studie, která monitorovala užívání 

návykových látek u mládeže ve věku 15 – 16 let. Výzkum organizovalo Národní 

monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s Úřadem vlády České 

republiky.  

 

Studie se zúčastnili žáci Kvarty, Kvinty a 1. A. Dotazníkové šetření bylo zcela 

anonymní a pro jeho realizaci byly náhodně vybrány základní a střední školy ve všech 

krajích České republiky tak, aby byly výsledky reprezentativní pro populaci 15 a 

16letých žáků. Pro zachování anonymity nebyla data vyhodnocována na úrovni tříd ani 

škol, ale nejníže na úrovni krajů. 

 

Validační studie měla potvrdit nebo vyvrátit výsledky šetření v roce 2015 (ESPAD 

2015), které přineslo zajímavé poznatky v oblasti kouření tabáku, konzumace alkoholu 

a zkušenosti s užitím nelegálních drog mezi českou mládeží.  

 

Maturitní generální zkoušky a maturitní zkouška  

 

Žáci maturitních ročníků se zúčastnili jako intenzivní přípravy ke státní maturitní 

zkoušce dvou generálních zkoušek v podzimním a jarním termínu. Následující tabulky a 

komentáře přinášejí srovnání výsledků generálních zkoušek a maturitní zkoušky 

z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. 

 

ČESKÝ JAZYK  

 

Maturitní ročník se zúčastnil podzimní a jarní maturitní generálky (části písemná 

zkouška a didaktický test). Z tohoto důvodu můžeme srovnat výsledky těchto 

2 přípravných zkoušek a samotné maturitní zkoušky, a zaznamenat tak zlepšování, popř. 

zhoršování výsledků: 

 

Písemná práce: 

  

 Oktáva 4. A 4. B 4. AP 4. BP 4. C 4. D Celkem 

škola 
MG Podzim 2015 

 
2,17 2,29 3,43 2,13 2,23 2,59 1,88 2,27 

MG Jaro 2016 

 
2,39 2,10 2,25 1,75 1,77 2,28 1,78 1,98 

MZ  

 
2,21 2,52 2,00 1,85 2,32 2,37 2,15 2,20 

Zlepšení/zhoršení 

(MG Podzim – 

MZ) v % 

Zlepšení o 3,08 % 
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Didaktický test 

 

 Oktáva 4. A 4. B 4. AP 4. BP 4. C 4. D Celkem 

škola 
MG Podzim 2015 

 
2,13 2,67 3,11 2,70 2,90 2,81 3,26 2,78 

MG Jaro 2016 

 
1,70 2,52 2,40 2,15 2,71 2,57 2,38 2,36 

MZ  

 
2,00 2,71 2,77 3,11 3,03 2,81 2,96 2,77 

Zlepšení/zhoršení 

(MG podzim – 

MZ) v % 

Zlepšení o 0,36 % 

 

Závěr: V celkovém součtu tříd došlo k mírnému zlepšení výsledků u písemné zkoušky 

oproti podzimní generálce, naopak ke zhoršení oproti jarní generálce. (ke zhoršení 

oproti oběma generálkám došlo ve třídách 4. A, 4. BP a 4. D). 

 

V didaktickém testu došlo k nepatrnému zlepšení oproti podzimní generálce, naopak 

ke zhoršení oproti jarní generálce. Pozitivní výsledek jarní generálky vysvětlujeme tím, 

že žáci psali didaktický test, který byl ostrým testem MZ před několika lety. Od té doby 

jsou testy sestavovány jako náročnější.  

 

 Srovnání výsledků MZ s předchozími školními roky  

 

Konání několika ročníků státní maturitní zkoušky nám dává možnost srovnání 

výsledků: 

 

1. Úspěšnost žáků 

 

Ročník Úspěšnost žáků v % 

2014 98,26 

2015 95,77 

2016 94,77 
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2. Porovnání výsledků 

 

Zkouška/  

školní rok 

Písemná 

zkouška 

 

Didaktický test Ústní zkouška Celkem 

2014 2,54 2,28 2,10 2,31 

2015 2,46 2,72 2,25 2,48 

2016 2,20 2,77 2,17 2,38 

 

Hodnocení: 

Pozitivním faktem je vysoká úspěšnost, která činí 94,77 %, byť neúspěšnost je mírně 

vyšší než minulý rok. V rámci České republiky byla neúspěšnost 8,4 % oproti loňským 

6,5 %.  

Pozitivní jsou výsledky u písemné a ústní zkoušky. 

Pozitivní je i skutečnost, že celkový výsledek je lepší než v minulém školním roce 

(orientační známka 2,38 oproti 2,48). 

Negativně hodnotíme skutečnost, že velká část žáků sice odmaturovala, ale v porovnání 

s výsledky v České republice pouze průměrné. Vzhledem k charakteru naší školy je 

nedostatečný počet žáků, kteří uspěli na výbornou.  

 

ANGLICKÝ JAZYK  

 

Stejně jako v českém jazyce se maturitní třídy zúčastnily podzimní a jarní maturitní 

generálky (součástí generální zkoušky nebyla ústní část, na kterou byli žáci intenzivně 

připravováni v hodině anglického jazyka i v hodinách konverzace z anglického jazyka). 

Z tohoto důvodu můžeme srovnat výsledky dvou přípravných zkoušek a samotné 

maturitní zkoušky, a zaznamenat tak zlepšování, popř. zhoršování výsledků: 

 

Písemná práce: 

  

 Oktáva 4. A 4. B 4. AP 4. BP 4. C 4. D Celkem 

škola 
MG Podzim 2015 

 
1,13 1,67 2,90 2,53 2,70 1,81 2,04 2,11 

MG Jaro 2016 

 
1,26 1,76 2,70 2,35 2,59 1,80 1,79 2,04 

MZ  

 
1,17 1,35 1,25 1,82 2,07 1,44 2,04 1,59 

Zlepšení/zhoršení 

(MG Podzim – MZ) 

v % 

Zlepšení o 25% 
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Didaktický test: 

 

 Oktáva 4. A 4. B 4. AP 4. BP 4. C 4. D Celkem 

škola 
MG Podzim 2015 

 
1,04 1,57 2,20 2,76 3,24 2,37 2,11 2,10 

MG Jaro 2016 

 
1,18 1,75 2,20 2,71 3,10 2,36 2,46 2,25 

MZ 1,00 1,55 1,38 2,82 2,70 1,88 2,36 1,95 

Zlepšení/zhoršení 

(MG Podzim – MZ) 

v % 

Zlepšení o 7% 

 

Hodnocení: 

V celkovém součtu tříd došlo ke zlepšení u DT i PP. Výrazné zlepšení je patrné 

z písemné práce, a to o 25 %. Téma PP u maturitní zkoušky vycházelo z recenze filmu 

v první části a neformálního e-mailu v druhé části. Zadání všichni žáci zpracovali 

úspěšně, a to se projevilo i na konečném hodnocení.  

Didaktický test zaznamenal letos změny týkající se maximálního dosaženého počtu 

bodů (z 63 na 95) a dále změny v části poslechové. Na naší škole se žáci zlepšili během 

školního roku o 7 % i s ohledem na zpřísnění bodového hodnocení a úprav části 

poslechové. 

 

MATEMATIKA  

 

Ve školním roce 2015/2016 žáci vykonali dvě přípravné maturitní generálky. První na 

podzim, kde si bez jakékoliv přípravy vyzkoušeli průběh státní maturitní zkoušky a měli 

možnost se rozhodnout, jestli budou konat maturitu z matematiky. Druhou na jaře, ve 

které si ověřili průběžné doplňování znalostí.  

Evaluace je rozdělena podle oborů na Gymnázium a Střední pedagogickou školu. 

Vzhledem k zaměřenosti studijních oborů a počtu vyučovacích hodin matematiky za 

studium jsou rozdíly mezi oběma částmi školy výrazné.  

 

Gymnázium 

Známky 

 

1 2 3 4 5 průměr 

1MG 

 

3 1 5 2 1 2,75 

2MG 

 

2 5 3 2 1 2,62 

SM 

 

5 3 3 2 0 2,15 
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Jak z přehledu plyne, výsledky jednotlivých generálek a poté i samotné státní maturity, 

se neustále zlepšovaly. Stejně jako v letech předchozích se osvědčil předmět Cvičení 

z matematiky, kde pod vedením učitelů bylo učivo zopakováno a procvičeno. 

Přestože se u maturity projeví i stres, tak více jak polovina žáků odmaturovala 

s výsledkem výborný či chvalitebný. 

Stejně jako v loňském školním roce je úspěšnost žáků GJB ve státních zkouškách  

100 %. 

 

Střední pedagogická škola  

 

Známky 

 

1 2 3 4 5 průměr 

1MG 

 

0 0 1 1 2 4,25 

2MG 

 

0 0 1 4 0 3,80 

SM 

 

0 0 0 2 3 4,60 

 

Jak z přehledu plyne, výsledky maturitních generálek a státní maturity na SPgŠ nejsou 

příliš uspokojivé.  

Žáci si vybírají maturitní zkoušku i přes upozornění na její náročnost a fakt, že nemají 

možnost navštěvovat přípravné cvičení. Samostatná příprava a konzultace u vyučujících 

toto cvičení bohužel nenahradí.  

V porovnání s loňským rokem, kdy byla úspěšnost 50 %, klesla úspěšnost na 40 %. 

 

 

Celkové vyhodnocení průměrů maturitních generálek a státní maturity 

z matematiky. 

 

Státní maturitní zkoušku konalo celkem 18 žáků. 

 

Známky 

 

1 2 3 4 5 průměr 

1MG 

 

3 1 6 3 3 3,31 

2MG 

 

2 5 4 6 1 2,94 

SM 

 

5 3 3 4 3 2,83 
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Výsledky profilové části státních maturitních zkoušek:  

 

Gymnázium 

Předmět 

 

Průměrná známka 

Dějepis 

 

2, 44 

Geografie 

 

1, 95 

Fyzika 

 

2, 13 

Informatika a komunikace 

 

2, 07 

Občanský a společenskovědní základ 

 

2, 18 

Evropská studia 

 

1, 75 

Chemie 

 

2, 6 

Biologie 

 

2, 0 

Anglický jazyk  

 

1, 53 

Ruský jazyk 

 

1, 5 

Francouzský jazyk 

 

1, 0 

Německý jazyk  

 

1, 0 

 

Střední pedagogická škola  

 

Předmět Průměrná známka 

Praktická MZ, obhajoba MP 

Průměrná známka 

Ústní maturitní zkouška 

Pedagogika 

 

- 1, 64 

Hudební výchova 

 

1, 38 2, 11 

Výtvarná výchova 

 

1, 31 1, 79 
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Tělesná výchova 

 

1, 85 2, 07 

Dramatická výchova 

 

1, 33 1,42 

Humanitní studia 

 

1, 59 2, 12 

 

 

Jedna žákyně úspěšně složila ústní maturitní zkoušku v profilové části z psychologie 

s prospěchem výborným.   

 

V tabulce nejsou uvedeny výsledky profilové maturitní zkoušky dálkového zkráceného 

studia a jednotlivé zkoušky.  

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2015/2016 

v souladu s plánem DVPP. Prioritou bylo opět vzdělávání zadavatelů, hodnotitelů a 

komisařů k personálnímu zabezpečení státní maturitní zkoušky. Někteří vyučující 

absolvovali studium k rozšíření kvalifikace, studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů, semináře v rámci environmentálního vzdělávání a osvěty a prevence 

rizikového chování. Podrobnější přehled DVPP se nachází v kapitole 16.   

Vyhodnocení práce Školské rady, Spolku rodičů a přátel školy GJB a SPgŠ 

Ze zpráv o činnosti Školské rady a SRPŠ vyplývá, že se těmto institucím daří pracovat 

ve shodě s vedením školy a ve prospěch školy. Během školního roku nedošlo k žádným 

problémovým situacím, které by narušily jejich činnost. O činnosti těchto partnerů školy 

je více informací v kapitole 2 (Zhodnocení činnosti).   

Vyhodnocení práce Školního parlamentu 

Důležitou zpětnou vazbu pro vedení školy představuje práce žákovského školního 

parlamentu, do kterého si každá třída, s výjimkou dálkového studia, volí svého 

zástupce. Pravidelné schůzky se konají každou čtvrtou středu v měsíci. Na jednání 

školního parlamentu informuje ředitelka školy a zástupkyně ředitelky žáky o chodu 

školy, plánovaných aktivitách a důležitých záměrech. Hodnotí proběhlé akce školy. 

Nedílnou součástí každé společné schůzky je diskuze se zástupci žáků. Zástupci tříd 

mohou prezentovat své připomínky k chodu školy, návrhy na zlepšení výchovně 

vzdělávacího procesu a své případné stížnosti. 

Žáci pořizují z každého jednání školního parlamentu zápis, který slouží i ke kontrole 

plnění závazků vedení školy vůči žákům. 
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19. Prezentace činnosti jednotlivých předmětových komisí 

Vedoucími předmětových komisí byly vypracovány hodnotící zprávy. Z textu je zřejmé, 

že jsou pedagogové školy ve své práci velmi aktivní a nabízejí žákům nadstandardní 

činnosti, které přispívají k velmi dobré kvalitě vzdělávání. 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA A OSOBNOSTNÍ A DRAMATICKÁ 

VÝCHOVA 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Michael Tesař. 

Členové předmětové komise: Mgr. Alena Čecháková, Mgr. Lenka Doláková, Mgr. 

Marie Haluzová, Mgr. Alena Chmelová, Mgr. Jakub Jodas, Mgr. Olga Jünglingová, 

Mgr. Lenka Marhefková Tomečková, Mgr. Věra Mikulcová, Mgr. Jana Možíšová, Mgr. 

Radka Novotná, Mgr. Jiří Ocelka, Mgr. Jitka Svrčková, PhDr. Jiří Zapletal.   

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

Vedoucím předmětové komise byl Mgr. Michael Tesař. Ten měl také na starosti správu 

předmětových stránek na webu školy a učitelskou knihovnu na gymnáziu. Dále 

reprezentoval školu jako garant okresního kola olympiády z ČJ (II. kat.) a hodnotitel 

SOČ. Zástupkyně vedoucího Mgr. Marhefková Tomečková se nově stala garantkou 

okresního kola olympiády z ČJ, kat. I. (ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). 

V rámci předmětové komise působila Sekce dramatické výchovy, jejíž vedoucí je 

Mgr. Mikulcová.  

V rámci DVPP byli proškoleni všichni učitelé mateřského jazyka na téma novinek 

v organizaci a hodnocení ústní části maturitní zkoušky. Do projektu výuky cizích jazyků 

Bleanded learning se zapojili vyučující Mgr. Čecháková, Mgr. Jodas, Mgr. Marhefková 

Tomečková, Mgr. Mikulcová, Mgr. Svrčková, Mgr. Tesař. 

Vedoucí PK Mgr. Tesař provedl hospitaci u kolegů Mgr. Čechákové a Mgr. Mikulcové. 

