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Z historie Gymnázia Židlochovice
1994/1995
V roce 1993 město Židlochovice začalo jednat se Školským úřadem
Brno-venkov o zřízení gymnázia. S doporučením této instituce v roce
1994 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo vznik
Gymnázia Židlochovice a stalo se jeho zřizovatelem. Ředitelem byl
na základě konkurzu jmenován RNDr. Antonín Šerý, který se své
funkce ujal dne 15. 8. 1994. Škola neměla k dispozici vlastní budovu,
proto ve školním roce 1994/1995 působila v objektu Základní školy,
Tyršova 611. Gymnázium by ve svých počátcích nemohlo existovat
bez pomoci města a základní školy, která mu zapůjčila i některé
pomůcky. Pedagogický sbor tvořil ředitel, zástupkyně ředitele Mgr.
Maria Karberová a sedm pedagogů (RNDr. Jiří Kubeš, Mgr. Hele
na Marková, Mgr. Dagmar Nováková, Mgr. Božena Šléglová, Mgr.
Danuše Švarzbergerová, Mgr. Jitka Veithová a Ing. Ivan Vitula).
Gymnázium bylo zřízeno jako sedmileté, novela školského zákona
z roku 1990 učinila totiž 9. ročník nepovinným. Na základě přijímacího řízení bylo do primy a sekundy přijato 62 žáků.
Se vznikem gymnázia začalo svou činnost vyvíjet i občanské sdružení Sdružení přátel gymnázia Židlochovice.
Po jednom školním roce, stráveném v objektu základní školy, nabídlo město gymnáziu k dispozici budovu po bývalé základní škole
na Tyršově ulici 400. O prázdninách probíhaly opravy, které financovalo město. Na rekonstrukci vyčlenilo z rozpočtu 490 tisíc korun,
ty byly použity na renovaci podlah, výměnu některých oken, rekonstrukci rozvodů plynu, vody a elektřiny, dále na nové malby a nátěry
a také další důležité opravy. Gymnázium získalo některé pomůcky,
knihy a učebnice od základní školy, nábytek a vybavení do učebny
chemie od Výzkumného ústavu v Hrušovanech u Brna. Od září 1995
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byly ve škole zřízeny tři třídy. Nově byla vybavena pracovna chemie,
fyziky a také počítačová učebna.
1995/1996
Ve školním roce 1995/1996 začal vycházet první školní časopis Gympláček. Na jeho vzniku se přímo podíleli studenti pod vedením Mgr.
Heleny Markové.
Tercii, ale i všechny učitele a žáky školy v listopadu velmi silně
zasáhlo tragické úmrtí studentky tercie Moniky Trojanové.
Studenti tercie pod vedením Mgr. Jitky Veithové v červnu připravili úspěšné divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Hráli
pro mateřské školy z Židlochovic a pro veřejnost.
Nejúspěšnějším studentem v soutěžích se stal v tomto školním
roce Jiří Chaloupka z tercie. V krajském kole Fyzikální olympiády se
umístil na 1. místě, v krajském kole Chemické olympiády na 4. místě
a v krajském kole Matematické olympiády na 4. místě.
1996/1997
V letních měsících roku 1996 se nepodařilo zrekonstruovat další dvě
učebny, a tak opravy probíhaly v průběhu září za plného provozu
školy. Vznikly provizorní jazykové třídy v suterénu, některé třídy
musely obsadit odborné učebny chemie a fyziky.
V červnu mohla veřejnost v Městském kulturním klubu v Židlochovicích zhlédnout v pořadí druhé divadelní představení Labutí
jezero, které se studenty gymnázia nastudovala Mgr. Jitka Veithová.
Jiří Chaloupka z kvarty i ve školním roce 1996/1997 výborně
reprezentoval školu. V krajském kole Matematické olympiády získal 1. místo, v krajském kole Fyzikální olympiády rovněž 1. místo
a v krajském kole Chemické olympiády 3. místo. Trojice studentů,
Jiří Chaloupka z kvarty, Lukáš Nevěděl z tercie a Pavel Kadlec ze
sekundy, obsadila 1. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže
Eurorebus.
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1997/1998
Na začátku školního roku 1997/1998 navrhl Školský úřad Brno-venkov v rámci optimalizace sítě škol sloučit gymnázium Židlochovice
s gymnáziem v Hustopečích. Tato okolnost vedla nejen pedagogický
sbor, ale také širokou veřejnost k odhodlání bojovat za zachování
školy.
Uprostřed boje za záchranu gymnázia se situace zkomplikovala
odchodem RNDr. Antonína Šerého, který uspěl v konkurzním řízení na místo ředitele gymnázia v Ivančicích. Na jeho místo nastoupila
od 1. listopadu 1997 Mgr. Maria Karberová, jejím zástupcem byl
jmenován RNDr. Jiří Kubeš. Navzdory dramatickým zprávám se podařilo sloučení gymnázií odvrátit a byl zahájen další školní rok. Ředi
telem byl na základě konkurzu jmenován RNDr. Jiří Kubeš a jeho
zástupkyní se stala Mgr. Maria Karberová.
Ve spolupráci s městem a Sokolem pod vedením RNDr. Jiřího
Kubeše organizovalo gymnázium v dubnu už popáté Přebor středních škol v šachu.
Třetí rok za sebou se v červnu hrálo divadlo pod vedením Mgr.
Jitky Veithové. Tentokrát to byla pohádka Čert a Káča. V hlavních
rolích vystoupili Martina Nentvichová a Radka Samsonová z kvinty,
Lucie Durcová, Jan Lukl, Jana Kopřivová, Pavel Kadlec a Marek
Růsek z tercie a Ivona Janíčková, Šárka Studená a Martina Zvon
ková ze sekundy.
