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Vážené kolegyně a kolegové, vedení školy, vážení rodiče a přátelé školy,  
tak jako každý rok, i letos předkládáme výroční zprávu o činnosti za uplynulý školní rok               
2018/2019. Ve výroční zprávě najdete všechny zákonem dané údaje a ustanovení, ale kromě mi              
dovolte i malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem, který byl určitě velkým a důležitým              
mezníkem v životě školy. 
 
Co tedy bylo těmi nejdůležitějšími událostmi v životě školy: 

- k 1.9.2018 jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci v celkové výši více než 70 mil. Kč. 
- jednalo se o celkovou rekonstrukci školy, která se skládala z několika etap 

● nádstavby 3. poschodí školy, kde se nacházejí odborné učebny gymnázia 
● přestavby 1. poschodí na odborné učebny základní školy 
● celkovou rekonstrukci rozvodů školy 
● přestavba suterénu na 2 počítačové učebny a víceúčelovou dílnu 
● rekonstrukci vstupního vestibulu 

      -     touto rekonstrukcí jsme tak mohli “sestěhovat” základní školu a gymnázium “pod jednu  
            střechu”, kde výuku zastřešuje jednotný pedagogický sbor 
      -     zkvalitnili jsme výuku možností využití odborných učeben v pravidelné výuce 
      -     do našeho pedagogického kolektivu jsme přijali nové mladé kolegy s potřebnou odbornou  
             kvalifikací a chutí do každodenní pedagogické činnosti a navíc s chutí k dalšímu osobnímu  
             a profesionálnímu růstu 
      -      naši zaměstnanci prošli celou řadou odborných školení týkajících se nejen odborné oblasti,  
             ale i osobnostního růstu 
      -      dále jsme byli jsme úspěšní v získávání mnoha dotací a grantů - Šablony pro ZŠ a  
             gymnázium, Talentmanagment, Projekt rozvíjení přírodovědné, jazykové a čtenářské  
             gramotnosti, dotace v oblasti školství pro základní i mateřskou školu 
      -      díky těmto projektům jsme měli možnost realizovat celou řadu mimořádných aktivit nad  
             rámec běžné výuky - odborníci do výuky, odborné výukové programy, nadstandartní výuka  
             pro nadané, školení zaměstnanců, zakoupení pomůcek do výuky, vybavení školní knihovny  
             literaturou i nábytkem aj. 
      -      zvláštní péči věnujeme nadaným dětem - v uplynulém školním roce, tak jako i ty předešlé  
             roky, probíhala pravidelná činnost Klubu nadaných dětí. Mimořádnou péči jsme věnovali  
             dětem i v rámci výuky, kterou jsme rozšířili o obohacující hodiny dle zájmu a nadání  
             jednotlivých dětí 
      -     mimořádně nadaným dětem v jazykové oblasti jsme zajistili individuální hodiny výuky 
             anglického jazyka, kde se jim vyučující individuálně věnoval a přizpůsobil tempo jejich  
             schopnostem a dovednostem 
      -     naši žáci mateřské a základní školy, včetně gymnázia se zúčastnili mnoha výjezdových akcí.  
            Pro připomenutí uvádím adaptační pobyt pro studenty 1. ročníku gymnázia, matematický  
            týden studentů 2. ročníku, lyžařský a vodácký kurz pro gymnazisty napříč ročníky, jazykový  
            zájezd do Vídně, ale také lyžařský kurz pro žáky II. stupně a školu v přírodě pro děti z  
            I. stupně a mateřské školy. 
 