Výsledkem kontrolní činnosti byly záznamy z hospitace, které budou sloužit jako 

východisko pro další profesní růst pedagoga.  

Výuka probíhala podle ŠVP oborů. V rámci komise jsou vyučovány předměty Český 

jazyk, Úvod do studia jazyka, Rétorika, Dramatická výchova, Specializace v dramatické 

výchově, Jazykové a literární praktikum. Součástí výukového procesu v českém jazyce 

byly archivované práce, a to jedna slohová a jedna písemná za každé pololetí.  

Členové komise se podíleli na propagaci školy na burzách škol a na dnech otevřených 

dveří (prosinec, únor). Na přijímacím řízení se podíleli jako hodnotitelé zkoušky 

řečových dovedností (Ověření předpokladů v řečové oblasti). Vedoucí PK vytvořil 

systém jazykové podpory žáků s odlišným mateřským jazykem (jako druh IVP) a dále 

strukturu nostrifikační zkoušky z ČJ na GJB a SPgŠ.  



Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 

 

94 
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

Mgr. Romana Studýnková 

Součástí ŠVP jsou exkurze prvních ročníků do městské knihovny v Přerově a akce 

mediální výchovy, konkrétně to byly exkurze do pražského a ostravského studia České 

televize. 

Naše komise se letos opětovně zapojila do podzimního projektu MF Dnes pod názvem 

„Studenti čtou a píší noviny“. Žáci psali publicistické texty na různá zadání. Nejlepší 

práce byly vytištěny ve školním časopise Litero.  

Třídy v průběhu roku navštěvovaly divadelní představení. V rámci českého jazyka to 

byly:  Brandon Thomas: Charleyova teta (Městské divadlo Zlín; třídy Kvinta, Sexta, 

1. A); William Shakespeare: Romeo a Julie (Olomouc; třída 4. D); Sofokles: Oidipus 

(Mahenovo divadlo Brno); bratři Mrštíkové: Maryša  (Olomouc). Třídy Seprima a 4. B 

se zúčastnily exkurze Cesta filmu (Olomouc). Akci zorganizovaly Mgr. Čecháková a 

Mgr. Doláková. 

Jak už bylo napsáno, v rámci předmětové komise pracuje sekce dramatické výchovy. 

Její pedagožky zorganizovaly návštěvy představení, kurzy a akce: vystoupení pro 

postižené děti Klubičko (září, Kozlovice); povinný kurz pro nové specialisty DV 

v Hustopečích nad Bečvou (září); workshop s Divadlem Continuo „Tělo, hlas a prostor 

v obraze“ (listopad; Olomouc); večerní návštěva divadelního představení Divadla Na 

cucky Antigona (listopad, Olomouc); mikulášské nadílky v MŠ U Bečvy a Sociálních 

službách města Přerova, p. o. (prosinec); divadelní dílna se studenty JAMU a následné 

představení Maryši v brněnském HaDivadle (únor); seminář improvizace s lektory ze 

souboru O.LI.V.Y a  Ostružiny (duben); soustředění žáků specializace 4. ročníků PMP 

(duben); večerní představení Autista (červen Uherské Hradiště); Mladá scéna v Ústí nad 

Orlicí (červen); seminář o loutkách pro žáky (červen); v rámci udržitelnosti projektu 

Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných žáků výtvarně-

dramatická lekce na téma cirkus (červen, ZŠ B. Němcové a Komenského).   

Nejvýznamnější akcí organizovanou sekcí DV je bezesporu Literární kavárna. Letos to 

byl již 16. ročník. Odpoledne hudby, pití čaje a kávy a neopakovatelné atmosféry se 

konalo dne 16. března 2016. Netradičním volným tématem byly svetry.  

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA  

Předmětová komise připravuje žáky na dvě maturitní zkoušky: z českého jazyka, která 

je povinná pro všechny maturanty, a z dramatické výchovy, určené pro žáky 

specializace dramatické výchovy na pedagogické škole. Intenzivní příprava na maturitní 

zkoušku začíná u 4. ročníků již na začátku školního roku. V dramatické výchově si 

vybírají témata praktické zkoušky a pod vedením pedagogů se soustavně připravují na 

dramatické vystoupení, které je obsahem zkoušky. V českém jazyce žáci absolvovali 

podzimní a jarní generální zkoušku, která obsahuje písemnou zkoušku a didaktický test. 

Velmi pozitivně žáci hodnotí vysoký počet titulů ve Školním seznamu literárních děl. 

Ve školním roce 2015/2016 se rozrostl o nové tituly, konkrétně o díla O myších a lidech 

(John Steinbeck) a Egypťan Sinuhet (Mika Waltari). Celkový počet titulů v seznamu tak 

dosáhl počtu 103 a více než dvojnásobně převyšuje Cermatem nařízené minimum. Celá 
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komise se zapojila do úprav pracovních listů s tituly zahraničních autorů, které dle 

pokynů Cermatu mají obsahovat údaje o vydání knihy (rok a místo vydání, nakladatel, 

překladatel).   

Výsledky maturitní zkoušky z ČJ: orientační známka 2,38 (průměr počítán podle 

výsledků tříd bez ohledu na počet žáků; výsledek je nutno brát pouze jako orientační). 

Počet žáků, kteří vykonávali MZ z ČJ: 172. Počet žáků, kteří uspěli: 163. Úspěšnost: 

94,77 %.  

Neúspěšnost v českém jazyce byla 5,23 %, v ČR 8,4 % (informace z médií). Počet žáků, 

kteří neuspěli: 9. Konkrétně: Písemná zkouška  – všichni žáci uspěli. Didaktický test 

– neuspěli 2 žáci 4. AP, 3 žáci 4. BP a 1 žák 4. D. Ústní zkouška – 3 žáci 4. BP (Ve 

třídě 4. BP 3 žáci neuspěli u DT a jiní 3 žáci u ÚZ.) 

  

Podrobnější statistika dle tříd:  

 

 Oktáva 4. A 4. B 4. AP 4. BP 4. C 4. D Celkem 

škola 

Písemná 

zkouška 

2,21 2,52 2,00 1,85 2,32 2,37 2,15 2,20 

Didaktický 

test 

2,00 2,71 2,77 3,11 3,03 2,81 2,96 2,77 

Ústní 

zkouška 

1,96 2,47 2,53 1,76 2,29 2,22 1,96 2,17 

Celkem 

zkoušky 

2,06 2,57 2,37 2,24 2,55 2,47 2,36 2,38 

 

Maturitní zkouška z dramatické výchovy se skládala z části praktické a 

teoretické. Všichni žáci v počtu 12 uspěli. Podrobnější výsledky jsou následující: 

 

Shrnutí celkem – odmaturovalo 12 žáků: 

 

Praktická maturitní zkouška DVS 

Výborný …… …..8x 

Chvalitebný …. …4x 

Průměr: 1,33 

 

Ústní maturitní zkouška DVS 

Výborný ………...7x 

Chvalitebný  …… 5x 

Průměr: 1,42 
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SOUTĚŽE  

Členové PK ČJ a DV v průběhu školního roku intenzivně připravují žáky na různé typy 

soutěží. Výsledkem je řada úspěchů. 

Olympiáda z českého jazyka se organizuje zvlášť na nižším gymnáziu a na střední 

škole. V kategorii základních škol a nižšího stupně gymnázií (organizovali a opravovali 

Mgr. Chmelová a Mgr. Tesař) se soutěže zúčastnilo 16 žáků Tercie a Kvarty. Vítězové 

jsou následující: 

 

Umístění Počet 

bodů 

 

1 18 Zuzana Pappová                                           POSTUP 

2 17 Petr Skopal                                                   POSTUP    

3 16 Kristýna Zapletalová 

 

V okresním kole, které se konalo ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově, 

se Petr Skopal umístil na šestém místě z celkových 45 soutěžících. Vzhledem k počtu 

žáků považujeme umístění za úspěch. 

V kategorii SŠ se konalo školní kolo zvlášť na pedagogické škole (vedli Mgr. Jodas a 

Mgr. Haluzová) a na gymnáziu (Mgr. Čecháková a Mgr. Doláková). Soutěže se 

zúčastnilo 36 žáků, což tradičně bývá nejvíce ze všech středních škol okresu Přerov.  

Umístění vítězů je následující: 

 

GJB 

1-2 Barbora Krzystková                                 POSTUP 22 bodů 

1-2 Eva Ďurďová                                           POSTUP 22 bodů 

3 Martin Rédr 19,5 bodů 

 

SPgŠ 

1 Kateřina Váňová                                      POSTUP 23 bodů 

2 Lucie Kvapilová                                       POSTUP 22 bodů   

3 Markéta Navrátilová 20 bodů 

 

V okresním kole, které se rovněž uskutečnilo v přerovském SVČ, obsadila Barbora 

Krzystková třetí místo z celkových 26 žáků a postoupila do krajského kola. Je 

potěšující, že žáci naší školy zajistili postup do krajského kola již třetí rok po sobě. 

Barbora Krzystková obsadila v krajském kole 13. místo.     

 

Co se týče recitačních soutěží, jsou opět rozděleny podle věku na soutěž pro žáky 

nižšího stupně gymnázia a pro žáky střední školy. V kategorii ZŠ a nižších stupňů 

gymnázií jsou výsledky tyto: 
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Kategorie II. (prima, sekunda) 

1. 1.místo Kryštof Sochůrek POSTUP 

2.místo Anna Pospíšilová POSTUP 

3.místo Kristýna Buchtová Náhradnice 

Kategorie III. (tercie, sekunda) 

1.místo Sabina Králíková POSTUP 

2.místo Aneta Hejnová POSTUP 

3.místo Veronika Grbic Náhradnice 

 

Novinkou tohoto školního roku je příprava žáků nižšího stupně gymnázia nejen učiteli 

českého jazyka na gymnáziu, ale i učitelkami dramatické výchovy, které s recitací a 

s přípravou na recitační soutěže mají bohaté zkušenosti. A výsledek se dostavil. 

V okresním kole v kategorii II. obsadil Kryštof Sochůrek (Prima) druhé místo a 

postoupil do krajského kola. 

Také žáci střední školy soutěžili v recitování. Okresní přehlídka v uměleckém přednesu 

sólistů Wolkerův Prostějov se konala na Střední škole technické v Přerově. Naši školu 

reprezentovalo sedm žáků: Kristýna Ohlídalová (1. BP), Monika Lužíková (1. C), Adam 

Konečný (1. C), Klára Hurbanová (1. D), Alžběta Neničková (3. AP), Radka 

Gavendová (4. AP) a Hana Skotáková (4. BP). V 1. kategorii (do 17 let) do krajského 

kola postoupila Kristýna Ohlídalová a získala cenu Laureát okresní přehlídky 

v uměleckém přednesu. Ve 2. kategorii (do 20 let) do krajského kola postoupila 

Alžběta Neničková, která rovněž získala cenu Laureát okresní přehlídky v uměleckém 

přednesu.  

Výsledky v krajských kolech byly poznamenány negativními skutečnostmi, jako je 

nedodržení rozsahu některými soutěžícími, a tedy jejich zvýhodňování, pozdní doba 

recitování i svéhlavá subjektivnost hodnocení poroty. Výrazné úspěchy v okresních 

kolech však vyjadřují vysokou úroveň recitace na GJB a SPgŠ.  

Každoročně učitelé připravují žáky na Pedagogickou poemu, kterou bez nadsázky 

pokládáme za nejprestižnější soutěžní přehlídku středních pedagogických škol 

v recitaci, četbě a improvizaci. Školního kola se zúčastnilo 26 žáků pedagogické školy. 

Porota ve složení Mgr. Radka Novotná, Mgr. Jiří Ocelka, Mgr. Věra Mikulcová ocenila 

řadu kvalitních vystoupení. Celostátní přehlídka se konala od 9. do 12. listopadu 

v Kroměříži. Mottem přehlídky byl „návrat ke kořenům“.  Naši školu reprezentovali 

Alžběta Neničková přednesem textu Miloše Macourka O dvou pětkách z přírodopisu, 

Karolína Šípková textem Zdeňka Svěráka a Lukáš Drábek improvizovaným vyprávěním 

pro seniory. Všichni tři byli lektory i účastníky zařazeni do nejvyšší kategorie „mistři“.  
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Novinkou školního roku 2015/2016 bylo zapojení se do Lingvistické olympiády, 

celorepublikové soutěže zařazené MŠMT do programu Excelence. Z 11 účastníků 

školního kola postoupila do regionálního kola v Olomouci Veronika Štolfová.  

V průběhu školního roku se velký počet žáků zapojil do literárních soutěží. Žáci pod 

vedením Mgr. Marhefkové Tomečkové se zapojili do literární soutěže FF UPOL. 

Kolektiv žáků ze Sexty se pod vedením Mgr. Čechákové zapojil do esejistické soutěže 

V Olomouckém kraji jsem doma! A vždycky budu! Mgr. Jodas zapojil žáky do literární 

soutěže O cenu Maxe Broda. Do soutěže o nejlepší epigram zapojili třídy učitelé Mgr. 

Čecháková, Mgr. Doláková, Mgr. Jodas. Tradičně se naše škola zapojuje do literární 

soutěže pedagogických škol Inter nos. V kategorii poezie se umístila na druhém místě 

Andrea Icelová (3. D) za píseň Jede vláček. Práci žákyně vedl Mgr. Ocelka. Magistrát 

města Přerova vyhlásil literární soutěž 100 slov o Přerově. Žáci se do soutěže zapojili 

pod vedením Mgr. Čechákové, Mgr. Dolákové, Mgr. Ocelky a Mgr. Tesaře. Žákyně 

2. A Hana Němčíková (práci vedla Mgr. Doláková) získala se svou prací Pravá 

přerovská povídka Cenu primátora Města Přerova. 

Učitelé českého jazyka zapojili své žáky do soutěže izraelské ambasády CEMACH. Ze 

školního kola postoupilo 10 prací do kola celostátního. Žák Marek Benda z 3. A se 

umístil na pátém místě v literární sekci soutěže, se svým esejem o izraelském fyzikovi 

Danielu Shechtmanovi a jeho objevech kvazikrystalů. 

V soutěži debatních týmů Olomouckého kraje se náš tým umístil na šestém místě 

z celkových 12. Žáky připravovaly Mgr. Jünglingová a Mgr. Mikulcová.  

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST  

I v tomto školním roce probíhala aktivní projektová činnost. Projekt „Četba a cizí 

jazyky nás baví“ byl realizován učiteli cizích jazyků a českého jazyka, konkrétně 

Mgr. Jodasem, Mgr. Marhefkovou Tomečkovou, Mgr. Ocelkou a Mgr. Tesařem. 

V rámci projektu probíhaly ve vybraných třídách čtenářské dílny a dále bylo zakoupeno 

celkem 327 knih 70 titulů. Cílem projektu bylo prohloubení čtenářské gramotnosti žáků 

četbou krásné literatury a společným sdílením čtenářského zážitku. Došlo k výraznému 

obohacení fondu krásné literatury v knihovnách školy. Literární díla, která jsou většinou 

součástí Školního seznamu děl k maturitní zkoušce, jsou k dispozici žákům celé školy.  

