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2. Charakteristika školy a ŠVP 

2.1. Charakteristika školy 

Jsme osmileté gymnázium se všeobecným zaměřením. Budova školy se nachází 

v městském obvodu Ostrava-Jih, část Zábřeh. Cílová kapacita školy je 500 žáků. Výuka 

probíhá zpravidla ve dvou paralelních třídách v ročníku v počtu přibližně 30 žáků. 

V budově školy je 27 učeben, z toho 13 odborných. Pro výuku přírodovědných 

a humanitních předmětů využíváme tři posluchárny, všechny učebny ve škole jsou vybaveny 

ICT technikou umožňující kvalitní prezentaci širokého spektra informací a využití online 

zdrojů informací. Ve škole je také přírodovědná a chemická laboratoř. Pro výuku 

informatických předmětů máme k dispozici dvě specializované učebny. Všechny počítače 

školy jsou připojeny na internet optickým kabelem rychlostí 40 Mbps. Budova školy je 

pokryta signálem Wi-Fi. Výpočetní technikou jsou vybaveny všechny kabinety vyučujících. 

Dále je na škole specializovaná učebna pro výuku hudební výchovy a výtvarné výchovy. 

V tělesné výchově žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy 

i posilovnu a halu Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových. 

Počet členů pedagogického sboru se dlouhodobě pohybuje kolem 40, tvoří ho mladí 

i zkušení pedagogové s odpovídající odbornou kvalifikací, kterou si mohou dále rozšiřovat 

formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole pracuje výchovný poradce, 

metodik prevence rizikových projevů chování, koordinátor pro práci s nadanými žáky a 

koordinátor ICT. 

Převážná většina žáků jsou děti z okolních sídlišť a obcí. Ve třídách jsou zastoupeni i žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků mimořádně nadaných, kterým je při 

vzdělávání věnována zvláštní pozornost. 

Pro žáky škola pořádá během celého jejich studia mnoho sportovních aktivit. Žáci sekund 

se účastní základního lyžařského výcvikového kurzu, na který navazuje rozšiřující výcvikový 

kurz v kvintě. V tercii je do výuky tělesné výchovy zařazeno plavání. Pro žáky septim škola 

organizuje týdenní sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku, vodní turistiku a sportovní 

hry. V závěru prvního ročníku studia žáci absolvují týdenní ozdravný pobyt. 

Žáci školy se během studia aktivně účastní dlouhodobého programu prevence sociálně 

patologických jevů a programů zaměřených na oblast environmentální výchovy, vzdělávání 

a osvěty. Součástí výuky jsou i odborné exkurze, včetně exkurzí do zahraničí, návštěvy 

výstav, divadelních a filmových představení, koncertů, odborných přednášek a besed. 

Škola podporuje aktivní zapojování žáků do řešení různých odborných soutěží a olympiád 

(v jazyce českém, cizích jazycích, zeměpisu, dějepisu, matematice, biologii, chemii, fyzice, 

informatice, logice, lingvistice, ekonomii, astronomii aj.). 

Během studia se žáci mohou dobrovolně zapojit do dlouhodobých projektů 

organizovaných školou. 

První oblastí jsou kulturní projekty. Mezi ně patří vánoční koncert, školní akademie a 

další kulturní vystoupení, kterých se mohou zúčastnit žáci celé školy a na kterých mohou 

veřejně prezentovat tak své pěvecké, hudební a dramatické dovednosti. Dalším kulturním 

projektem školy je postupová soutěžní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, kterou 

každoročně organizujeme ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů. 

Další oblastí jsou sportovní projekty. Na podzim pořádáme Turnaj 17. listopadu 

v odbíjené pro chlapecká i dívčí družstva žáků ostravských gymnázií. Na konci školního roku 

se všichni žáci školy účastní sportovního dne organizovaného předmětovou komisí tělesné 

výchovy. Všichni učitelé školy se podílejí na přípravách a průběhu projektu Zájmových dnů, 

který také probíhá v posledních dnech školního roku. Žákům je předložena pestrá nabídka 

akcí (exkurzí, výletů, workshopů, filmových představení), které si volí podle svého zájmu. 
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Žáci se mohou zapojit také do některých technických projektů, např. Zlepši si techniku, 

Robocup apod. 