Důležitých momentů v životě školy bylo mnohem více. Jedná se o pouhý nástin toho              
nejdůležitějšího a o všech ostatních aktivitách se dočtete v jednotlivých kapitolách naší výroční             
zprávy. 
Samozřejmě i v letošním školním roce chceme posunout naši školu dál - dále zkvalitňovat výuku,               
zvyšovat odborné kompetence našich pedagogů a stanovit si strategický plán dlouhodobého rozvoje            
školy. Více zapojit Studentský a žákovský parlament do dění školy, realizovat mimoškolní aktivity             
pro jednotlivé stupně školy a vás, rodičovskou a širokou veřejnost, více vtáhnout k nám a mezi nás                 
do školy. 
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1. Charakteristika školy 
 
a) Střední škola 
     Čs. exilu 491/23 
     708 00  Ostrava - Poruba 
  
    Základní škola 
    Čs. exilu 491/23 
     708 00  Ostrava - Poruba 
  
 
    Mateřská škola 
    Fr. Formana 45 
    700 30 Ostrava – Dubina 
 
    Telefon: 737 253 317 
    Identifikátor zařízení: 691 000 565 
 
    Společnost s ručením omezeným 
    IČ: 26859690 
  
    IZO SŠ:  181 047 519 
    IZO ZŠ:  181 007 878 
    IZO MŠ: 181 008 416 
    IZO ŠD:  181 026 716 
    IZO ŠK:  181 084 601 
 
 
b) Zřizovatel:    Ing. Karel Hlaváček, Ph.D. 
                           Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 
 
 
c) Ředitelka školy:  PaedDr. Ivona Klímová, MBA 
                                  Zimmlerova 27 
                                  700 30 Ostrava – Zábřeh 
 
 
d) Typ školy a školská zařízení, která škola zahrnuje: 
 
     - gymnázium - 5 tříd 
     - škola s I. a II. stupněm (1. – 9. roč.) - 9 tříd 
     - mateřská škola - 2 třídy 
     - školní družina - 2 oddělení 
     - školní klub - 1 oddělení 
  
 
e) Datum zařazení do sítě: 1. 9. 2009 
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f) Celková kapacita na gymnáziu je 12 tříd, přičemž 8 tříd se týká denního studia, tj. 256 žáků a                   
4 třídy dálkového studia, tj. 120 žáků. Na základní škole je celková kapacita 9 tříd, tj. 120 dětí.                  
V mateřské škole je celková kapacita 3 třídy, tj. 40 dětí.  
Stav k 30. 9. 2018 je 5 tříd a 106 žáků denní formy studia na gymnáziu, na základní škole 9 tříd a                      
116 žáků, v mateřské škole 2 třídy a 34 dětí. 
 
    Cílová kapacita školní družiny je 70 dětí. Stav k 31. 10. 2018 je 60 dětí. 
    Cílová kapacita školního klubu je 30 dětí. Stav k 31. 10. 2018 je 30 dětí. 
 
 
g) Školská rada:  
 
     Složení školské rady (poslední volby v listopadu 2017) :  
     3 zástupce zřizovatele 
     3 zástupce rodičů  
     3 zástupce pedagogů 
  
 
 h) Záměr školy, orientace: 
  
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello je subjekt zaměřený na všeobecné vzdělávání s              
nižším počtem žáků ve třídách, individuálním přístupem a podporou žáků a studentů se speciálními              
vzdělávacími potřebami, včetně nadaných a mimořádně nadaných a zejména komplexním a           
nadstandardním systémem jazykového vzdělávání. Bilingvní vzdělávání od mateřské školy až po           
gymnázium realizujeme na základě rozhodnutí MŠMT o výuce některých předmětů, nebo jejich            
částí, v anglickém jazyce. Absolvent 9. třídy opouští bilingvní základní školu s angličtinou na              
prokazatelné úrovni B1-B2 (dle Společného evropského referenčního rámce). Je schopen plynule se            
vyjadřovat a formulovat své myšlenky v anglickém jazyce, zná též odbornou terminologii a ovládá              
v angličtině základy učiva z předmětů: matematika, přírodopis, zeměpis, dějepis a IKT a estetická              
výchova. Absolvent gymnázia je připraven a vybaven pro studium na všech typech vysokých škol v               
ČR i zahraničí díky vyváženému ŠVP. Ten dává prostor jak humanitním, tak přírodním vědám a               
prohlubuje jazykové dovednosti anglického jazyka, ve kterém absolventi dosahují úrovně B2-C1 a            
v druhém cizím jazyce komunikativní úrovně B1-B2. Moderní vzdělávací program reaguje na            
potřeby společnosti a klade důraz na aplikaci poznatků a integraci oborů. 
 