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST  

V průběhu roku žáci navštěvovali zájmové útvary: Kroužek školního časopisu Litero 

(Mgr. Marhefková Tomečková, Mgr. Svrčková); Kroužek přípravy k MZ z ČJ 

(Mgr. Haluzová, Mgr. Možíšová, Mgr. Ocelka, Mgr. Tesař). 
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MATEMATIKA A FYZIKA 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Zdeněk Krutil. 

Členové předmětové komise: Mgr. Marcela Čelechovská, Mgr. Kateřina Herinková, 

Mgr. Jana Chvátalová, Mgr. Lenka Kreplová, Mgr. Vítězslav Kružík, Ph.D., Mgr. Anna 

Sekaninová, Mgr. Karla Slaměníková, Mgr. Jaroslav Svoboda, Mgr. Lucie Vrbková, 

Mgr. Pavel Železný 

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

 

Tematické plány: 

Tematické plány splňují požadavky ŠVP . Dojde k částečným úpravám v rámci ročníku. 

Tematické plány v jednotlivých ročnících byly splněny až na drobné výjimky. 

Neprobraná témata budou doplněna na začátku nového školního roku. 

 

Učebnice, učební pomůcky: 

Byla provedena kontrola používaných učebnic pro školní rok 2015/2016. Probíhá 

postupná obnova učebnic fyziky pro nižší stupeň osmiletého gymnázia. Bude potřeba 

nákup cca 40 ks tabulek pro ZŠ. 

 

Vzdělávání členů předmětové komise: 

Studium odborných časopisů (Matematika, fyziky a informatika) a odborné literatury. 

Sledování matematických stránek na internetu. 

 

Koordinace předmětů: 

Během celého školního roku sledují vyučující mezipředmětové vztahy, a to zejména 

mezi matematikou, fyzikou, biologií a chemií. S vyučujícími těchto předmětů jsou 

členové PK v kontaktu a operativně řeší matematické problémy v těchto předmětech. 

 

Hospitace: 

V průběhu školního roku byly provedeny hospitace u všech členů PK. Zápisy z průběhu 

jednotlivých hospitací byly předány vedení školy. S prací jednotlivých vyučujících jsem 

spokojen. S žáky je velmi dobře pracováno, učivo je kvalitně vysvětlováno. Pokud je to 

možné, je využíváno prezentací. 

 

Všeobecné  

Komise neustále aktualizuje své webové stránky. 

 

Plnění plánu PK 

Plán práce PK byl splněn ve všech bodech. 
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MATURITNÍ ZKOUŠKA  

Žáci měli možnost dvou maturitních generálek z matematiky. 

Opět se svědčila možnost volby předmětu Cvičení z matematiky na gymnáziu, které 

není tak náročné, jako předmět Seminář z matematiky, ale 100 % připravuje žáky na 

státní maturitní zkoušku. 

S výsledky státní maturitní zkoušky na gymnáziu jsme spokojeni. Odmaturovalo 100 % 

žáků (třináct z třinácti). S výsledky státní maturitní zkoušky na SPGŠ už taková 

spokojenost není, jelikož úspěšnost je jen 40 % (odmaturovali dva žáci z pěti). Profilově 

nematuroval z matematiky na gymnáziu nikdo.  

Z fyziky maturovalo profilově osm žáků. Všichni úspěšně odmaturovali. 

 

Vyhodnocení průměrů maturitních generálek a státní maturity z matematiky: 

 

Známky 1 2 3 4 5 průměr 

1MG 3 1 5 2 1 2,75 

2MG 2 5 3 2 1 2,62 

SM 5 3 3 2 0 2,15 

 

Vyhodnocení průměrů profilových zkoušek z fyziky: 

 

Známky 1 2 3 4 5 průměr 

 2 3 3 0 0 2,13 

  

SOUTĚŽE 

 

V tomto školním roce se vyučující snažili velmi intenzivně o zapojení žáků do soutěží. 

Zúčastnili jsme se Přírodovědného klokana, Matematického klokana, Matematické 

olympiády, Fyzikální olympiády, fyzikálních olympiád – Archimediády, Pythagoriády 

a Astronomické olympiády.   

Nejvíce se to dařilo v nižších ročnících osmiletého gymnázia, zapojilo se celkem 

264 žáků. Měli jsme i zastoupení v okresních a krajských kolech, kde se žáci stali 

úspěšnými řešiteli (10 úspěšných řešitelů okresního kola a dva úspěšní řešitelé 

krajského kola). V soutěži matematický klokan se žák Jakub Hrabina umístil na 2. místě 

v okrese Přerov a 9. místo v Olomouckém kraji. Michaela Ambrožová se umístila na 

2. místě v okresním kole Matematické olympiády.  

Zapojení starších studentů je problematičtější, jelikož jsou příklady docela náročné  

a vyžadují hlubší znalosti, velký zájem a samostudium. 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Jitka Hastíková. 

Členové předmětové komise: Mgr. Jana Beranová, Mgr. Šárka Čecháčková, 

Mgr. Ludmila Fridrichová, Mgr. Jitka Hastíková, Mgr. Lucie Jahodová, 

Mgr. Magdaléna Lovečková, Mgr. Eva Mikšová, Mgr. Veronika Pecarová, Mgr. Soňa 

Přikrylová, Ing. Kateřina Steiningerová, Grazhina Šimečková, Mgr. Darina Šimková 

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

Přednášky a semináře 

 

Fulbrightova komise 

Dne 23. 3. 2016 proběhla návštěva zástupců Fulbrightovy komise, a to za účelem 

monitorování naší asistentky Megan a současně setkání se studenty. Při této příležitosti 

PK AJ zorganizovala pro studenty druhých a třetích ročníků prezentaci o činnosti 

Fulbrigtovy komise, studiu a pracovních příležitostech ve Spojených státech. Žáci byli 

informováni o možnosti získání grantu. Prezentací provázel pan Jakub Tesař, 

Educational Advisor / Fulbright Commission.  

 

Setkání s americkým diplomatem 

Dne 29. března 2016 přijel na návštěvu naší školy americký diplomat 

Marco G. Velikonja z americké ambasády v rámci programu Diplomaté ve školách. 

Pan Velikonja se setkal asi se 120 studenty třetích a čtvrtých ročníků gymnázia a během 

devadesáti minut studentům nastínil činnost americké ambasády, svou osobní kariéru 

diplomata a srovnání profesních zkušeností ze zemí, ve kterých jako diplomat působil. 

Odpovídal také na otázky studentů týkající se česko-amerických vztahů.  

 

Prezenční metodický seminář k maturitě (CERMAT) 

Vyučující AJ se zúčastnili „exkluzivního“ semináře s paní Mgr. Janou Pernicovou, 

metodičkou státní organizace CERMAT. Seminář proběhl na půdě školy dne 4. března 

2016 v rozsahu tří vyučovacích hodin. Obsahem metodického semináře byl rozbor 

didaktického testu a práce s jednotlivými úlohami – práce s textem a poslechová část.  

Zmíněny byly strategie, jak nejlépe připravit žáky k jednotlivým dovednostem. 

 

Spolupráce s jazykovým centrem P.A.R.K. 

Spolupráce jazykovým centrem P.A.R.K. pokračuje i v letošním roce. Nicméně pro 

nedostatečný počet žáků se mock test na naší škole neuskutečnil. Žáci se rozhodli 

vykonat mezinárodní zkoušky FCE individuálně. 
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MATURITNÍ ZKOUŠKA 

V letošním školním roce naše sekce zorganizovala dvě maturitní generálky z anglického 

jazyka pro čtvrté ročníky. Obsahem byly dvě části, didaktický test (poslech, čtení a 

jazyková kompetence) a písemná část. Níže uvedené tabulky obsahují výsledky a 

zhodnocení ostrých maturit a generálních maturitních zkoušek (podzim 2015, jaro 

2016). 

 

HODNOCENÍ CELKOVÉ 

 Oktáva 4. A 4. B 4. AP 4. BP 4. C 4. D Celkem 

škola 

Písemná 

zkouška 

1,17 1,35 1,25 1,82 2,07 1,44 2,04 1,59 

Didaktický 

test 

1,00 1,55 1,38 2,82 2,70 1,88 2,36 1,95 

Ústní 

zkouška 

1,08 1,60 1,88 2,06 2,80 1,80 2,23 1,92 

Celkem 

zkoušky 

1,08 1,50 1,50 2,23 2,52 1,70 2,21 1,82 

 

Průměr školy ze státní maturitní zkoušky z anglického jazyka: 1,82. Tato hodnota je 

vypočítaná poměrem 1:1:1. CERMAT dává hodnotu DT 50 %, PP 25 %, ÚZ 25 %. 

Počet žáků, kteří vykonávali státní MZ z AJ: 151 

Počet žáků, kteří uspěli: 142 

Úspěšnost: 94 % 

Počet žáků, kteří neuspěli minimálně v jedné části MZ: 9 

písemná práce –  všichni uspěli 

didaktický test –  6 žáků (pedagogická škola). 

ústní zkouška –  6 žáci (pedagogická škola). 

Počet žáků se 100% výsledkem v písemné části:  

a/ písemná práce – 10 žáků (3 – gymnázium, 7 – pedagogická škola). 

b/ didaktický test – 2 žáci (1 – gymnázium, 1 – pedagogická škola). 

Počet žáků se 100% výsledkem v ústní části:  

6 – gymnázium 

8 – pedagogická škola 

 

SROVNÁNÍ S VÝSLEDKY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 

Maturitní ročník se zúčastnil podzimní a jarní maturitní generálky (části písemná 

zkouška a didaktický test). Z tohoto důvodu můžeme srovnat výsledky těchto 

2 přípravných zkoušek a samotné maturitní zkoušky, a zaznamenat tak zlepšování, popř. 

zhoršování výsledků: 
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Písemná práce: 

  

 Oktáva 4. A 4. B 4. AP 4. BP 4. C 4. D Celkem 

škola 

Maturitní generálka 

Podzim 2015 

 

1,13 1,67 2,90 2,53 2,70 1,81 2,04 2,11 

Maturitní generálka 

Jaro 2016 

 

1,26 1,76 2,70 2,35 2,59 1,80 1,79 2,04 

Maturitní zkouška 

Jaro 2016 

 

1,17 1,35 1,25 1,82 2,07 1,44 2,04 1,59 

Zlepšení/zhoršení 

(podzim – MZ) v % 

Zlepšení o 25% 

 

 

Didaktický test 

 

 Oktáva 4. A 4. B 4. AP 4. BP 4. C 4. D Celkem 

škola 

Maturitní 

generálka 

Podzim 2015 

1,04 1,57 2,20 2,76 3,24 2,37 2,11 2,10 

Maturitní 

generálka Jaro 

2016 

 

1,18 1,75 2,20 2,71 3,10 2,36 2,46 2,25 

Maturitní zkouška 

Jaro 2016 

 

1,00 1,55 1,38 2,82 2,70 1,88 2,36 1,95 

Zlepšení/zhoršení 

(podzim – MZ) v 

% 

Zlepšení o 7% 

 

Zhodnocení: 

V celkovém součtu tříd došlo ke zlepšení u DT i PP. Výrazné zlepšení je patrné 

z písemné práce, a to o 25 %. Téma PP u ostrých maturit vycházelo z recenze filmu 

u delší části a neformálního emailu u krátké části. Zadání všichni žáci zpracovali 

úspěšně a to se projevilo i na finálním hodnocení. (Pozn. hodnocení PP je v kompetenci 

nezávislých centrálních hodnotitelů.) 

Didaktický test zaznamenal letos změny týkající se maximálního dosaženého počtu 

bodů, tj z 63 na 95 a dále změny v části poslechové – 1 a 3. Na naší škole se žáci 

zlepšili během školního roku o 7 % i s ohledem na zpřísnění bodového hodnocení a 

úprav části poslechové. Celkově neprošlo hranicí úspěšnosti 6 žáků pedagogické školy.  
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V letošním roce proběhla úprava pracovních listů třetích částí pro ústní MZ (státní část) 

na gymnáziu i pedagogické škole. 

 

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka 

Profilovou zkoušku z anglického jazyka si letos volili pouze žáci na gymnáziu. 

Profilová zkouška se skládá z ústní části a zvolilo si ji celkem 14 žáků, z toho 1 žák 

s PUP (Jakub Hrabina, 8.) 

 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA 

8. 12 1,59 

4. A 1 1,00 

4. B 1 2,00 

 

SOUTĚŽE 

Konverzační soutěž z anglického jazyka 

 

Školní kolo Konverzační soutěže z anglického jazyka, Přerov 

Školní kolo proběhlo dne 18. 12. 2015 v prostorách gymnázia a zúčastnilo se jí celkem 

66 žáků. Vítězové v jednotlivých kategoriích jsou uvedeni dle pořadí úspěšnosti 

následovně: 

 

I. kategorie: 1. Tomáš Kořínek (2.) 

2. Adam Vlček (2.) 

3. Elvíra Hradílková (2.) 

 

II. kategorie: 1. Milan Otevřel (4.) 

2. Michal Urban (4.) 

3. Petr Skopal (4.) 

 

III. kategorie 1. Robin Maršálek (3. A) 

2. Jan Juránek (1. D) 

3. Šimon Zacpal (7.) 

 

Okresní kolo Konverzační soutěže z anglického jazyka, SVČ ATLAS a BIOS, Přerov 

Okresní kolo proběhlo ve dvou termínech, a to 12. 2. a 19. 2. 2015. Naši žáci uspěli 

v jednotlivých kategoriích takto: 

I. Kategorie: Tomáš Kořínek (sekunda)  2. místo  nepostupové 

II. Kategorie: Milan Otevřel  (kvarta) 1. místo postupové 

III. Kategorie: Robin Maršálek (3. A)  1. místo postupové 
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Krajské kolo Konverzační soutěže z anglického jazyka, Olomouc Gymnázium Hejčín / 

DDM 

Krajské kolo proběhlo v následujících termínech, a to 17. a 30. 3. 2016. Naši žáci uspěli 

v jednotlivých kategoriích takto:  

Kategorie III. A Robin Maršálek  8. místo (ze třinácti soutěžících) 

Kategorie III. B  Milan Otevřel   8. místo (z deseti soutěžících) 

 

SEARCH IT – Vyhledávání informací na internetu v angličtině  

 

Dne 27. 1. 2016 se tři žáci naší školy zúčastnili online soutěže v anglickém jazyce. 

Soutěž je určena pro studenty SŠ a jejím garantem je Vyšší odborná a Střední 

průmyslová škola v Šumperku, která tuto soutěž pořádá již 5. rokem. Principem soutěže 

je vyhledávání informací na internetu v anglickém jazyce. Naši žáci uspěli v této soutěži 

následovně:  

1. kategorie  Kateřina Antonová  (6.)  - 2. místo (z 31 žáků) 

Markéta Vidličková  (2. C)  - soutěž nedokončila 

2. kategorie  Jakub Svoboda (3. D)  - 5. místo (z 34 žáků) 

 

MIND MAPS – Myšlenkové mapy  

 

Dne 23. 4. 2016 proběhl 2. ročník celostátní soutěže středních pedagogických škol. 