Během školního roku se žáci vybraných tříd podílí na organizaci charitativních akcí ve 

spolupráci s neziskovými organizacemi (Květinový den, Červená stužka, Světluška, ADRA 

aj.). Celá škola je zapojena do programu Adopce na dálku, každoročně je vybrán finanční 

příspěvek, který dvěma indickým dětem slouží na vzdělávání, a Adopce zvířete v ZOO 

Ostrava, kterým podporujeme chov ohrožených živočichů v ostravské ZOO. 

Škola pořádá i soutěže pro žáky jiných škol Moravskoslezského kraje, např. Soutěžní 

přehlídku studentských programů nebo matematickou soutěž Volgiáda, i týmové soutěže 

nadregionálního charakteru – Fyzikální náboj a Vědecký čtyřboj. 

Další projekty, do kterých se mohou žáci zapojit, jsou Pražský model OSN nebo 

Parlament dětí a mládeže města Ostravy, ve kterých se zdokonalují v komunikaci a v týmové 

spolupráci. 

U příležitosti významných výročí nebo významných dnů pořádáme pro žáky školy 

tematické dny, např. Den Země, Den s literaturou, Evropský den jazyků apod. 

Řadu let ve škole působí pěvecký sbor, který vystupuje nejen na školních akcích, ale i na 

akcích veřejných (akce ve spolupráci s DK Akord Ostrava-Zábřeh, festival pěveckých sborů, 

vánoční koncert školy, školní akademie, předávání maturitních vysvědčení atd.). Žáci 

rozvíjejí své literární schopnosti ve školním časopise Oktavián. 

Komunikace a vztahy nejen uvnitř školy, ale i s rodiči a veřejností jsou jedním 

z nejdůležitějších témat. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou získat 

informace zejm. prostřednictvím internetové aplikace programu Bakalář a na třídních 

schůzkách, také v konzultačních hodinách nebo kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím. O 

činnosti školy jsou rodiče informováni na webových stránkách školy a během Dne otevřených 

dveří. 

Jako samostatný právní subjekt při škole aktivně pracuje Spolek rodičů a přátel školy. Ve 

spolupráci se Studentskou radou a vyučujícími pro žáky organizuje řadu akcí (školní ples, 

bruslení, diskotéky, sportovní mezitřídní soutěže aj.) Škole dále finančně přispívá na odměny 

žáků, upomínkové předměty pro maturanty, proplácí cestovné žákům, kteří školu reprezentují 

v národních kolech odborných olympiád a soutěží apod. 

Škola podporuje rozvoj komunikativních a občanských kompetencí žáků jejich aktivním 

zapojením do činnosti v třídních samosprávách. Zvoleni zástupci jednotlivých zastupují zájmy 

žáků ve Studentské radě. Ta pro ně připravuje akce a soutěže, dává podněty na vylepšení 

prostředí školy a organizaci studia a s výsledky svých jednání a oprávněnými požadavky 

seznamuje ředitelství školy. 
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2.2. Profil absolventa 

Škola vzdělává své žáky tak, aby se její absolventi byli schopni orientovat v běžném 

životě, aktivně se účastnit společenského, kulturního a politického dění, aby byli sociálně zralí 

a byli si vědomi svých práv a povinností a ctili demokratické principy fungování společnosti. 

Absolvent školy by se měl vyznačovat také kladnými morálními vlastnostmi – tolerancí, 

zodpovědností, úctou k druhým a slušným vystupováním. 

Žáci ukončují své vzdělávání ve škole složením maturitní zkoušky (viz Charakteristika 

ŠVP, bod C). Tím získají úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o 

dosaženém stupni vzdělání je Vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Kvalitní znalosti a dovednosti získané při studiu na osmiletém gymnáziu jsou dobrým 

základem pro úspěšné studium na všech typech vysokých škol. Všeobecné zaměření 

gymnázia umožňuje absolventům flexibilitu ve výběru budoucího studia a profesního 

zaměření. 