Stavíme na otevřenosti novým trendům i světu mimo školu, spolupráci s dalšími organizacemi na              
mezinárodních projektech (Erasmus+, Edison) a s firemním prostředím na propojování teorie s            
praxí. Vedeme žáky k odpovědnému chování k sobě i ke světu, v němž žijí a účastníme se                 
charitativních aktivit a projektů s ekologickou tématikou. Podporujeme žákovskou iniciativu, ať už            
prostřednictvím žákovského parlamentu, nebo individuálně. Pěstujeme vzájemný respekt mezi žáky          
a pedagogy, což je dle průzkumu mezi žáky jedna z věcí, které si na škole velmi cení.  
 
Aby škola byla přístupná pro všechny žáky, nabízíme sociální stipendia. Zároveň oceňujeme            
studijní úspěchy a poskytujeme nejlepším žákům gymnázia prospěchové stipendium.  
 
i) Vybavení školy: 
 
Mateřská škola 
3 učebny 
jídelna 
sociální zařízení, šatny 
pronajatá tělocvična a školní hřiště s průlezkami 
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Základní škola a gymnázium 
I. st. - 5 kmenových tříd  
II.st. - 4 kmenové třídy 
gymnázium - 5 kmenových tříd 
odborné učebny - 4 jazykové učebny, 2 počítačové učebny, 1 přírodovědná učebna, 1 učebna              
výtvarné výchovy, tělocvična, knihovna, studovna, venkovní hřiště 
 
 
2. Přehled oborů vzdělávání a ZPŽ: 
 
Základní škola 
Výuka probíhala v 1. - 7. ročníku podle ŠVP „ Hello school 2“, v 8.- 9. ročníku podle ŠVP „Hello                  
school“ 

 
Volitelné předměty v 9. roč.  

- mediální výchova 
- příprava na SŠ  

 
Nepovinné předměty  

- 1. - 4. ročník  K-YLE 
- 2. - 5. Cambridge exams 
- 5. ročník - španělský jazyk 
- 5. ročník - Science 
- 6. - 9. ročník Cambridge exams 

 
 
Gymnázium: 
Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium 
Výuka v 1. a 2. ročníku probíhala podle ŠVP pro čtyřleté gymnázium, ve 3. - 4. ročníku probíhala                  
podle ŠVP “Talent je umění vzdělávat se”. 
 
Volitelné předměty ve 3. ročníku: 
Seminář Cambridge exams (dvouhodinová týdenní dotace) 
Seminář z geografie (dvouhodinová týdenní dotace) 
Seminář z anglického jazyka (jednohodinová týdenní dotace) 
Seminář z matematiky (jednohodinová týdenní dotace) 
Seminář z německého jazyka (jednohodinová týdenní dotace) 
Seminář společenskovědní (jednohodinová týdenní dotace) 
Seminář ze španělského jazyka (jednohodinová týdenní dotace) 
 
 
Volitelné předměty ve 4. ročníku - dvouhodinová týdenní dotace: 
Seminář z anglického jazyka 
Seminář Cambridge exams 
Seminář z geografie 
Seminář fyzikálně-chemický 
Seminář z matematiky 
Seminář společenskovědní 
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ZPŽ: 
Mateřská škola 
Počet ZPŽ (integrovaní): 1 
Počet žáků se zdravotním znevýhodněním: 0 
 
Základní škola 
Počet ZPŽ (integrovaní): 5 
Počet žáků se zdravotním znevýhodněním: 5 
Počet ZPŽ (individuální výuka, počet hodin): 2 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 
 
Speciální ani specializované třídy ve škole nemáme.  
 