Garantem soutěže je Střední pedagogická škola v Odrách. Tématem pro letošní rok bylo 

literární výročí – William Shakespeare. Do soutěže se zapojila Karolína Kahánková ze 

třídy 3. BP a ve své kategorii obsadila druhé místo z celkem zaslaných 12 prací. Soutěže 

se zúčastnilo celkem sedm středních pedagogických škol. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Program FULBRIGHT 

 

Na základě schválené žádosti Fulbrightovy komise byla naší škole přidělena zahraniční 

asistentka do výuky anglického jazyka pro školní rok 2015/2016. Jednalo se o Megan  

Thelma Vanaman z USA, Pensylvánie. Megan působila na naší škole v rozsahu 15 – 

20 hodin týdně v hodinách anglického jazyka a konverzace jako asistující učitel. Během 

školního roku byla zařazena do téměř všech ročníků a spolupracovala se všemi 

vyučujícími AJ. Podílela se převážně na hodinách konverzace, vedla zájmový kroužek 

Film Club a pro pedagogy kroužek Konverzace s rodilým mluvčím. Uspořádala spoustu 

aktivit na seznámení se s americkou kulturou a tradicemi a účastnila se mimoškolních 
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akcí, výletů a exkurzí, které škola v průběhu roku nabízela. Garantem tohoto projektu 

byla Mgr. Jitka Hastíková. 

Výzva č. 56 

Na základě schválení naší žádosti se ve školním roce 2015/2016 uskutečnil zahraniční 

jazykový kurz pro 2 učitele anglického jazyka a dále zahraničně-jazykový pobyt pro 

žáky GJB a SPGŠ do Anglie.  

Jazykový kurz se uskutečnil v termínu 11. – 17. října 2015 v anglickém Brightonu a byl 

určen pro 40 vybraných žáků obou škol, přičemž z každé třídy byli vybráni 2 studenti. 

Výuka probíhala v prostorách místní jazykové školy English Language Homestays 

v celkovém rozsahu 12 lekcí po 45 minutách. Po dopolední výuce probíhaly výukové a 

vzdělávací aktivity v podobě návštěv přírodních i historických památek, nechyběla ani 

návštěva Londýna. Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách. Na závěr pobytu 

obdrželi z jazykové školy certifikát a velkou pochvalu za výborné znalosti anglického 

jazyka. Pedagogický doprovod zajistily Mgr. Beranová, Mgr. Hastíková a Mgr. 

Jahodová. Učitelé, kterých se týkal zahraniční jazykový pobyt, byly Mgr. Fridrichová a 

Mgr. Čecháčková.  

 

Job Shadowing 

V týdnu od 25. – 28. 1. 2016 se zúčastnila výuky AJ v rámci programu Erasmus+ Job 

Shadowing španělská učitelka anglického jazyka Sagrario Olarte. Během týdne 

navštívila celkem 14 výukových hodin u pěti učitelů AJ (Mgr. Hastíkové, Mgr. 

Lovečkové, paní Šimečkové, Mgr. Šimkové a rodilé mluvčí Megan Vanaman). 

Výsledkem byla hodnotící zpráva, ve které zdůraznila rozdíly a podobnosti. Ve zprávě 

se Sagrario zabývala metodickými postupy, které jsou na obou školách podobné, 

přičemž španělská škola využívá více techniky ve výuce. Na druhou stranu zmínila, že 

naši studenti jsou výborní v interakci a nebojí se mluvit. Naše škola  v rámci ŠVP 

poskytuje větší dotaci hodin AJ. Celkový dojem z výuky byl velmi pozitivní. 

Projednávala se současně možnost spolupráce ve smyslu mobilit, tedy reciproční 

výměny studentů. Mobility jsou v kompetenci Mgr. Šimkové. 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

V letošním školním roce nabídla naše sekce následující zájmové útvary: 

- Kroužek Film Club (pod vedením Megan Vanaman). 

- Kroužek Konverzace pro pedagogy (pod vedením Megan Vanaman). 

- Kroužek Basic English (pod vedením Mgr. Přikrylové). 

- Přípravný maturitní kroužek pro žáky 4. ročníků (pod vedením Mgr. Jahodové a 

Mgr. Beranové). 

- Přípravný kroužek FCE (pod vedením Mgr. Šimkové). 
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CIZÍ JAZYKY 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Jiří Štěrba. 

Členové předmětové komise: Mgr. Martina Andrlová, Mgr. Barbora Botková, 

Mgr. Šárka Čecháčková, Mgr. Lenka Grigárková, Mgr. Lucie Charvátová, 

Mgr. Jakub Jodas, Mgr. Pavla Kadaníková, Mgr. Lukáš Kafoněk, 

Mgr. Magdaléna Lovečková, Mgr. Petra Nováková, Mgr. Eva Mikšová, Grazhina 

Šimečková, Mgr. Veronika Vališová, Mgr. Andrea Zubíková. 

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

 

Mezinárodní jazykové zkoušky 

 

Francouzský jazyk  

V listopadu 2015 úspěšně složila studentka třídy oktáva Veronika Cupalová 

mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka DELF na úrovni B1. 

 

Německý jazyk  

Ve dnech 22. a 23. dubna 2016 se na naší škole uskutečnil letošní první termín 

mezinárodních zkoušek z německého jazyka Goethe-Zertifikat úrovní B1, B2 a C1. 

Těchto zkoušek se zúčastnilo celkem 17 zájemců z řad našich studentů i studentů jiných 

gymnázií a také z řad veřejnosti. Z našich studentů skládalo úroveň B1 5 studentů 

s úspěšností 95 % a úroveň B2 složili úspěšně oba kandidáti. 

Zahraniční spolupráce  

 

Německý jazyk  

V lednu 2016 se na naší škole uskutečnila prezentace rakouské vysoké školy 

Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN), kterou vedla Mag. Jagodinka Petrikic-

Zlatkov. Zájemci se zde dozvěděli o možnostech studia na této zahraniční vysoké škole.  

 

Exkurze do zahraničí 

 

V říjnu 2015 se v rámci projektu výzva č. 56 zúčastnilo 10 vybraných studentů a Mgr. 

Andrlová a Mgr. Štěrba jazykově-poznávacího pobytu v Berlíně. Součástí byla výuka 

německého jazyka v jazykové škole, komunikace v hostitelských rodinách a návštěvy 

známých i méně známých památek jako Braniborská brána, protiatomový kryt pod 

západním Berlínem, věznice východoněmecké tajné policie Stasi a další. 

Mgr. Botková se ve dnech 4. – 17. 10. 2015 zúčastnila jazykového pobytu v Nice 

(Francie), který se konal také v rámci projektu č. 56.  

Oba jazykově-poznávací kurzy splnily veškerá očekávání. 
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MATURITNÍ ZKOUŠKA 

Francouzský jazyk  

Maturitu úspěšně složily 2 studentky v profilové části. 

 

Německý jazyk  

Maturitu úspěšně složila 1 studentka ve společné části a 1 studentka v části profilové. 

 

Ruský jazyk  

Ve společné části uspěly 2 studentky a v profilové také 2. 

 

SOUTĚŽE  

Německý jazyk  

V prosinci 2015 proběhlo stejně jako v minulých letech školní kolo konverzační soutěže 

v německém jazyce, kterého se celkově zúčastnilo 41 soutěžících ve dvou kategoriích. 

Výsledky v kategorii II. B (nižší stupeň gymnázia): 

1. Otevřel Milan (IV.) 

2. Králíková Sabina (IV.) 

3. Šimíčková Věra (III.) 

Výsledky v kategorii III. A (vyšší stupeň gymnázia a pedagogická škola): 

1. Mikulín Petr (3.A) 

2. Benda David (3.A) 

3. Kandrová Nikola (VII.) 

Začátkem února 2016 se na SVČ ATLAS a BIOS v Přerově konalo okresní kolo 

olympiády v NJ, ve kterém naši zástupci obsadili následující místa: Milan Otevřel 

7. místo, Sabina Králíková 8. místo, David Benda 5. místo a Petr Mikulín 6. místo. 

 

Ruský jazyk  

V únoru 2016 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.  

V kategorii ZŠ (tercie, kvarta) se žákyně umístily na těchto místech: 

1. Mrtvá Kateřina (IV.) 

2. Zaoralová Lenka (IV.) 

3. Rabinová Ema (III.) 

V kategorii SŠ I (do 3 let ruského jazyka) jsou výsledky následující: 

1. Šlosarová Michaela (3. A) 

2. Václavíčková Lucie (1. A) 

3. Rychlá Veronika (3. D) 

V kategorii SŠ II (3 a více let ruského jazyka) se žákyně umístili následovně: 

1. Bubíková Kateřina  (VI.) 

2. Chrastinová Hana (V.) 

3. Dobešová Tereza (4. A) 
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V polovině března 2016 se konalo na Obchodní akademii v Mohelnici krajské kolo 

konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěžilo se ve třech kategoriích – ZŠ, SŠ I a 

SŠ II. 

Naši školu reprezentovali žáci, kteří postoupili ze školního kola konverzační soutěže 

v ruském jazyce. 

Umístění našich žáků: 

Kateřina Mrtvá – 3. místo v kategorii ZŠ. 

Michaela Šlosarová – 3. místo v kategorii SŠ I. 

 

V dubnu 2016 se na Obchodní akademii v Mohelnici konala soutěž Ars poetica – 

Puškinův památník. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů naší školy. Soutěž probíhala 

v několika kategoriích a byla zaměřena na prezentaci textů ruských autorů. 

V kategorii A obsadili žáci sekundy (jmenovitě Daniel Bräutigam, Kristýna Buchtová, 

Laura Cínová, Monika Grunclová, Elvíra Hradílková, Tomáš Kořínek, Dominika 

Macháčková, Andrea Mrtvá, Štěpán Navrátil, Kateřina Symerská, Artur Tysovskyy, 

Aneta Zmeškalová 1. místo. V kategorii B se Hana Chrastinová umístila na 3. místě. 

DĚJEPIS, OBČANSKÁ NAUKA, OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ 

ZÁKLAD, HUMANITNÍ STUDIA 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Pavla Kadaníková. 

Členové předmětové komise: Mgr. Pavlína Copková, Mgr. Lenka Doláková, 

Mgr. Ludmila Fridrichová, Mgr. Lucie Charvátová, Mgr. Alena Chmelová, 

Mgr. Lenka Marhefková Tomečková, Mgr. Petra Nováková, Mgr. Michael Tesař, 

Mgr. Veronika Vališová, Mgr. Andrea Zubíková  

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

Historické exkurze 

V září a v říjnu navštívili žáci 1. A, primy a kvinty v souladu s tematickými plány 

expozici Archeologie v Muzeu Komenského v Přerově.  

Na podzim byl ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu zorganizován 

tematický zájezd „Po stopách odboje na Valašsku“, kterého se zúčastnili žáci obou 

seminářů z dějepisu.  

Žáci školy se v březnu zúčastnili poznávacího zájezdu do koncentračního tábora 

v Osvětimi. Organizací celého zájezdu byla pověřena Mgr. Andrea Zubíková.  

Květnové události roku 1945 si žáci Semináře z dějepisu a Historického semináře 

připomněli účastí na Pochodu svobody, který byl organizován Českým svazem 

bojovníků za svobodu a Československou obcí sokolskou. Pochod připomínal tragédii 

obce Zákřov na Tršicku na konci 2. světové války. Pedagogický dohled vykonával 
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Mgr. Tesař. Akce, které letos přálo i počasí, se stala už tradiční připomínkou válečného 

utrpení lidí našeho regionu.  

Každoročně se žáci účastní slavnostní tryzny v Terezíně. V letošním školním roce se 

terezínská tryzna konala za účasti předních českých politiků v neděli 17. května 2016. 

Po oficiální části si žáci prohlédli Malou terezínskou pevnost, Národní hřbitov, Muzeum 

ghetta a krematorium. Na tuto akci jsme byli opět pozváni Svazem bojovníků za 

svobodu, který žákům hradil veškeré výdaje spojené s exkurzí. Pedagogický dohled 

vykonávala Mgr. Kadaníková. 

Další byla tradiční exkurze do Okresního archivu v Přerově, která byla zorganizována 

pro žáky Semináře z dějepisu.  

O všech uskutečněných exkurzích jsou na webových stránkách předmětové komise 

krátké zprávy doplněné o fotografický materiál. 

      

Přednášky a další akce předmětové komise 

V letošním školním roce pokračovala spolupráce s Městskou policií v Přerově, s Policií 

České republiky, s Okresním soudem v Přerově, s Úřadem práce v Přerově a s Kappa 

centrem. Zástupci těchto institucí připravili pro naše žáky několik přednášek a exkurzí. 

Některé z těchto akcí proběhly v rámci minimálního preventivního programu. 

Podrobnější zhodnocení těchto akcí je ve zprávě metodičky prevence Mgr. Chmelové. 

Na žádost PF UP v Olomouci byl na naší škole natočen již druhý propagační film na 

podporu prestiže učitelského povolání. Mgr. Tesař spolu s žáky druhého ročníku se ve 

snímku představili v zážitkové hodině s tématikou Velké Moravy. Film je přístupný na 

webových stránkách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

Vyučující žákům připomněli 700 let od narození Karla IV. Ve spolupráci s vyučujícími 

výtvarné výchova připravili nástěnky připomínající tuto významnou událost.  

29. 6. 2016 navštívili školu zástupci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci z Katedry společenských věd.  Mgr. Kadaníková a Mgr. Tesař jim poskytli 

rozhovor dotýkající se problematiky výuky dějin (především pak soudobých) v rámci 

projektu IGA Univerzity Palackého v Olomouci Dějepisné vzdělávání s akcentem na 

soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů. 

 

Dny otevřených dveří 

V rámci dvou dnů otevřených dveří prezentovali vyučující všechny předměty 

vyučované v rámci předmětové komise. Prezentace provázely výstavy výukových 

materiálů, učebnic a literatury.  

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 

V letošním školním roce se v profilové části maturitní zkoušky skládaly v rámci 

předmětové komise maturitní zkoušky z Dějepisu, Základů společenských věd, 

Evropských studií a Humanitních studií. 



Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 

 

111 
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 

Mgr. Romana Studýnková 

 

Dějepis: 

Počet maturujících: 18. 

Celkový prospěch: 2,44. 

 

Občanský a společenskovědní základ: 

Počet maturujících: 16. 

Celkový prospěch: 2,18. 

 

Evropská studia 

Počet maturujících: 4. 

Celkový prospěch: 1,75. 

 

Humanitní studia 

Počet maturujících: 17. 

Celkový prospěch: obhajoba maturitní práce – 1,59, ústní profilová zkouška – 2,12. 

  

SOUTĚŽE 

Přehled soutěží ve školním roce 2015/2016 

Středoškolská odborná činnost. 

