
Anotace akce č. 1 

Název akce:  Kam dál? 

Garant:  Helena Kratochvilová 

Čas (od-do):  9:00 – 13:30 

Místo konání: škola 

Cílová skupina: studenti septimy 

Program:  kariérové poradenství 
Akce je určena studentům septim, kteří nemají představu kam po 
maturitě, kteří hledají své budoucí uplatnění, obor svého dalšího 
studia. 

  



Anotace akce č. 2 

Název akce:  Španělské menu s výkladem 

Garant:  Monika Číhalová 

Čas (od-do):  10:00 – 11:00 

Místo konání: Lahůdkářství Pata Negra 

Doprava:  tramvaj 

Cena:   350,- Kč 

Počet studentů na akci:  10 

Program akce: 

Dozvíme se mnoho zajímavého o španělské gastronomii a zvycích. 
Jaký je rozdíl mezi jamón serrano a ibérico, mezi chorizem a salchichonem. 
Co to jsou tapas, jaké mají formy atd. 
Mnohé samozřejmě ochutnáme! 

Menu: 
Queso de oveja, queso de cabra, jamón serano, jamón ibérico, chorizo 
Gazpacho andaluz 
Ensaladilla rusa 
Tortilla de patatas 
Paella con pollo y chorizo 
  



Anotace akce č. 3 

Název akce:  Culture and Culture Shock (1. část) 

Natural Wonders of the USA (2. část) 

       

Čas:   9:00 – 10:30 

Garant:  Michaela Šuhajová 

Místo konání:  KMO – American Corner (Britské centrum) 

Doprava:  tramvaj 

Cena:   zdarma 

Program akce: 
Ve spolupráci s  American Corner v Ostravě jsme pro vás připravili 2 zajímavé 

besedy, obě prezentované v anglickém jazyce rodilou mluvčí.  

V první části, která má podtitul An American’s perspective on living in Ostrava, 

zjistíme, na jaké kulturní překážky naráží Američané po přestěhování do České 

republiky a v části druhé budeme mít možnost objevit jedny z  nejkrásnějších a 

nejzajímavějších míst ve Spojených státech amerických.    

Maximální počet studentů na akci:  10  

Poznámka:   určeno studentům kvint a sext 

  



Anotace akce č. 4 

Název akce:  Lezení na umělé stěně 

Garant:  Věra Gajdečková 

Čas (od-do):  9:00 – 12:00 

Místo konání: lezecké centrum Tendon Hlubina 

Cena:   cca 150,-Kč (bude upřesněno) 

Doprava:  sraz v místě konání 

Program akce: Základní seznámení s lezením na umělé stěně, s lezeckou 
výzbrojí a výstrojí, navazováním se, jištěním a slaňováním, 
příp. s boulderingem. 

Maximální počet studentů na akci:  20 

 

  



Anotace akce č. 5 

Název akce: Muzeum patologie - Slezská nemocnice v Opavě 

Garant:  Dudová Marcela 

Čas od-do:  8:00 – 12:00 

Místo konání: Opava 

Doprava:  vlak  

Cena:   jízdné  

Program akce: 
Návštěva muzea patologie, které bylo založeno profesorem Aloisem Maternou 
již v roce 1911. Nacházejí se zde preparáty patologicky změněných orgánů 
konzervované formaldehydem ve skleněných nádobách. Kromě nich mohou 
návštěvníci vidět kostěné preparáty, knihy zemřelých, historické knihy, sklíčka, 
bločky, písemnosti, diapozitivy i nástroje. Zakladatel sbírku rozšiřoval po celých 
49 let působení ve Slezské nemocnici. Preparáty obsahují různé nemoci orgánů 
a tkání, jako jsou zhoubné i nezhoubné nádory, záněty a vrozené vývojové vady. 

Pokud epidemiologická situace dovolí, spojíme akci s exkurzí do Zdravotnické 
záchranné služby MSK v Opavě či jiného oddělení nemocnice (oddělení nukleární 
medicíny). 