Gymnázium 
Počet ZPŽ (integrovaní): 2 
Počet žáků se zdravotním znevýhodněním: 1 
Počet ZPŽ (individuální výuka, počet hodin): 0 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 
 
 
3. Údaje o pracovnících školy: 
 
Počet všech zaměstnanců: 48 přepoč. stav 35,14 
Z toho počet pedagog. pracovníků: 41 přepoč. stav 28,9 
- učitelů:             39 přepoč. stav 27,04 
- asistentka  pedagoga:   1        přepoč. stav       0,5 
- vychovatelé:                           2 přepoč. stav   1,36 
 
Počet nepedagogických pracovníků:  7 přepoč. stav 6,24 
Z toho ekonomka a pers. účetní: 1 
- projektová manažerka: 1 
- koordinátorka nadání                        0,5 
- sekretářka:                         0,74 
- školník: 1 
- recepční                                            0,5 
- řidič                                                  0,5 
 
 
 

 
4. Údaje o přijímacích řízeních a zápisu k povinné školní docházce: 
 
Přijímací řízení na obor 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání: 

1. kolo přijímacího řízení - oba termíny:  
počet uchazečů celkem: 22  
počet přijatých: 21 
počet nepřijatých 1 
      2. kolo přijímacího řízení: 
počet uchazečů celkem: 38  
počet přijatých: 38 
počet nepřijatých 0 
Nastoupilo 20 
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zápis do 1. tříd: 
 
Počet zapsaných: 19 dětí  
Rozhodnutí o odkladu k 31. 5. 2019 :              1 dítě 
Nastoupilo k 1. 9. 2019 : 17 dětí  
 
 
výsledky přijímacího řízení na střední školy:  
 
9 absolventů 9. ročníku, z toho přijato 9 na čtyřleté studijní obory. 
Na víceletá gymnázia po 5. ročníku odchází 3 žáci. 
 
 
5. Výsledky výchovy a vzdělávání, prospěch k 31. 8. 2018 
 
Gymnázium 
Počet tříd: 5 
Prospělo:106 
Z toho s vyznamenáním:12 
Neprospělo: 0 
Neklasifikován: 3 
 
Maturity: 41 + 2 z předchozího školního roku 
Prospělo: 35 
Z toho s vyznamenáním: 10 
Neprospělo: 8 
 
Základní škola 
Počet tříd: 9 
Prospělo: 116 
Z toho s vyznamenáním: 100 
Neprospělo: 0 
 
 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
Další vzdělávání se řídí plánem DVPP pro konkrétní školní rok. 
 
Mateřská škola: 
 

- Vzdělávání nadaných dětí 1. a 2. část 
- Talent, co s ním? 
- Mateřská škola - netradičně, alternativně, inovativně…. 
- Angličtina hravě 

 
 
Základní škola a gymnázium: 
- Školení zaměstnanců GDPR a právní minimum 
- Elixír fyziky 
- Matematika pro život 
- Qiido Akademie 
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- Seminář právní řešení prevence 
- Oxford Professional Development for secondary teachers 
- Seminář iTwining 
- Vzdělávací program pro učitele matematiky 
- Seminář Invaro 
- Kurz první pomoci 
- Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v ČJ na SŠ 
- Seminář projektové učení 
- Reading Skills - rozvíjení čtenářské gramotnosti 
- Tvořivost, logika a úlohy pro nadané 
- Konference o invazních druzích organismů 
- Konference MENSA - Vzdělání pro budoucnost 
- Konference o mediální výchově 
- Konzultační seminář k hodnocení písemných prací z AJ MZ 
- Seminář maturitních komisařů 
- Metodický kurz pro učitele AJ 
- Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 
- Učitel, výuka, inovace 
- Metodologický seminář pro učitele ŠJ 
- IVP ve společném vzdělávání 
- Oxford Exam Trainer - Train or Practice 
- TraDice versus moderní metody ve výuce cizího jazyka na ZŠ 
- Prvouka pro druháky jinak 
- Rozvoj systémové práce s nadanými dětmi 
- Semináře hodnotitelů ústních MZ 
- Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ 
 