SAPERE (zdravý životní styl). 

Finanční gramotnost. 

Dějepisná olympiáda.   

EUROPA SECURA (bezpečnostní situace, NATO). 

Staň se tvůrcem evropské politiky (problematika evropské integrace a Evropské unie).  

Vojenský kufřík. 

Filozofická soutěž „Nebojme se myslet“. 

 

Největší úspěchy: 3. místo v krajském kole SOČ (Dagmar Blažková, Syndrom 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, vedoucí práce Mgr. Nováková), 

3. místo v krajském kole soutěže SAPERE (garant soutěže Mgr. Vališová). Tyto soutěže 

jsou zařazeny do programu Excelence středních škol. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

V rámci výuky dějepisu a společenských věd jsme zajišťovali udržitelnost těchto 

projektů: 

„Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách 

v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“ – Mgr. Fridrichová, Mgr. Kadaníková, 

Mgr. Marhefková Tomečková. 

„Ekonomické procesy v podniku názorně a zajímavě – SIM GATE“ – Mgr. Vališová 
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Vyučující využívali digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu „EU peníze 

do škol“. 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

 Ve školním roce 2015/2016 vedla Mgr. Charvátová zájmový útvar Logika, který byl 

prioritně věnován žákům čtvrtý ročníků jako intenzivní příprava na přijímací testy na 

vysoké školy.  

BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS 

Vedoucí předmětové komise: Ing. Jarmila Kačírková. 

Členové předmětové komise: Mgr. Jitka Binarová, Mgr. Marcela Čelechovská, 

RNDr. Mária Havlíková, Mgr. Jana Chvátalová, Mgr. Eva Masná, Mgr. Milan Novák, 

Mgr. Lucie Vrbková, Mgr. Ivana Zavadilová, Mgr. Petr Zbořil. 

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

Porady předmětové komise probíhaly každý poslední pátek v měsíci střídavě na obou 

budovách školy. Tematické plány byly s malými výjimkami splněny ve všech ročnících 

a předmětech. V průběhu školního roku, ke konci každého čtvrtletí, bylo upřesňováno 

a koordinováno časové rozvržení tematických plánů v jednotlivých předmětech a 

třídách gymnaziálních i pedagogických oborů. Během školního roku byl koordinován 

obsah učiva a časová návaznost mezi předměty Biologie a Chemie. V jednotlivých 

předmětech se uplatňovaly zásady environmentální výchovy podle plánu EVVO 

stanovené koordinátorem a vedením školy.  Hlavní téma environmentální výchovy pro 

rok 2015/2016 bylo "Slunce". V jednotlivých předmětech a ročnících byly zařazeny 

celky týkající se ochrany člověka v krizových situacích. Na nižším stupni osmiletého 

gymnázia se pravidelně kontrolovala úprava písemného projevu žáků. V rámci výuky 

Biologického semináře 4. ročníku se od 2. do 4. září 2015 uskutečnil 7. kurz terénní 

biologie II zaměřený na Ekologii, Evoluční biologii a Genetiku a v rámci předmětu 

Biologický seminář 3. ročník proběhl 10. kurz terénní biologie I od 23. do 28. května 

2016 v Břeclavi zaměřený na botaniku a zoologii. Kurzy terénní biologie rozvíjejí 

klíčové kompetence takovým způsobem, který by byl v běžné výuce obtížně 

dosažitelný, a to má neocenitelný přínos. Kurzy jsou nedílnou součástí environmentální 

výchovy. V průběhu školního roku 2015/2016 v součinnosti s vedením školy se vedoucí 

PK podílela na kontrole a hodnocení výsledků vzdělávání, na hodnocení vzdělávací 

práce učitelů. Proběhla hospitační činnost u Mgr. Nováka, Mgr. Vrbkové, 

Mgr. Čelechovské, Mgr. Binarové, Mgr. Chvátalové, protokoly byly předány vedení 

školy. 
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Přehled akcí předmětové komise: 

Zeměpis  

- přednáška Srí Lanka – zářivá země s temnými zákoutími (25. 4. 2016). 

 

Biologie   

- týdenní kurz terénní biologie II, který proběhl 2. až  4. září 2015 BIS 4. ročník – 

zaměření na environmentální výchovu, ochranu životního prostředí a evoluci. 

- týdenní kurz terénní biologie I, který proběhl 23. – 28. května 2016 BIS 

3. ročník – zaměření na botaniku a zoologii. 

- Edukační program na Lékařské fakultě UP Olomouc. 

- BIS 3. ročník – exkurze do Moravského zemského muzea v Brně a pavilonu 

Anthropos. 

- BIS 4. ročník – exkurze do Mendelova muzea v Brně. 

- výprava za sponzorovaným zvířátkem fosou žlutohrdlou v ZOO 

Olomouc; 

- výstava hub Mykologického klubu – 1. A a kvinta; 

- výstava Jak semena putují krajinou v ORNISu – 1. A a kvinta; 

- ornitologické exkurze v Tovačově a Záhlinicích – soboty, neděle; 

- účast na celoevropském projektu pozorování příletu ptáků – Jaro 

ožívá vyhlašovaného Bird Life Českou společností ornitologickou. 

 

Chemie 

- exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci (22. 6. 2016). 

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 

Biologie: oktáva 3 studenti – průměr 1,33. 

4. A 3 studenti – průměr 1.66. 

4. B 4 studenti – průměr 2,75. 

Celkový průměr Biologie 2,00. 

Chemie: oktáva  3 studenti – průměr 2,00. 

4. B  2 studenti – průměr 3,50. 

Celkový průměr Chemie 2,60. 

Zeměpis: oktáva  5 studentů – průměr 1,60. 

4. A  12 studentů – průměr 1,58. 

4. B  3 studenti – průměr 2,67. 

Celkový průměr Zeměpis 1,95. 
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SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY 

Biologie   

Okresní kolo Biologické olympiáda kategorie D: Eliška Gartnerová (sekunda)  

17. místo, Tomáš Baďura (sekunda) 19. místo, Daniel Bräutigam (sekunda) 27. místo. 

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C: Ondřej Hanák (tercie) 4. místo, 

Sabina Králíková (kvarta), 6. místo, Adam Bubík (kvarta) 13. místo. 

Krajské kolo Ekologické olympiády – družstvo ze sexty Jiří Šafránek, 

Klára Šimíčková, Katka Bubíková – 8. místo. 

Okresní soutěž „Naší přírodou“ – finále – Ondřej Hanák (tercie) 1. místo obor 

Společenství lesa. 

 

 

Chemie 

Okresní kolo Chemické olympiády D – Sabina Králíková (kvarta) 4. místo, 

Adam Bubík (kvarta) 7. místo. 

Krajské kolo Chemické olympiády C – Klára Šimíčková (sexta) 21. místo – úspěšná 

řešitelka. 

Malá chemická olympiáda – Dominik Švarc (tercie) 1. místo.  

 

Zeměpis  

Okresní kolo Zeměpisné olympiády B – Tomáš Baďura (sekunda) 4. místo. 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády D – Martin Rédr (oktáva) 5. místo, 

Klára Šimíčková (sexta) 6. místo. 

Krajské kolo Zeměpisné olympiády B – Tomáš Baďura (sekunda) 11. místo. 

 

DVPP 

Během školního roku 2015/2016 se Ing. Kačírková zúčastnila ve dnech 8. a 9. září 2015 

Semináře genetiky a molekulární biologie pro středoškolské učitele v Brně na 

Masarykově Univerzitě a RNDr. Havlíková se ve dnech 2. a 3. října 2015 zúčastnila 

Veletrhu nápadů učitelů chemie v Pardubicích. 
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PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIE, PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Pavla Kadaníková. 

Členové předmětové komise: Mgr. Romana Studýnková, Mgr. Kamila Banátová, 

Mgr. Šárka Lančová, Mgr. Stanislava Ludíková, Mgr. Tereza Malíšková, 

Mgr. Lenka Miklasińská, Mgr. Josef Mižigar. 

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE  

 

Pedagogická praxe 

 

Členové komise zajistili pro žáky třetích a čtvrtých ročníků oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika učební pedagogickou praxi, kterou absolvovali v mateřských 

školách v Přerově, Olomouci, Hranicích, Kokorech, Horní Moštěnici a Rokytnici a ve 

školních družinách přerovských základních škol. Z odborné ani z učební pedagogické 

praxe nejsou hlášeny žádné závažné problémy, naopak jsou naši žáci chváleni za 

nadstandartní plnění úkolů. 

Odbornou praxi konali žáci oboru PMP a PdL v předškolních zařízeních a základních 

školách v okolí svého bydliště. Ve školním roce 2015/2016 došlo opět ke sloučení žáků 

v odborné pedagogické praxi do dvojic. Změna byla nutná z finančních důvodů.  

Ne vždy je jednoduché mateřské školy pro pedagogickou praxi získat, proto si zařízení, 

která jsou ochotná našim žákům umožnit vykonat tuto nedílnou součást osnov, velmi 

vážíme. Vedoucím pracovníkům výchovně vzdělávacích zařízení byly zaslány 

ředitelkou školy dopisy, ve kterých poděkovala za umožnění konání pedagogické praxe.  

V závěru školního roku 2015/2016 proběhla tematická inspekce ČŠI, která byla 

zaměřená na kontrolu odborné praxe. Zhodnocení bude k dispozici na začátku školního 

roku 2016/2017.  

 

Další akce PK  

 

Spolupráce se Střediskem volného času Atlas a BIOS v Přerově 

Naše komise spolupracovala se Střediskem volného času ATLAS a BIOS v Přerově, 

kde naši žáci vypomáhají při organizaci Vánočního a Velikonočního salonu a dopravní 

výchovy. Žáci zde získají praktické zkušenosti a vyzkouší si jiný způsob práce. 

Pracovníci střediska volného času jsou s našimi žáky spokojeni, o čemž svědčí 

několikaletá spolupráce. Komunikaci s organizací zajišťovala Mgr. Malíšková. 

 

Divadelní představení pro mateřské školy a školní družiny základních škol 

V dubnu se uskutečnilo tradiční divadelní představení pro mateřské školy a školní 

družiny, které připravili žáci 3. AP a 3. BP pod vedením Mgr. Malíškové a 

Mgr. Miklasińské a za pomoci ostatních členů PK a vyučujících dramatické výchovy. 
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Pro mateřské školy se hrála pohádka O dvanácti měsíčkách, pro školní družiny Mach a 

Šebestová. 

 

Dětský den 

1. června pomáhali žáci pedagogických oborů při organizaci dětského dne na Základní a 

mateřské škole, Malá Dlážka 4, Přerov a V Městských jeslích v Přerově.  

 

Sportovní den  

V červnu se žáci naší školy podíleli na organizaci sportovního dne ZŠ U Tenisu, který 

se uskutečnil na stadionu FC Viktorie Přerov. Výběrem žáků byla pověřena 

Mgr. Ludíková. 

 

Žáci pedagogických oborů dále pomáhali na praxi při organizování besídek, mikulášské 

nadílky, sportovních dnů a dalších akcí.  

 

Den otevřených dveří 

V rámci dvou dnů otevřených dveří prezentovali vyučující všechny předměty 

vyučované v rámci předmětové komise. Prezentace provázely výstavy deníků praxe, 

ukázky příprav, výukových materiálů, učebnic a další pedagogické literatury.  

 

EXKURZE A SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝMI ZAŘÍZENÍMI 

 

Součástí pedagogické praxe jsou i exkurze do různých typů zařízení, které mají názorně 

doplnit teoretické učivo. V tomto školním roce navštívili naši žáci tato zařízení: 

▪ Dětský domov a Školní jídelna, Sušilova 25, 750 02 Přerov. 

▪ SONS Tyflocentrum, Čechova 1184/2, 75002 Přerov. 

▪ Muzeum J. A. Komenského, Horní náměstí 7, Přerov. 

▪ Centrum setkávání, o. s., Kosmákova 46, 48, 750 00 Přerov. 

▪ Duha Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov.  

 

VÝUKA ZNAKOVÉHO JAZYKA 

Výuka znakového jazyka pro začátečníky a pokročilé probíhala na naší škole opět pod 

vedením lektora Miroslava Zapletala a Mgr. Ludíkové. Žáci se v odborných 

přednáškách seznámili s historií znakového jazyka a surdopedie. Během kurzů 

zařazoval lektor do výuky i hádanky, které přispěly nejen k počátečnímu uvolnění a 

navázání vzájemných kontaktů. Žáci se od prvních pokusům vyjádřit své zážitky 

pohyby rukou, podělit se o představy, reagovat na určité situace a klást otázky dostali až 

k závěrečným zkouškám. 
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MATURITNÍ ZKOUŠKA 

Předmět Pedagogika je povinnou součástí maturitní zkoušky pro oba obory střední 

pedagogické školy – Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. 

V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je důležitým prvkem kvalifikace žáků. Po 

celou dobu studia jsou žáci systematicky vedeni k úspěšnému zvládnutí tohoto 

předmětu. U maturitní zkoušky žáci prokazují teoretické odborné znalosti a doplňují je 

svými zkušenostmi získanými na pedagogické praxi.  

 

Výsledky maturitních zkoušek  

 

Pedagogika 

4. AP 

1 2 3 4 5 

21 5 4 4 - 

Průměr: 1, 73 

 

4. BP 

1 2 3 4 5 

17 7 5 2 - 

Průměr: 1, 74  

 

4.C  

1 2 3 4 5 

20 4 1 2 - 

Průměr: 1, 44 

 

4. D 

1 2 3 4 5 

16 5 3 2 - 

Průměr: 1, 65  

 

3. E  

1 2 3 4 5 

24 3 4 - - 

Průměr:1,35  
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Psychologie 

4. BP 

1 2 3 4 5 

1 - - - - 

Průměr:1,00 

 

Jednotlivou zkoušku se zaměřením na předškolní výchovu, vychovatelství a speciální 

pedagogiku složilo úspěšně 12 uchazečů (8 – výborně, 2 – chvalitebně, 2 – dobře).  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Olga Jünglingová. 

Členové předmětové komise: Mgr. Jitka Binarová, Mgr. Barbora Botková, 

Mgr. Alena Čecháková, Mgr. Šárka Lančová, Mgr. Jitka Svrčková. 

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

Výtvarný plenér v Tovačově, září 2015 

„V malém městě rybníků“ v Tovačově se na podzim konal výtvarný plenér pod 

vedením Mgr. Jitky Binarové a Mgr. Šárky Lančové.  Kurzu se zúčastnili žáci 2. a 

3. ročníků specializace Výtvarné výchovy z pedagogické školy. 

Po prohlídce města a okolí navštívili žáci renesanční zámek s dominantní Spanilou věží. 

Ten se stal námětem pro nesčetné kresby a malby, ve kterých se poprali se správnou 

perspektivou. 

Začátky i konce dne si žáci zpříjemňovali různými výtvarnými etudami, mezi které 

patřila kresba nohou, štafetová malba a vytváření objektů z chlebů na téma místních 

pověstí.  Technika luminografie – malování světlem, byla pro většinu novým zážitkem a 

setkala se s velkým ohlasem. Ve středu byl na programu land art a drobné happeningy. 