Maximální počet studentů na akci:  15 

Poznámka:   pro studenty VG a kvarty 

  



Anotace akce č. 6 

Název akce:  Filmové představení Smrt na Nilu 

Garant:  Radka Piňosová 

Čas od-do:  9:00 – 11:30 

Místo konání:  Minikino Ostrava, Kostelní 3, 702 00 Moravská Ostrava a 

Přívoz 

Doprava:  tramvaj č. 2 

Cena:   70 Kč   

Program akce: 

USA, 2022 

režie: Kenneth Branagh, předloha: Agatha Christie, scénář: Michael Green, kamera: Haris 
Zambarloukos, hudba: Patrick Doyle 

Hrají: 
Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Tom Bateman, Russell 

Brand, Annette Bening, Rose Leslie, Emma Mackey 

 

Maximální počet studentů na akci:  65  

Poznámka:     pro studenty VG (kvinta – septima) 

  

https://www.csfd.cz/tvurce/147-kenneth-branagh/
https://www.csfd.cz/tvurce/107204-agatha-christie/
https://www.csfd.cz/tvurce/84306-michael-green/
https://www.csfd.cz/tvurce/74356-haris-zambarloukos/
https://www.csfd.cz/tvurce/74356-haris-zambarloukos/
https://www.csfd.cz/tvurce/62994-patrick-doyle/
https://www.csfd.cz/tvurce/147-kenneth-branagh/
https://www.csfd.cz/tvurce/61630-gal-gadot/
https://www.csfd.cz/tvurce/61409-armie-hammer/
https://www.csfd.cz/tvurce/155321-letitia-wright/
https://www.csfd.cz/tvurce/206796-tom-bateman/
https://www.csfd.cz/tvurce/41885-russell-brand/
https://www.csfd.cz/tvurce/41885-russell-brand/
https://www.csfd.cz/tvurce/519-annette-bening/
https://www.csfd.cz/tvurce/71564-rose-leslie/
https://www.csfd.cz/tvurce/433925-emma-mackey/


Anotace akce č. 7 

Název akce:  Malý svět techniky U6 

Garant:  Lenka Plachtová 

Čas (od-do):  10.00 – 12.00 

Místo konání: Dolní oblast Vítkovic 

Doprava:  tramvaj 

Cena:   zdarma (hrazeno z projektu školy) 

Program akce: 
Jedinečná výstava je umístěná v budově bývalé VI. energetické ústředny v areálu 
Dolních Vítkovic v Ostravě. Odhaluje tajemství technických vynálezů od parního 
stroje až po současnost. Návštěvníci zde najdou celou řadu vynálezů, které 
významně poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území 
českých zemí ale i ve světě. 

Maximální počet studentů na akci:   40 

 

Poznámka: Chcete se pobavit a zároveň něco nového poznávat? Navštivte 
interaktivní výstavu techniky pro malé i velké! 

  



Anotace akce č. 8 

Název akce:  NERF Match 

Garant:  Adam Zaduban 

Čas (od-do):  9:00 – 12:30 

Místo konání: Tělocvična 

Cena:   50 Kč (na nákup herních šipek, medailí a odměn) 

Program akce: Turnaj tříčlenných družstev, využívající airsoftových blasterů 
Nerf. Bude se hrát na upraveném herním hřišti s dostatkem 
překážek. Herní schéma bude záležet na počtu přihlášených 
týmů. Nerf blastery zapůjčím, společně s ochrannými brýlemi. 

Maximální počet studentů na akci:  36 (12 týmů, po třech hráčích) 

  



Anotace akce č. 9 

Název akce:  Robotické dopoledne 

Garant:  Veronika Bartoňková 

Čas (od-do):  8:00 – 12:00 

Místo konání: škola 

Cena:   zdarma 

Program akce: 8:00 zveřejnění soutěžní úlohy 
11:30 soutěž 
Každý tým dostane k dispozici jednu sadu Lego Mindstorms. 
Úloha bude vhodná pro začátečníky i pokročilé.  