 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 
 
7.A. Údaje o aktivitách školy  
 
a) využití volného času pro děti:  
 
zájmové kroužky základní škola  

 
- audiovizuální tvorba 
- debatní liga 
- deskové hry 
- dramatický kroužek 
- keramika 
- kybernetika 
- kytara 
- předškolák 
- sportovky 
- šachy 
- výtvarný kroužek 
- zábavná matematika 
 
 

 

8 
 



zájmové kroužky gymnázium 
 
- konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím 
- anglický literární klub 
- konverzace v ruském jazyce 
- debatní klub 

 
b) Činnost školní družiny: 
 
- Vítáme tě v družině  
- Plody barevného podzimu 
- I když venku prší, nevadí 
- Nastal čas vánoční 
- Hurá, sněží 
- Zima na ústupu 
- Jaro je tady 
- Co mi řekl semafor 
- Kdo si hraje, nezlobí 
- Tak a je to tady 

 
c) účast na soutěžích: 
 

Gymnázium 
- Energetická olympiáda 
- Florbalový turnaj 
- Lingvistická olympiáda 
- Logická olympiáda 
- Matematický klokan 
- Moravskoslezský matematický šampionát 
- Olympiáda ve španělském jazyce 
- Olympiáda z češtiny 
- První debatní turnaj 
- Překladatelský Tigrid 
- Soutěž o nejlepší prezentaci na katedře romanistiky OU 
- Soutěž ve čtení německých textů 
- Turnaj v pišQworkách 
- Zeměpisná olympiáda 
 
Základní škola 
- Aleš Hrdlička Challenge 
- Čokoládová tretra 
- Hello Poem 
- Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 
- Hledej pramen vody 
- Král zlomků 
- Logická olympiáda 
- Matematická olympiáda 
- Matematický klokan 
- Moravskoslezský matematický šampionát 
- Olympiáda z češtiny 
- Požární ochrana očima dětí - literární soutěž 
- Spelling Bee 
- Velká cena ZOO 
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- Výtvarná soutěž Tajemný svět barev 
- Zeměpisná olympiáda 
 
d) akce mateřské školy 
- Výukové programy Svět techniky : Jak se staví město – 3 části 
- Projektové dny : 1. podzimní den, Halloween 1. zimní den,1. jarní den, 1. letní den, 
- Den Země, 
- Divadlo loutek 
- Divadelní představení ve školce 
- Školní výlety: Bělský les - výukový park, Tatra Kopřivnice, Chlebovice Včelí muzeum, 
- Vánoce na Dědině Rožnov pod Radhoštěm, Farma Bludička, Polanka nad Odrou vlakem 
- Sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení na ledě 
- Exkurze: Nová radnice, Muzeum Ostrava, HC Vítkovice, Knihovna K - Trio 
- Akce pro děti: Čerto – andělský bál, Pohádkový karneval, Havaj párty 
- Akce pro děti a rodiče: Pasování předškoláků, Máme rádi Česko, Vánoce jsou jednou v roce, 
- Zimní olympiáda, Den evropské kuchyně, Den Sv. Patrika, 
- 10. narozeniny Mš Hello Teddy, The Mother´s Relax Day, 
- Loučení s předškoláky, Křest zahradního domku 
- Akce všech škol : Halloween pro děti a rodiče 
- Klub Clever Teddy ve spolupráci s Mensou ČR 
 
 
d) stálé celoškolní akce, projekty  

 
- Celé Česko čte dětem, 1. až 5. ročník  
- Den s dopravní výchovou, 1. až 5. ročník  
- Dobrovolné darování krve 
- Evropský den jazyků aneb vnímáme svět všemi smysly, 1. až 9. ročník  
- Halloween, 1. až 5. ročník 
- Hello, básničko, 2. až 5. ročník 
- Health Day, 1. až 5. ročník 
- Hello Games 
- Mezinárodní den zvířat 
- Možná přijde i Mikuláš 
- Projekt 72 hodin - návštěva Domova pro seniory Čujkovova 
- Schůzky Studentského parlamentu 
- Spelling Bee, 4. až 9. ročník  
- St. Patrick’s Day 
- Škola naruby - oslava Dne učitelů, 5. až 8. ročník 
- Testování Mensa 
- Thanksgiving Day, 1. až 5. ročník 
- Vánoční jarmark 
- Vánoční sbírka pro psí útulek v Dětmarovicích 
- Závěrečné anglické vystoupení 
 
 
e) další aktivity (vícedenní): 
 