Završením týdne, plného tvoření, byla vernisáž pod širým nebem, která byla zahájena 

dramatickými etudami. V prostorách zámecké zahrady se sešli rodiče, přátelé, starosta 

Tovačova i místní občané a společně obdivovali vystavená výtvarná díla.  

Poslední den žáci navštívili řezbářskou školu, kde si vyzkoušeli práci se dřevem. 
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Za výtvarným uměním do Veletržního paláce v Praze, říjen 2015 

Leitmotivem uměnovědné exkurze do Prahy se stala pražská funkcionalistická památka 

a zároveň objekt Národní galerie s jedinečnými stálými expozicemi i krátkodobými 

přehlídkami současného českého i evropského umění. 

Původním záměrem bylo představit žákům specializací výtvarné výchovy vedle sebe jak 

umění klasické, tak odraz nejnovějších výtvarných trendů, způsobu současného myšlení 

v pracích mladých diplomantů evropských uměleckých škol. V programu byly zahrnuté 

dvě komentované prohlídky, ušité na míru složení školní skupiny. 

Veletržní palác zaujímá „pět pater výtvarného umění“, což je na jednodenní exkurzi a 

intenzivní pozornost „velké sousto“, na čemž jsme se s žáky shodli. 

Prohlídku jsme v dopoledních hodinách zahájili působivým výjezdem skleněným 

výtahem středem funkcionalistické dvorany do pátého patra, přímo do expozice 

krátkodobé výstavy STARPOINT 2015. Součástí expozice byla dost rozličná díla 

mladých diplomantů evropských uměleckých škol využívající metod konceptuálního a 

objektového umění, umění instalace. Dotýkala se témat ekologie, politiky i existence 

člověka v přetechnizovaném světě.  

Následovala komentovaná prohlídka druhého patra, tedy stálé expozice českého umění 

2. poloviny 20. století. Paní lektorka nás velmi poutavě provedla stěžejními uměleckými 

směry, které byly zastoupené zásadními představiteli v podstatě současnosti, mnohdy 

žijícími výtvarnými osobnostmi. Výstava byla pestrá, žáci viděli reprezentativní díla 

uměleckých směrů a tendencí: socialistický realismus, informel, akční umění, nová 

figurace, český neokonstruktivismus, vizuální a konkrétní poezie, česká groteska, 

postmoderna a nová média. Koncepce komentované prohlídky sledovala přesně 

výtvarné umění od let 50. do současnosti. Žáci dostali na začátku prohlídky tabulky 

s názvy směrů, jmény představitelů a datacemi, přičemž bylo jejich úkolem doplňovat si 

dle mluveného slova charakteristické znaky sledovaných směrů. Z tohoto hlediska byla 

výstava velmi přínosná. V podstatě odpovídá tematickému plánu učiva specializace 3. a 

4. ročníku. 

Kompenzací mozaiky moderních výtvarných projevů se stala dvouhodinová podrobná 

komentovaná prohlídka velkolepého díla Slovanská epopej umělce, vlastence, Alfonse 

Muchy, známého především jako tvůrce secesních plakátů pro pařížskou herečku Sarah 

Bernhardet. 20 lodních plachet pomalovaných technikou vaječné tempery s deseti 

výjevy z historie českého národa a deseti výjevy z historie ostatních slovanských národů 

studenty absolutně uchvátilo. Dle jejich komentářů – zpětné vazby – je tato výstava 

zaujala nejvíce. 
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Na odlehčení jsme svou návštěvu Veletržního paláce uzavřeli přehlídkou 

25 dosavadních držitelů Ceny Jindřicha Chalupeckého, tedy umělců do 35 let. Objevila 

se vedle sebe zvučná jména jako např. Petr Nikl, Ján Mančuška, František Skála, 

Michal Gabriel, Lukáš Rittstein,… 

Žáci specializace zhodnotili celou exkurzi jako velice přínosnou a smysluplnou a 

projevili zájem o další návštěvu zásadních galerií výtvarného umění České republiky, 

nejen galerií regionálních. 

Projekt Děti dětem, listopad 2015 

Ve frontových městech ukrajinského Donbasu žijí stále desetitisíce dětí, které každý den 

zažívají strasti války a které mnohdy přišly o rodinu i domov. Z iniciativy spolku Chuť 

pomáhat vznikl v dubnu roku 2015 projekt „Děti dětem“. Jeho podstatou bylo vyrobit 

hračku či dáreček pro děti na Ukrajinu. Mohl tak učinit každý dobrovolník: rodina, 

oddíl nebo skupina přátel. 

Do tohoto projektu se v rámci výtvarné výchovy zapojili také žáci 2. BP. Akci 

iniciovala žákyně třídy Lenka Valoušková, která se jako dobrovolník podílí na 

organizaci humanitární pomoci Ukrajině. Pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky 

Lančové žáci ušili ukrajinským dětem dárečky k Vánocům. Pro děti na Ukrajinu tak ze 

školy putovalo téměř 30 ušitých zvířátek a polštářků. 

Dárkové krabice pro „Sdružení D“ Olomouc, listopad 2015 

Sdružení D nebo také Dramacentrum je nestátní nezisková organizace, jejíž vzdělávací 

činnost začala v roce 2000. Hlavním přínosem jejich programů je zprostředkování 

prožitku tady a teď, díky kterému si jejich účastníci mohou zkusit těžké životní situace 

nanečisto. Dalším přínosem je možnost konfrontovat vlastní životní zkušenosti a názory 

s okamžitou reakcí ostatních účastníků. Realizuje interaktivní prožitkové programy pro 

děti předškolního a školního věku a studenty středních škol a několik workshopů 

realizovala i na naší škole. Reciproce tady byla jednoznačně na místě. 

Vedení Dramacentra dodalo vedoucí PK VV patnáct velmi inspirativních mott a mohla 

začít náročná práce. Vyučující VV vybraly mezi žáky ty, kteří byli v jejich očích 

zárukou dobře vykonané a také výtvarně zajímavé práce v podobě dárkové krabice. 

Vedení školy umožnilo všem realizátorkám pracovat na jejich vzniku jeden vyučovací 

den. To samozřejmě zdaleka nestačilo. Některé krabice byly z hlediska záměru či 

techniky tak náročné, že vznikaly ve volném čase dlouhé hodiny. Výsledek ovšem 

neměl chybu. 
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Krabice s názvem: Už nechci být sám, Dnes si to užijeme, miláčku, Potřebuju se někam 

ztratit, Miluju být sám, Vlezte ni všichni na záda, Tak už se, sakra, odvaž, fakt tě moc 

potřebuju, To já mrznu i na pláži, Já si tě, baby, obtočím, Kámo, tohle nepřeplaveme, 

Uletíme spolu, jo?, Wow, odkud to máš?, Drž mne, prosím, pevně, Jen vítr to ví,…byly 

řešeny plošně, černo-bíle, barevně, tón v tónu, ale i prostorově a hapticky. 

Volný vstup na benefiční večer Dramacentra ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, 

zhlédnutí divadelního představení Divadla Sklep, veřejné představení autorek 

dárkových krabic na pódiu sálu i poděkování před přítomnými – to vše bylo velkou 

odměnou za vykonanou práci. 

Až v prostoru sálu Václava III. dostaly dárkové krabice s inspirativním obsahem punc 

výjimečnosti. Tichá aukce, kterou večer vrcholil, byla pro některé přítomné pěkně 

adrenalinová. Do poslední chvíle si museli „hlídat“ vybranou krabici, aby o ni nepřišli. 

Aukce byla nadmíru úspěšná a udělala radost jak členům Dramacentra, tak žákyním. 

Výtěžek z akce bude použitý na financování osobnostně – sociální výchovy na školách 

v regionu Olomoucka.  

Vánoční akce „Hvězda“, prosinec 2015 

V předvánočním čase oživilo dění ve škole mnoho akcí. Mezi jednu z nich patřila i malá 

výtvarná dílna. Studenti měli možnost udělat radost druhým lidem tím, že jim věnují 

vlastnoručně vytvořenou vánoční hvězdou. A tak se lepilo, stříhalo, až se to všude 

kolem hvězdami hemžilo. A pak se obdarovávalo. Tu kamarádka, tu kantor, anebo 

úplně náhodný kolemjdoucí. Hvězdy, které nenašly svého majitele, dotvořily pak 

vánoční atmosféru ve škole. 

Novoroční animace v Olomouci, leden 2016 

Nový rok specializace VV 3. AP a 3. BP zahájila návštěvou výstav konaných 

v Olomouci. Studenti měli možnost v rámci jednoho dne zhlédnout čtyři velmi 

různorodé výstavy.  První dvě v Arcidiecézním muzeu byly tradičního rázu. Na 

krátkodobé výstavě italského barokního grafika Giovanni Battisty Piranesiho měli žáci 

možnost si posunout své znalosti v oblasti grafiky o další techniku tisku z hloubky – 

lept. Na kolekci gotických, renesančních a barokních maleb zase obdivovali technickou 

preciznost starých mistrů. 

Další dvě výstavy v Muzeu moderního umění tvořily příjemný kontrast k předešlým 

výstavám. Žáci si sice uvědomovali vliv doby na výtvarná díla představitele české 

poválečné výtvarné scény Zbyňka Sekala, ale byli velmi kritičtí. Vzpomínkou na to, co 

měly naše babičky doma a co ještě funguje, a jak je to se současným designem, se stala 

výstava Československého designu 60. let 20. století. 
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23. Salon – Pod sluncem Afriky, březen 2016 

Letošní Salon byl inspirován uměním a kulturou Afriky a nesl název: Pod sluncem 

Afriky. Vernisáž byla zahájena africkým kánonem Balua, který zazpíval sbor 

pedagogické školy pod vedením Mgr. Pavlíny Copkové. 

Historie dokazuje, že nejsme první, které africký kontinent a jeho kultura oslovily. Na 

konci 19. stol. nadchl českého lékaře a cestovatele Emila Holuba, později dvojici 

Hanzelku a Zikmunda, nebo Josefa Vágnera – zakladatele ZOO Safari ve 

Dvoře Králové. Velkou inspirací se stalo africké umění v Evropě na konci 19. století 

pro modernu, jak to dokazují obrazy Pabla Picassa, André Deraina, George Braqua a 

Amedea Modiglianiho. Fascinován jím byl expresionismus, kubismus, dadaismus, 

surrealismus i umění 2. pol. 20. století. 

K Africe patří bubny djembe, oblíbené pro svůj krásný a uklidňující zvuk, a také pro 

jedinečný vzhled. Jsou vyráběné ručně z jednoho kusu dřeva, a přesto vydlabány natolik 

tence, že jsou lehoučké a snadno přenosné. Blána bubnu je vyrobena z kozí kůže, která 

disponuje těmi nejlepšími akustickými vlastnostmi. Mají je v oblibě nejen vyznavači 

afrického a etno stylu, ale také hudebníci. Nebylo proto náhodou, že v rámci vernisáže 

vystoupil absolvent Střední pedagogické školy Tomáš Valenta, který si zvolil buben 

jako doprovod k textu Ze života antilop z knihy Pohádky pro nehodné děti od Jacqua 

Préverta. 

Z reality víme, že Afrika je kontinentem rozporů. Narazíme tam na kouzelnou divočinu 

nespoutané přírody, uvidíme mnohočetná stáda zeber, antilop a žiraf hledajících pastvu 

a zároveň si uvědomíme její chudobu, problémy s nedostatkem vody, devastací přírody, 

zabíjením divokých zvířat pro kly a kůži, vysokou kojeneckou úmrtností a 

negramotností. 

Naše výstava byla především inspirována Afrikou a tím, co na ní lze obdivovat - jejím 

uměním, faunou a flórou, hřejivým sluncem a jeho nádhernými východy a západy, 

obdivuhodnou barevností a ornamentálností, černošskými maskami se stylizovanou 

podobou zvířat a duchů nebo šamanskými rituály. 

Výstavní plochy byly zaplněny kresbami i malbami afrických motivů, barevnými 

linoryty, batikami, šperky, reliéfními asamblážemi, rituálními soškami, černošskými 

maskami i prostorovými objekty zvířat. Snaží se ukázat Afriku z té příjemnější stránky.  

Nástěnné malby v budově gymnázia 

V průběhu školního roku 2015/2016 probíhala výmalba učeben v budově gymnázia. 

Jednalo se o odborné učebny IVT a hudební výchovy. Podíleli se na ní žáci a žákyně 

druhého ročníku výtvarné výchovy. 
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V místnosti, kde probíhá výuka informační a výpočetní techniky, se studenti inspirovali 

uměním 2. poloviny 20. století – op artem. Op art je z principu abstraktním uměním, 

nezobrazuje okolní svět ani pocity umělce. Jeho nejvýznamnějšími prvky jsou barva, 

linie a tvar, které umělci pečlivě vybírali tak, aby dosáhli jejich maximálního efektu. 

Zásadními technikami op artu je perspektiva a vzájemné působení černé a bílé nebo 

dalších barev spektra. Hlavním účelem op artu je vytvořit optickou iluzi, která vychází 

z navození pocitu pohybu. Toho se snažili dosáhnout i žáci ve svých návrzích. Ty 

nejnápaditější pak byly realizovány na zadní stěně počítačové učebny.  

Žáci při své práci uplatnili i mezipředmětové vztahy, neboť samotné realizaci 

předcházela práce v počítačovém programu. Přesný propočet rozměrů stěny, rozmístění 

studentských návrhů, volba barevné škály, to vše uvedení žáci řešili touto formou. Pak 

následovalo zvětšení a přenesení na plochu stěny a následná malba formou skupinové 

práce žáků. Výtvarníci museli uplatnit i vzájemnou spolupráci, „poprat se“ s velkou 

plochou i nezvyklými nástroji. 

SOUTĚŽE 

„Propojený svět   - technika pro Tebe“  

Tuto soutěž uspořádala Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu 

a dopravy ČR v rámci vládou podpořeného Roku průmyslu a technického vzdělávání. 

Ve čtvrtek 22. října 2015 se konal Den Technologické agentury ČR, který byl zahájen 

dopoledním seminářem Současné výzvy pro inovace v Národní technické knihovně, 

pokračoval vernisáží výtvarné soutěže Propojený svět a vyvrcholil slavnostním 

předáváním prestižních Cen TA ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu na 

galavečeru v nové budově Národního muzea. 

Dne 22. 10. 2015 proběhla v Praze v Národní technické knihovně slavnostní vernisáž a 

předávání cen ve výtvarné soutěži Propojený svět. Oceněna byla Kateřina Vansová, 

žákyně kvinty, která získala ve své kategorii třetí místo a úspěšně tak reprezentovala 

naši školu na celostátní úrovni v konkurenci více než 300 žákovských výtvarných děl. 