Maximální počet studentů na akci:  8 dvou nebo tříčlenných týmů 

 

 

  



Anotace akce č. 10 

Název akce:  Tenisový turnaj 

Garant:  Zdeněk Pospíšil 

Čas od-do:  8:00 – 12:00 

Místo konání: tenisové kurty u školy 

Cena:   zdarma 

Maximální počet studentů na akci:  16 

 

 

 
  



Anotace akce č. 11 

Název akce:  Opavou za tajemstvím soch 

Garant:  Petra Fialová  

Čas od-do:  9:00 – 14:00 

Místo konání: Opava 

Doprava:  vlak 

Cena:   20 Kč (animační program) + jízdné 

 

  

    

Utíkající dívka? Ptáci? Nebo snad Kurt nafurt v nádražním Kupé? Pojďte se projít 

historickým centrem Opavy a společně s lektorkou Domu umění odhalit, jakou 

stopu zanechal ve veřejném prostoru sochař Kurt Gebauer.   

 

 

Maximální počet studentů na akci:  25 

  



Anotace akce č. 12 

Název akce:  Ke stolu! 
   program GMO Plato 

Garant:  Marcela Gajdová  

Čas od-do:  10:00 – 11:30 

Místo konání: Galerie města Ostravy PLATO 

Doprava:   tramvaj 

Cena programu: 20 Kč 

Program akce: 
Program o jídle, stolování, rituálech a tradicích v umění i v životě, který je od 
začátku v galerii PLATO v Bauhausu velkým hitem a který je v červnu 2022 v 
nabídce naposledy! 
Jedním z ústředních témat programu nazvaného Ke stolu! je JÍDLO. 
Tentokrát ale neuslyšíte, že se s jídlem nehraje a že se při jídle nemluví. 
Stanete se součástí uměleckého happeningu, čekají vás zábavné tvůrčí 
aktivity, ve kterých využijete například svých konstrukční schopností při 
budování věže z marshmallow  a něco si i sami upečete. Závěrečná 
ochutnávka je samozřejmostí. 
 
 
 
 
Maximální počet studentů na akci:  20 studentů NG (prima – kvarta) 
  



Anotace akce č. 13 

Název akce: MINIGOLF 

Garant:   Markéta Skálová 

Čas (od-do):  10:00 – 12:00 

Místo konání: Bělský les 

Doprava: pěšky 

Cena:  65 Kč (noste přesně) na místě 

Program akce:  sport 

 

Max. počet studentů na akci: 30 studentů NG (prima – kvarta) 

 
  



Anotace akce č. 14 

Název akce:  FREESTYLE ENHA Ostrava 

Garant:  Jan Vomlela 

Čas (od-do):  8:00 – 11:00 

Místo konání: Freestyle ENHA Ostrava 
Vratimovská ul., Ostrava - Kunčice 

Doprava:  MHD 

Cena:   155 Kč plus doprava 

Program akce:  Návštěva první trampolinové arény na Ostravsku, těšit se 
můžete na 600 m2 navzájem propojených trampolín, freestyle 
trampolínu a skoky s možností tréninkových dopadů do 
vzduchového polštáře. V ceně je 90 minutový program pod 
vedením trenérů. 

 
 
Maximální počet studentů na akci:  30 
 
 
 

 
  



Anotace akce č. 15 

Název akce:  Návštěva ZOO Ostrava 

Garant:  Vladimíra Onderková 

Čas od-do:  10:00 – 14:00 

Místo konání: Zoo Ostrava 

Doprava:  trolejbus 104 

Cena:   vstupné 90 Kč + MHD 

Program akce: Prohlídka ZOO a botanického parku. 

Maximální počet studentů na akci:  20 studentů NG (prima – kvarta) 

 

  



Anotace akce č. 16 

Název akce:  Scrabble 

Garant:   Eva Kavalová 

Čas od-do:  10:00 – 12:00 

Místo konání: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

Doprava:  tramvaj 

Cena:   zdarma 

Program akce:  Deskovou slovní hru Scrabble si můžete zahrát v českém, 

anglickém a studenti němčiny i v německém jazyce. 

 

 

Maximální počet studentů na akci:  20  

 