- Adaptační kurz 1. ročníku 
- Česko-německé kulturní dny na OU 
- Exkurze do Prahy 
- Jazykový pobyt Vídeň 
- Komenský putuje znovu do exilu - putovní výstava 
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- Lyžařský výcvikový kurz 
- Máchův kraj 
- Projektová výuka na FAST VŠB 
- Příměstský lyžařský výcvikový kurz 
- Škola v přírodě na Žermanické přehradě, 2. až 5. ročník 
- Týden španělské kultury 
- Týdny mediálního vzdělávání 
- Vodácký kurz Vltava 
- Zájezd do Krakowa 
 
 
f) Činnost školy týkající se prevence rizikového chování: 
 
Gymnázium 

- konzultační hodiny pro žáky a rodiče, třídní schůzky – poučení rodičů 
- stálá nástěnka ve vestibulu školy s přehledem informací, schránky důvěry  
- informace pro rodiče na webových stránkách školy 
- PPP Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh 
- beseda pořádaná SZÚ o nemoci AIDS 
- návštěva líčení u Okresního soudu 
- besedy – org. Bílý nosorožec o.p.s. = Centrum sociálních služeb: 

● Vztahy ve třídě I - 1. ročník 
● Vztahy ve třídě II - 1. ročník 
● Skupinové vlivy - 2. ročník 

- třídnické hodiny 
 
Základní škola 
- konzultační hodiny pro žáky a rodiče, třídní schůzky – poučení rodičů 
- stálá nástěnka ve vestibulu školy s přehledem informací, schránky důvěry  
- informace pro rodiče na webových stránkách školy 
- spolupráce s PPP Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh, SPC Frýdek-Místek 
- beseda pořádaná SZÚ o nemoci AIDS 
- práce s indikovanou skupinou - 6. ročník 
- besedy – org. Bílý nosorožec o.p.s. = Centrum sociálních služeb 

● Já ve společnosti - 1. ročník 
● Komunikace - 1. ročník 
● Vztahy ve třídě I - 2., 3. ročník 
● Vztahy ve třídě II - 2., 3. ročník 
● Konflikty a jejich řešení - 2., 4., 5., 6. ročník 
● Šikana - 6. ročník 
● Rizika v kyberprostoru - 5., 6., 7. ročník 
● Vliv médií a reklamy - 7. ročník 
● Extremismus - 8. ročník 
● Závislost a léčba - 8., 9. ročník 
● Drogy - 9. ročník 

- projekty školy týkající se této problematiky  
- třídnické hodiny 
 
 
 
 
 

11 
 



 
g) Jiné akce: 
 
- Abeceda peněz 
- Anglická divadelní představení 
- Athenaum 
- Balónek Landek 
- Badatelský svět v Pustkoveckém údolí 
- Bankéři jdou do škol - přednáška 
- Beseda se zaměstnanci ÚP 
- Besedy s Městskou policií 
- Beseda SZÚ o nemoci AIDS 
- Brain Breakfast s Martinem Stránským 
- Exkurze v transfúzní stanici 
- FollowMe - filmové představení 
- Garden party 
- Jazykové odpoledne s rodilými mluvčími 
- Knihovnické lekce 
- Komentovaná prohlídka centra Ostravy 
- Kurz makrofotografie 
- Mediální workshop 
- Návštěva líčení u Okresního soudu 
- Nestlé pro děti - přednášky 
- Odborníci ve výuce 
- Oslava 100. let vzniku Československa 
- Pasování 1. ročníku 
- Praxe v rádiu Čas, v Českém rozhlasu Ostrava, v QQ studiu 
- Praxe zahraničních studentů OU 
- Přednáška Fake News na OU 
- Rodilí mluvčí v hodinách angličtiny a španělštiny 
- Severozápadní Afrika autobusem 
- SOKRATES - přednáška pro maturanty 
- Sportovní  dny (rafty, turistika) 
- Studentské volby do Europarlamentu 
- Španělská restaurace Pata Negra 
- Výstava německého umění 
- Výstavy v rámci výtvarné výchovy a edukační programy galerie Plato 
- Výukové programy v DOV - Svět techniky 
- Workshop Audiovizuální tvorba na SLU Opava 
- Workshop Recyklace a třídění odpadu 
 