Jména zapojených žáků: Tereza Pechová – kvarta, Martin Kudel – sekunda, Petr 

Ondrouch – sekunda, Jakubec Daniel – prima, Kateřina Horáková – kvarta, Véghová 

Viola – kvarta, Eliška Nováková – kvarta, Lýsková Dana – kvarta, Dostalíková Eva – 

kvarta, Vansová Kateřina – kvarta, Gärtnerová Eliška – prima, Dočkal Jakub – prima, 

Janoušková Leona – prima, Ďurďová Eva – kvarta. 

Soutěž Českomoravské konfederace odborových svazů, do níž se zapojilo pět žákyň: 

Sabina Barešová – prima, Anna Pospíšilová – prima, Klára Pechová – sekunda, Klára 

Kršková – sekunda, Natálie Darmová – sekunda. 
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Soutěž Rozkvetlá zahrada, kterou pořádaly Středisko volného času ATLAS a BIOS 

Přerov a ORNIS Muzea Jana Amose Komenského v Přerově. Do soutěže byly poslány 

výtvarné práce kvarty.  

Jednalo se již o 23. ročník výtvarné soutěže pro děti mateřských škol a základních škol. 

Soutěžilo se v několika kategoriích - kresba, malba a polytechnické práce. Naše škola 

do soutěže poslala 3 polytechnické výrobky, jedna práce byla skupinová.  

V konkurenci téměř sta prací škola získala dvě postupová místa. 2. místo ve své 

kategorii získala Lucie Samohýlová z kvarty za práci Rozkvetlý strom, 3. místo bylo 

uděleno kolektivní práci deseti žáků Rozkvetlý záhon: Kateřina Mrtvá, Zuzana 

Pappová, Markéta Bonková, Markéta Mikešová, David Drtil, Adéla Kupková, Jakub 

Vlček Johanka Kučerová, Veronika Vojáčková, Lenka Zaoralová. 

Projekt Cemach byla kreativní soutěž v poznávání moderního státu Izrael určená 

studentům středních a vyšších odborných škol a univerzit třetího věku v České 

republice, Izraeli, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Hlavním cílem soutěže bylo 

seznámit studenty se současným Izraelem jako zemí zajímavou pro cestování, obchod, 

vzdělávání i kulturní obohacení. Do soutěže se zapojilo 23 žáků školy, jejichž práce 

měly velmi dobrou výtvarnou úroveň a v celkovém počtu šedesáti soutěžících byla 

nejlepší práce oceněna 21. místem a zbývající práce místy následujícími.  

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA 

 

Komise věnovala velkou pozornost odborné přípravě studentů v jednotlivých ročnících, 

a zvláště pak v maturitních ročnících denního a dálkového studia.  

Ve školním roce 2015/16 celkem maturovalo: 36 žáků, z toho 9 žáků oboru PMP – 

denní studium, 14 žáků PMP – dálkové studium a 13 žáků PL. 

 

Tabulka pořadí specializací podle celkového průměru: 

 

4. AP, 4. BP 1, 26 

3. E 1,6 

4. C, 4. D  1,85  

 

Tabulka celkových výsledků u maturitní zkoušky: 

 

Třída Praktická část Ústní část Celkový průměr 

4. AP 1,2 1,1 1,15 

4. BP 1 1,75 1,37 

4. C 1,4 2,0 1,7 

4. D 1,67 2,33 2,0 

3. E 1,42 1,78 1,6 
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Komise provedla evaluaci praktických maturitních i ústních zkoušek a dospěla 

k následujícímu hodnocení úrovně i koncepce maturitních zkoušek z VVS: 

  

Hodnocení praktické části maturitní zkoušky: 

 

• Všichni žáci dodrželi požadovaný počet přípravných prací, v 3. E byl i vyšší. 

• Metodická příprava výstupu u denního studia dodržela zadanou strukturu 

metodického listu, u dálkového studia ji splnilo 13 žákyň ze 14.  

• Řízená činnost z VV byla zdokumentována fotografickou cestou a vložena do 

maturitní prezentace každé maturantky. 

• Velmi pozitivně vyzněly videozáznamy přípravných akcí ze zařízení (MŠ). 

• V jednom případě byl výstupem práce s dětmi animovaný film. 

• Úroveň obhajob byla na velmi dobré úrovni, jejím obsahem byla u oboru PMP 

obhajoba maturitní práce a řízené činnosti s dětmi. 

• V průběhu obhajoby žákyně pracovaly s pojmy: vzdělávací oblast, klíčové 

kompetence, rizika práce, různé způsoby vedení řízené činnosti. 

 

Hodnocení ústní části maturitní zkoušky:  

 

• Došlo ke zhoršení klasifikace v hodnocení ústní části u DS→ důvod: snížení 

schopnosti vstřebat větší kvantum odborného učiva.  

• Žákyně denního studia dosáhly lepších výsledků, dokázaly v průběhu zkoušení 

velmi efektivně pracovat s obrazovými prezentacemi i získanými vědomostmi. 

 

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 

Komise věnovala pravidelné konzultační hodiny studentům Pedagogického lycea, kteří 

si ve 3. ročníku zvolili k prezentační práci výtvarnou tématiku. Vyučující VV vedly 

čtyři prezentační ročníkové práce, všechny byly hodnoceny známkou: výborný.  Práce 

žákyně Dagmar Bartošové: „Výtvarné hodnoty krojů mého regionu“ byla přihlášena do 

SOČ, ocenění získala v Okresním kole SOČ v Přerově. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

V průběhu školního roku byla realizována udržitelnost dvou projektů: Tvořivé dílny 

a Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných žáků, a to pod 

vedením Mgr. Olgy Jünglingové a Mgr. Jitky Svrčkové. 
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HUBEBNÍ VÝCHOVA 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Jana Beranová. 

Členové předmětové komise: Mgr. Pavlína Copková, Mgr. Marie Haluzová,  

Mgr. Vítězslav Kružík, Ph.D., Mgr. Lenka Miklasińská, Mgr. Jana Možíšová, 

Mgr. Marie Nakládalová, Mgr. Jiří Ocelka, PhDr. Jiří Zapletal. 

 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

Stěžejním úkolem členů PK HV bylo vydání zpěvníku Písničky pro děti, který sestavil a 

klavírní doprovod k nim napsal PhDr. Jiří Zapletal. 

Členové komise se v průběhu školního roku dále vzdělávali, aktivně se účastnili 

přípravy uvítacího hudebního programu pro velvyslance státu Izrael a amerického 

diplomata Marco G. Velikonja, burz škol, dnů otevřených dveří a přijímacího řízení při 

zkouškách na ověření hudebních předpokladů uchazečů o studium na pedagogické 

škole. Vedli ročníkové práce studentů 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum a 

zpracovávali příspěvky do školního časopisu Litero nebo do denního tisku. Členové 

komise se věnovali také přípravě žáků k přijímacímu řízení na hudební obory vysokých 

škol.  

Vánoční koncert pěveckého sboru proběhl v Cyrilometodějském evangelickém kostele 

v Přerově. Posluchači si mohli vyslechnout vánočně laděné skladby v podání pěveckého 

sboru a sólistů. 

Jarní koncert se letos konal u příležitosti 65. výročí založení SPgŠ. Uskutečnil se 

v Městském domě v Přerově. Celá škola si mohla vychutnat bohatý a pestrý hudební 

program, a to poprvé ve dvou představeních – pro školu a pro veřejnost.  

Masters of GJB&SPgŠ – na závěr školního roku se konal na školním hřišti open-air 

koncert školních rockových skupin, který se již šestým rokem těší velké oblibě mezi 

žáky a učiteli. Jedná se o vystoupení hráčů, zpěváků a skupin složených ze současných  

a bývalých studentů naší školy.  

Návštěvy veřejných generálek MF Olomouc – PK HV pravidelně pořádá návštěvy 

koncertů určené pro žáky hudební specializace – např. pořad Vivat Espaňa! nebo 

Ludwig van Beethoven. 

V rámci 31. ročníku Československého jazzového festivalu měli naši žáci možnost 

shlédnout mimořádné dopolední vystoupení Ondřeje Rumla. Koncert se uskutečnil 

v  Městském domě v Přerově. 

Muzikoterapeutický seminář lektorky Mgr. Lenky Kružíkové uspořádala PK HV pro 

žáky hudební specializace 4. ročníků PMP a praktický seminář Hlas vedený 

Mgr. Lenkou Oprštěnou byl určen pro žáky hudební specializace 3. ročníků PMP.  

Žáci hudební specializace pravidelně navštěvují divadelní představení. 
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MATURITNÍ ZKOUŠKA  

Praktickou maturitní zkoušku konalo celkem 36 žáků denního studia oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika s celkovým průměrem 1,38.  

Ústní maturitní zkoušku konalo 36 žáků denního studia oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogika s celkovým průměrem 2,11. Jedna žákyně u ústní maturitní zkoušky 

neuspěla. 

 

SOUTĚŽE  

Slavíci ve školní lavici – finále pěvecké soutěže proběhlo v Brně – účast Petry Dudové. 

Slavíci z Přerova – v oblastním kole pěvecké soutěže uspěli žáci sekundy: K. Buchtová 

(zlaté pásmo), L. Janoušková (stříbrné pásmo), L. Churý (bronzové pásmo). 

39. ročník celostátního Hudebního festivalu SPgŠ a VOŠ se konal v Krnově. 

Pěvecký sbor naší školy se umístil ve stříbrném pásmu. V kategorii sólový zpěv –

muzikálový získala Lucie Jemelková čestné uznání za interpretaci písně J. Nohavici 

„Zbloudilý koráb“.  

Inter Nos Boskovice je celostátní soutěž v tvorbě pro děti – Andrea Icelová získala 

2. místo v kategorii C/Píseň pro děti na téma Písmenka. 

Ars Poetica – Puškinův památník – v krajském kole festivalu obsadila 5. místo Hana 

Chrastinová z kvinty. 

Autorsko-interpretační soutěže Brány 2016 – v Šumperku se konalo krajské kolo, ve 

kterém Eliška Holzmannová obsadila 1. místo s postupem do celostátního finále 

Folkový kvítek 2016 na Konopišti. 

VII. setkání dechových orchestrů G. Mahlera v Kališti u Humpolce – dechový 

orchestr GJB&SPgŠ se zúčastnil této celostátní přehlídky. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Členové PK se věnují práci s talentovanými žáky prostřednictvím zájmových útvarů. 

Orchestr GJB&SPgŠ pod vedením Mgr. Vítězslava Kružíka, Ph. D. zkouší dvakrát 

týdně a je určen pro všechny studenty školy bez omezení. Dle domluvy se může zapojit 

jakýkoliv zájemce o spolupráci, především hráči dechových nástrojů, ale i klavíristé, 

hráči na smyčcové nástroje, kytaristé, bubeníci, zpěváci a zpěvačky. Proběhly, 

například, tyto akce: 

 Hudební program pro zahraniční hosty naší školy: beseda s izraelským 

velvyslancem. 

 5. ročník Koledy před školou i ve škole a 2. ročník Živý betlém.  

 Účinkování na slavnostním galavečeru Miss SŠ Olomouckého kraje, Olomouc. 

 Vystoupení na Jarním koncertě školy a Dni otevřených dveří. 

 VII. setkání dechových orchestrů G. Mahlera, Kaliště u Humpolce. 

 Koncert školních kapel Masters of GJB&SPgŠ. 
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Pěvecký sbor pod vedením Mgr. Pavlíny Copkové sdružuje převážně žákyně ze SPgŠ  

a  zkouší každou středu odpoledne. Představil se na následujících akcích: 

 Výjezdní soustředění a koncert na Horní Bečvě, středisko RETASO. 

 Senior sympózium a vystoupení pro postižené seniory v Městském domě v Přerově. 

 Ukázka zkoušky pěveckého sboru na Dni otevřených dveří.  

 Vánoční koncert v Prostějově – společný koncert s ženským sborem Proměny. 

 Vánoční koncert v Cyrilometodějském evangelickém kostele v Přerově. 

 Soutěžní vystoupení na celostátním hudebním festivalu SPgŠ a VOŠ v Krnově. 

 Vystoupení na Jarním koncertě školy. 

 

Hra na klavír pro pokročilé – zájmový útvar vedl PhDr. Jiří Zapletal a byl určen pro 

talentované žáky SPgŠ. 

 

PROJEKTOVÁ ČINNOST 

Proběhly kurzy v rámci udržitelnosti projektů Tvořivé dílny – Živly a Vyhledávání a 

podpora talentů. 

  

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Vedoucí předmětové komise: Mgr. Petr Zbořil. 

 

Členové předmětové komise: Mgr. Šárka Čecháčková, Mgr. Lenka Grigárková, 

Mgr. Kateřina Herinková, Mgr. Lukáš Kafoněk, Mgr. Pavel Kolomazník, 

Mgr. Eva Masná, Mgr. Milan Novák, Mgr. Tomáš Pleva, Mgr. Aleš Piňos, 

Mgr. Josef Vytřísal.          

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

Ve školním roce 2015/2016 se podílelo na činnosti předmětové komise tělesné výchovy 

celkem 11 pedagogů s aprobací tělesné výchovy. Sekce tělesné výchovy uspořádala 

několik sportovních kurzů a zároveň jsme se zúčastnili celé řady sportovních soutěží a 

turnajů konaných jak v rámci Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), tak i akcí 

pořádaných národními svazy jednotlivých sportovních odvětví (florbal, futsal). 

 

Kurzy  

 

Celkem sekce tělesné výchovy v letošním školním roce uspořádala 6 kurzů, z nichž 

2 byly sportovně-turistické a 4 lyžařské. Jeden letní kurz (cykloturistický) byl z důvodu 

nemoci žáků přesunut na začátek následujícího školního roku. V září 2015 proběhl pěší 

turistický kurz v Karlově pod Pradědem, kterého se zúčastnili žáci třetího ročníku oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika. Žáci se během turistických kurzů seznamují 
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zejména se základními znalostmi týkající se nejen turistických dovedností (práce 

s mapou a buzolou, azimut, orientační běh), ale seznamují se také s teoretickými 

i praktickými dovednostmi týkajícími se první pomoci a ochrany obyvatelstva za 

mimořádných událostí. Hlavní náplní pěších turistických kurzů jsou dvě celodenní pěší 

vycházky, jejichž hlavním cílem je zvýšení fyzické i psychické zdatnosti žáků naší 

školy. V zimních měsících nového kalendářního roku se uskutečnily celkem 4 lyžařské 

kurzy. Všechny lyžařské kurzy, včetně lyžařského kurzu pro žáky nižšího stupně 

gymnázia, se uskutečňují v Karlově pod Pradědem v centrální části Hrubého Jeseníku. 

V polovině měsíce června se pak uskutečnil povinný pěší kurz pro třetí ročník oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika v oblasti Hrubého Jeseníku.  

Během prvního pololetí školního roku navštěvují žáci prvních ročníků oboru Předškolní 

a mimoškolní pedagogika povinnou výuku plavání a stejně tak se studenti 

gymnaziálních oborů (2. ročníky) účastní tříměsíční výuky plavání, a to v rámci 

vyučovacích hodin tělesné výchovy. 

 

Spolupráce s dalšími institucemi a projektová činnost 

 

V letošním školním roce jsme se poprvé zapojili do projektu Hejtmanova poháru, který 

je primárně určen pro žáky nižšího stupně gymnázia a spočívá v zapojení co největšího 

počtu žáků do určených pohybových činností v rámci hodin tělesné výchovy a 

zdokumentování jejich sportovních výkonů. 

V rámci spolupráce s dalšími institucemi pokračuje také velmi úzká spolupráce 

se sdružením SRPŠ naší školy týkající se finančních příspěvků a dotací na sportovní 

činnost sekce tělesné výchovy. Díky této podpoře je činnost komise velmi dobře 

zabezpečena a žáci tak mohou v hodinách tělesné výchovy využít celou řadu 

sportovních pomůcek. 

V letošním roce taktéž došlo k realizaci projektu ve velké tělocvičně naší školy, kdy 

byly na stávající podklad dokresleny lajny 4 badmintonových kurtů a bylo taktéž 

zakoupeno vybavení (stojany, sítě a rakety) pro tuto sportovní hru.          

 

DVPP 

 

Členové předmětové komise tělesné výchovy se účastní během roku vzdělávacích kurzů 

v rámci DVPP. Členové sekce tělesné výchovy se účastní seminářů a odborných 

přednášek, kde si rozšiřují své vědomosti a odborné znalosti z oblasti tělesné výchovy a 

sportu v podobě získání či obnovení trenérských licencí a instruktorských zkoušek.  

 

Další činnosti 

 

V průběhu školního roku se všichni členové sekce podílí na tvorbě a aktualizaci 

webových stránek. Komise tělesné výchovy také organizuje přijímací řízení, dny 
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otevřených dveří a připravuje teoretické a praktické maturitní zkoušky z tělesné 

výchovy. Vybraní pedagogové také spolupracují se studenty naší školy na tvorbě 

ročníkových prací, které vypracovávají a obhajují studenti 3. ročníku oboru 

Pedagogické lyceum. V rámci pedagogické praxe se naši studenti, zejména pak studenti 

oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, seznamují s prací s dětmi na různých 

typech školských zařízení. Sportovní rozhled a pohybové dovednosti si žáci, především 

u specializací pedagogických oborů, rozšiřují i při netradičních sportovních aktivitách, 

které si na vlastní kůži vyzkouší při sportovních činnostech se svými vyučujícími. 

V letošním školním roce také sekce tělesné výchovy uspořádala dva turnaje pro své 

kolegy a zaměstnance školy. Konkrétně se jednalo o vánoční turnaj v badmintonu 

smíšených dvojic a na konci měsíce června se uskutečnil turnaj ve čtyřhře smíšených 

dvojic v areálu Tenisového klubu Přerov.  

                                                                                                                       

MATURITNÍ ZKOUŠKA  

Ve školním roce 2015/2016 celkem maturovalo z tělesné výchovy 48 studentů 

s celkovým průměrným prospěchem 1,67. V oboru Předškolní mimoškolní pedagogika 

v denním studiu úspěšně maturovalo 22 studentů s celkovým průměrným prospěchem 

1,79. V oboru Předškolní mimoškolní pedagogika v dálkové formě studia úspěšně 

maturovalo celkem 17 studentek s celkovým průměrným prospěchem 1,09. U oboru 

Pedagogické lyceum se maturitní zkoušky zúčastnilo celkem 9 studentů, jejichž celkový 

průměr činil 2,125. 

 

Statistika maturitní zkoušky z TV 2015/2016  

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY OBORU PMP 

- celkový počet maturantů 22 (22 dívek) obor PMP. 

- celkový průměr známek = 1,79; praktická část = 1,78; ústní část = 1,8. 

 

- třída 4. AP - celkový průměr známek z TVS = 1,68; 

- průměr známek z praktické zkoušky z TVS = 1,55; 

- průměr známek z ústní zkoušky z TVS = 1,8. 

  -    třída 4. BP - celkový průměr známek z TVS = 1,9; 

- průměr známek z praktické zkoušky z TVS = 2; 

- průměr známek z ústní zkoušky z TVS = 1,8. 

 

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY OBORU  PdL 

- celkový počet maturantů 9 (6 dívek, 3 chlapci) obor LYC. 

- celkový průměr známek = 2,125; praktická část = 1,915; ústní část = 2,335. 
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-     třída 4. C - celkový průměr známek z TVS = 2,5; 

- průměr známek z praktické zkoušky z TV = 2,0; 

- průměr známek z ústní zkoušky z TV = 3,0. 

- třída 4. D - celkový průměr známek z TVS = 1,75; 

- průměr známek z praktické zkoušky z TV = 1,83; 

- průměr známek z ústní zkoušky z TV = 1,67. 

 

VÝSLEDKY MATURITNÍ ZKOUŠKY OBORU  PMP (zkrácená dálková forma) 

- celkový počet maturantů 17 (17 dívek) obor PMP 

- třída 3. E - celkový průměr známek z STV = 1,09; 

- průměr známek z praktické zkoušky z TV = 1,00; 

- průměr známek z ústní zkoušky z TV = 1,18. 

   

SOUTĚŽE A SPORTOVNÍ AKCE 

Naši žáci se velmi aktivně účastní různých sportovních soutěží pořádaných AŠSK nebo 

národními svazy jednotlivých sportů. Celkem jsme se v letošním školním roce 

zúčastnili 23 sportovních akcí konaných v devíti sportovních odvětvích a disciplínách, 

přičemž jsme do těchto sportovních akcí zapojili přes 100 žáků naší školy. Historického 

úspěchu se letos podařilo dosáhnout florbalovému týmu dívek, který se stal vítězkami 

Poháru českého florbalu středních škol. Ve finálovém zápase, který se hrál v naší 

největší hale – O2 aréně v Praze, porazily naše dívky hráčky z Gymnázia Třinec a staly 

se tak nejlepším dívčím týmem této věkové kategorie. Dalšího historického úspěchu 

dosáhl dívčí tým stolního tenisu, který se taktéž probojoval do republikového finále, kde 

nakonec skončil na celkovém 6. místě. A do třetice se podařilo probojovat na 

republikové finále také chlapeckému týmu stolního fotbalu, kde nakonec skončil 

v druhé desítce zúčastněných týmů. K nejlepším celkům v moravské části naší 

republiky již tradičně patří dívčí a chlapecký futsalový tým naší školy, přičemž dívčímu 

futsalovému týmu se také opět podařilo obhájit první místo v turnaji O pohár primátora 

města Přerova v sálové kopané dívek. Do krajského kola se taktéž letos poprvé 

probojovalo družstvo dívek, které reprezentuje naši školu ve šplhu. Na vynikající 

reprezentaci a propagaci naší školy se také pravidelně podílí mužstvo florbalistů a 

florbalistek, kteří v letošním roce obsadili shodně třetí místo v okresním finále svých 

kategorií. Dále naše škola disponuje volejbalovým týmem dívek (registrovaných 

i neregistrovaných), basketbalovým, fotbalovým a atletickým týmem chlapců i dívek a 

také týmem minikopané, atletiky a florbalu složený z chlapců a dívek nižšího gymnázia.  

     Kromě kurzů a sportovních akcí daných vzdělávacími programy pro gymnázia a 

pedagogické školy probíhají na naší škole i jiné nepovinné tělovýchovné akce. Naše 

škola se také aktivně podílí na přípravě a organizaci některých sportovních soutěží a 

turnajů. Konkrétně jsme v měsíci září spoluorganizovali na atletickém stadionu SK 

Přerov Corny pohár v atletice a na konci měsíce března jsme se potřetí stali 
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spoluorganizátory turnaje ve stolním fotbale, který se ve spolupráci s FSSK Frýdek-

Místek konal ve velké tělocvičně naší školy. V měsíci dubnu se na naší škole konal 

turnaj ve volejbale neregistrovaných dívek a v měsíci květnu jsme pořádali spolu 

s Českým atletickým svazem Pohár rozhlasu pro žáky základních škol okresu Přerov. 

Na konci měsíce června se již tradičně koná v areálu sportu v Kozlovicích sportovní den 

naší školy, ve kterém soutěží jednotlivé třídy v netradičních soutěžích a disciplínách. 

 

Soutěže GJB a SPgŠ Přerov (15-16) 

Největší úspěchy 
 

Pohár českého florbalu středních škol – dívky 

Florbal – dívky (1. kolo – Prostějov) – postup (1. místo). 

Florbal – dívky (2. kolo – Brno) – postup (1. místo). 

Florbal – dívky (celostátní kolo – Praha) – konec (1. místo v České republice). 

 

Stolní tenis středních škol – dívky 

Stolní tenis – dívky (okresní kolo – Přerov) – postup (1. místo). 

Stolní tenis – dívky (krajské kolo – Přerov) – postup (1. místo). 

Stolní tenis – dívky (celostátní kolo - Holice) – konec (6. místo v České republice). 

 

Mistrovství středních škol ve stolním fotbale – chlapci 

Stolní fotbal – chlapci (Přerov) – postup (1. místo). 

Stolní fotbal – chlapci (Praha) – konec (12. místo v České republice). 

 

Středoškolská futsalová liga dívek 

Futsal – dívky (1. kolo – Olomouc) – postup (1. místo). 

Futsal – dívky (2. kolo – Olomouc) – postup (2. místo). 

Futsal – dívky (3. kolo – Ostrava) – konec (3. místo) – 2. místo v Olomouckém kraji. 

 

Středoškolská futsalová liga chlapců  

Futsal – chlapci (1. kolo – Olomouc) – postup (1. místo)  

Futsal – chlapci (2. kolo – Olomouc) – postup (2. místo) 

Futsal – chlapci (3. kolo – Olomouc) – konec (3. místo) – 8. místo v Olomouckém kraji. 

 

Soutěž ve šplhu středních škol 

Šplh – dívky (krajské kolo – Jeseník) – konec (3. místo) – 3. místo v Olomouckém kraji. 
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Sálová kopaná dívek – Turnaj o pohár primátora města Přerova 

Sálová kopaná – dívky (okresní kolo – Přerov) – konec (1. místo) – 1. místo v okrese 

Přerov. 

 

Organizátoři (spoluorganizátoři) 

 

Turnaj ve volejbale neregistrovaných dívek 

Volejbal – dívky (okresní kolo – Přerov) – konec (3. místo). 

Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 

Atletický čtyřboj – hoši NG (Pohár rozhlasu – Přerov) – konec (6. místo). 

Corny pohár – atletické závody středních škol 

Atletika – dívky (Přerov) – konec (3. místo). 

Atletika – chlapci (Přerov) – konec (4. místo). 

 

Ostatní 

 

Pohár Josefa Masopusta ve fotbale chlapců 

Fotbal – chlapci SŠ (okrskové kolo – Přerov) – postup (1. místo). 

Fotbal – chlapci SŠ (okresní kolo – Hranice) – konec (5. místo). 

Volejbal pro dívky středních škol 

Volejbal – dívky (okresní kolo – Hranice) – konec (3. místo). 

Basketbal pro chlapce středních škol 

Basketbal - chlapci (okresní kolo - Hranice) - konec (2. místo). 

Florbal pro chlapce středních škol 

Florbal – chlapci (okresní kolo – Přerov) – konec (4. místo). 

Florbal pro dívky středních škol 

Florbal – dívky (okresní kolo – Přerov) – konec (3. místo). 

Florbal pro chlapce středních škol – Pohár primátora města Přerova 

Florbal – chlapci (okresní kolo – Přerov) – konec (4. místo). 

Minikopaná žáků základních škol 

Minikopaná – chlapci (okrskové kolo – Přerov) – konec (5. místo). 

Soutěž ve stolním tenise žáků základních škol  

Stolní tenis – dívky (okrskové kolo – Přerov) – konec (3. místo). 

Stolní tenis – chlapci (okrskové kolo – Přerov) – konec (2. místo). 

Florbal pro žáky základních škol 

Florbal – chlapci (okresní kolo – Přerov) – konec (3. místo). 

 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

V minulém školním roce byly pro zájemce o sportovní vyžití otevřeny čtyři sportovní 

zájmové kroužky. Jednalo se o kroužek sportovních a pohybových her (florbal, fotbal, 
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futsal) pro chlapce a dívky nižšího gymnázia, dále kroužek futsalu a florbalu (dívky), 

fotbalu (chlapci) a volejbalu určený žákům vyšších ročníků naší školy. Celkem se do 

zájmové činnosti zapojilo přes 70 žáků naší školy. 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Vedoucí předmětové komise: Ing. Libor Zámecký. 

Členové předmětové komise: Mgr. Kateřina Herinková, Mgr. Zdeněk Krutil, 

Mgr. Jaroslav Svoboda. Mgr. Josef Vytřísal. Mgr. Pavel Železný. 

Z ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE 

V předmětové komisi letos pracovalo 6 pedagogů. 

Naše předmětová komise zajišťovala výuku výpočetní techniky u všech studijních 

oborů na základě tematických plánů, dále zajišťovala funkčnost školní počítačové sítě, 

řešení poruch a podporu uživatelům. Podíleli jsme se na projektových aktivitách – 

Četba a cizí jazyky nás baví a Poznejme jiné metody cizích jazyků i na dalších akcích 

školy, např. Dny otevřených dveří, burzy škol a další. V průběhu roku byl založen 

facebookový profil školy a vytvořeny nové webové stránky u společnosti eBrána 

Pardubice. Nové webové stránky byly uvedeny do provozu 1. července 2016.  

Osm žáků gymnázia se přihlásilo k maturitní zkoušce z předmětu Informatika a 

komunikace, kterou všichni složili úspěšně. 

V rámci činnosti Vzdělávacího centra Microsoft pro školy a školská zařízení 

v Olomouckém kraji jsme realizovali 15 bezplatných seminářů, kterých se zúčastnilo 

140 pracovníků škol Olomouckého kraje. 

 

SOUTĚŽE 

Zapojili jsme se do Soutěže dětí a mládeže v programování, v kategorii Programování 

žáci skončil Pavel Kadera (tercie) na 1. místě v krajském kole. V kategorii Aplikační 

software jsme dosáhli těchto výsledků v krajském kole: Martin Kudel (tercie) 4. místo, 

Michal Urban (kvarta) – 6. místo, Jakub Kavka (kvarta) – 7. místo, Jan Nosek (kvarta) – 

9. místo. 

V soutěži CEMACH v digitální disciplíně jsme se umístili takto: David Benda (3. A) – 

3. místo, Veronika Lýsková (septima) – 6. místo, Jiřina Tomečková (3. A) – 7. místo, 

Hana Zacpalová (3. A) – 8. místo, Patricie Petříčková (septima) – 9. místo, Kristýna 

Štefanová (3. A) – 10. místo. 

V dubnu 2016 jsme uspořádali krajské kolo soutěže OfficeArena, kterého se zúčastnilo 

14 žáků ZŠ a SŠ z Olomouckého kraje. Soutěže se zúčastnil a krásné 3. místo 

v krajském kole obsadil Martin Kudel  (tercie). 

 