 
7.B. Prezentace školy na veřejnosti : 
 
a) činnost školy  
Mateřská škola  

 
- Pasování předškoláků 
- 100 let České republiky 
- Vánoční vystoupení 
- Sbírka Moment 
- Havaj párty 
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- Jarní košíčkování 
- Den země 
- The Family Relax Day 
- Loučení s předškoláky 
- Zahradní slavnost 
- Školní knihovna 

 
Základní škola a gymnázium 
 
- Anglické představení 
- Den země 
- Hello Games 
- Halloween pro žáky ZŠ 
- Pasování prvňáčků 
- Pasování studentů 1. ročníku  
- Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd za účasti rodičů 
- Středoškolák, vysokoškolák - Černá louka 
- Ukázkové hodiny 
- Vánoční besídka s jarmarkem pro rodiče 
- Veletrh středních škol Avion 
 
b) spolupráce s dalšími organizacemi 
 
- Bílý nosorožec o.p.s. - Centrum sociálních služeb 
- Moravskoslezské inovační centrum 
- Střední umělecká škola a základní umělecká škola Ave Art Ostrava 
- Slezská univerzita Opava – katedra audiovizuální tvorby 
- Mensa Česká republika 
- DK Akord 
- Galerie Plato Ostrava 
- Jazyková agentura Hello 
- K-TRIO Ostrava - Jih 
- Linka důvěry 
- Loutkové divadlo Ostrava 
- Městská knihovna Ostrava-Poruba 
- Městská policie Ostrava 
- ND Moravskoslezské  
- Okresní soud Ostrava 
- OSPOD Ostrava 
- OU 
- Policie ČR 
- PPP Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh 
- SLU Opava 
- Velký svět techniky 
- VŠB TU  
 
 
8. Údaje o výsledcích provedených kontrol:  
 
Kontrola investičního projektu Odborné učebny gymnázia Hello – kontrola proběhla, ze strany            
Centra pro regionální rozvoj, úspěšně a bez zjištění v červnu 2019. 
Další kontroly ve školním roce 2018/2019  na naší škole neproběhly. 
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9. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. hospodařila v kalendářním roce 2018 s              
obratem 30 926 tis. Kč a ztrátou ve výši 1 096 tis.  Kč . 

  

projekty EU 

 Hello školy - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001910  

Projekt základní školy a mateřské školy Hello zaměřený na personální podporu prostřednictvím            
pozice chůvy a školního asistenta. 

 

 Hello školy II - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008806 

Projekt základní školy a mateřské školy Hello zaměřený na personální podporu prostřednictvím            
pozice chůvy a školního asistenta. 

 

 Odborné učebny gymnázia Hello - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002617  

Projektovým záměrem byla výstavba, rekonstrukce a pořízení vybavení odborných učeben          
gymnázia Hello. 

 

 Odborné učebny základní školy Hello - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003693  

Projektovým záměrem bylo vybudování odborných učeben bilingvní základní školy Hello. 

 

 Úspory energií na gymnáziu a základní škole Hello - CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011411  

V projektu došlo prostřednictvím komplexních řešení ke snížení energetické náročnosti budovy           
Gymnázia a základní školy Hello. 

 

Odborná učebna na podporu řemeslných kompetencí základní školy Hello -          
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006108  

V rámci projektu byla vybudována řemeslná dílna a k ní příslušející kabinet. 
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Gymnázium Hello - CZ 02.3. X/0.0/0.0/16_035/000432 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I. Zaměřeno              
zejména na osobnostně-sociální rozvoj pedagogů v oblasti čtenářské a matematické          
gramotnosti, cizích jazyků, ICT, inkluze a projektové výuky.  

 

Erasmus + - Metodické vzdělávání pedagogů ZŠ Hello 2018-1-CZ01-KA101-047251 
Období realizace: 1.7.2018 – 30.6.2019 
V rámci projektu se 2 pedagogové školy zúčastnili vzdělávacího pobytu na Maltě. Vzdělávání bylo  
     zaměřeno na metodu Clil a využití informačních technologií ve výuce. Po úspěšném absolvování  
     kurzů se pedagogové vrátili a přenáší své poznatky jak do výuky, tak je sdílejí s kolegy. 
  
 

dotace z rozpočtu SMO 

 Talent jako diamant 2+3 

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na             
území statutárního města Ostravy pro rok 2019. Prostředky využity pro MŠ, ZŠ a gymnázium,              
zejména na didaktické pomůcky, odbornou literaturu, licence na software a interaktivní           
učebnice, vstupné a doprava žáků na exkurze a přednášky, vzdělávání pedagogů a mzdové             
náklady na metodiku, koordinaci aktivit v oblasti nadání. 

  

Od vědomosti k dovednosti - My se vědy nebojíme 2+3 

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na             
území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a navazující program od 1.4. 2018 do 31.3.2019.               
Prostředky využity pro MŠ, ZŠ a gymnázium na didaktické hry, nářadí, materiál pro             
experimenty, tablety, polytechnické stavebnice, přenosnou laboratoř a pomůcky, exkurze,         
mzdové náklady lektorů a pedagogů zapojených do aktivit pro nadané žáky a věcné ceny pro               
žáky.  

  

Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a            
středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy v době od 1.1.2017 do              
30.6.2018 a navazující od 1.7.2018 – 30.6.2019. Dotační prostředky využity na zajištění            
pedagogů a lektorů vyučujících v cizím jazyce pro MŠ, ZŠ a gymnázium.  

  

Aktivní školka, v níž to prostě žije 3 

Neinvestiční dotace na období 1.1. 2019 - 29.11.2019.  
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Přijď k nám - u nás to žije každý den 3 

Neinvestiční dotace na náklady spojené s realizací projektu v období 1.1.2019 - 29.11.2019.  

  
 
Závěr: 
Jak jsem již uvedla na začátku výroční zprávy školní rok 2018-2019 byl rokem změn. Došlo k                
několika personálním změnám na pozicích učitele, vychovatelky a ve funkci metodika prevence.            
Dokončili jsme komplexní rekonstrukci školy a přístavbu patra a zahájili jsme společnou výuku             
základní školy a gymnázia. Výměna oken, vznik nových odborných učeben (IT, přírodovědných a             
jazykových) nová fasáda, všechna sociální zařízení, nové rozvody tepla, elektřiny, kanalizace a            
celkové IT infrastruktury - to je nové prostředí, ve kterém probíhala výuka na naší škole. Vytvořit                
prostředí k modernímu vzdělávacímu programu a moderní a příjemné zázemí pro žáky i pedagogy -               
bylo naším hlavním cílem. Proto jsme se v tomto školním roce mohli plně soustředit na rozvoj a                 
aktualizaci vzdělávacího programu, stabilizaci pedagogického sboru a zapojení školy do nových           
projektů.  
 
 
 
V Ostravě dne 3. 9. 2019 
 
 
  
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána všemi zaměstnanci na hodnotící poradě  
dne 30. 9. 2019. 
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena Školskou radou dne 30. 9. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       ---------------------------------------- 

PaedDr. Ivona Klímová, MBA 
ředitelka školy 

16 
 