V červnu roku 1998 zorganizovala Mgr. Danuše Švarzbergerová
v Městském kulturním klubu v Židlochovicích výstavu výtvarných
prací studentů gymnázia Kreslíme pro radost. Na 21 panelech byly
vystaveny výtvarné práce z hodin výtvarné výchovy. Studenti se podíleli na přípravě výstavy i na programu slavnostní vernisáže. V minulém i v tomto školním roce žáci kreslili vánoční přání pro akci
Na vlastních nohou. Výtěžek z prodeje byl určen na nákup zdravotní techniky do dětských nemocnic. Pro výstavu Židlochovice očima
dětí vytvořili studenti kresby a modely budov gymnázia a Národního
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domu. Oba modely byly kolektivní prací studentů kvarty, sekundy
a primy. V celostátní výtvarné soutěži Drogy a AIDS obsadila studentka tercie Lenka Žampachová 3. místo mezi 2917 pracemi.
V červnu také škola poprvé pořádala sportovně-branný kurz se
zaměřením na cyklistiku, který připravila Mgr. Božena Šléglová.
Další kurzy probíhaly pravidelně na konci školního roku každý rok
až do roku 2003. Ve školním roce 2003/2004 jela poprvé septima
pod vedením Mgr. Hany Žampachové na vodácký kurz a od té doby
se ho zúčastnili téměř všichni septimáni. Mgr. Božena Šléglová organizovala jako součást výuky tělocviku i lyžařské kurzy pro sekundu
a kvartu (později kvintu), na ni pak navázala i Mgr. Hana Žampa
chová.
Jiří Chaloupka z kvinty znovu dokázal, že chemie (1. místo v krajském kole Chemické olympiády) a matematika (3. místo v krajském
kole Matematické olympiády) jsou jeho doménou. Do celostátního
kola Eurorebusu postoupily 3 skupiny: Jaroslav Ferda, Pavel Kadlec
a Jaroslav Pavliš z tercie (2. místo), Martina Kučerová, David Sta
něk a Jan Figlovský ze sekundy a Lukáš Nevěděl, Alois Konečný
a Jiří Studený z kvarty.
1998/1999
Ve školním roce 1998/1999 zaznamenala škola vznik dvou důležitých školních orgánů. Od září 1998 zde začala pracovat studentská
rada, tvořili ji vždy dva zvolení zástupci z každé třídy, kteří jejím
prostřednictvím měli prosazovat stanoviska všech studentů. Rada
se scházela jednou za měsíc společně s vedením školy. Ve školním
roce 2018/2019 ji nahradil studentský parlament. Vedle studentské
rady byla v září ustanovena funkce výchovné poradkyně, kterou začala vykonávat Mgr. Jitka Veithová.
Se vzrůstajícím počtem tříd bylo nutné uvažovat o rekonstrukci
školní budovy. Byl vypracován plán rozsáhlé opravy, která se rozdělila do několika etap. Na konci druhého pololetí mohla být započata
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první. Obsahovala především renovaci suterénu. Sklepní místnosti
byly izolovány proti vodě a zemní vlhkosti, došlo k rozšíření sociálního zařízení a šaten, u kterých se zřídil nový vchod ze dvora. Oprava
suterénu tak přinesla nové odborné učebny fyziky a chemie, u každé
sklad pomůcek, dále dílnu a jednu malou místnost, tzv. klub. Dnes
se zde nachází učebna jazyků 3. Obě třídy byly vybaveny novým nábytkem a pomůckami. Tato rekonstrukce proběhla během léta 1999.
Suterén byl zprovozněn k 1. 9. 1999. Plán také počítal s využitím
prostor na půdě a s následným prodloužením schodiště. Tento krok
nebyl později uskutečněn, byl totiž zhodnocen jako nevyhovující.
Došlo ke zřízení ústředního vytápění a k instalaci dvou plynových
kotlů. Během září proběhly závěrečné úpravy na školním dvoře
a okolí budovy, včetně vybudování nových chodníků.
Začátkem května se poprvé uskutečnil studijní a poznávací zájezd do Anglie. Organizovala ho Mgr. Dagmar Nováková, později se
přidali i další učitelé anglického jazyka. Dnes už by si studenti bez
této pravidelné akce nedovedli výuku angličtiny ani představit.
V květnu také zorganizovala Mgr. Helena Marková Květinový
den, který každoročně pořádá Liga proti rakovině. Tato tradice se
udržela na škole dodnes.
Největší úspěchy v soutěžích byly i v tomto školním roce spojeny
se jménem Jiřího Chaloupky ze sexty. Nejdříve převzal v prosinci
Čestné uznání v přírodovědném oboru ceny Talent roku, kterou
vyhlásila nadace Křižovatka, a na konci školního roku přidal další výborné výsledky: páté místo v celostátní soutěži Matematický klokan
v oboru Benjamin, 12. místo v celostátním kole Chemické olympiády a 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády. Do krajského kola
Matematické olympiády postoupil Vojtěch Štursa z kvinty.
Nejlepšími výsledky v celostátním kole Eurorebusu byly: 2. místo
tříd (Lukáš Nevěděl a Alois Konečný z kvinty), 2. místo Jaroslava
Pavliše z kvarty a 2. místo Aloise Konečného z kvinty v kategorii
jednotlivců.
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1999/2000
Ve školním roce 1999/2000 se škola připojila k síti Internet, zároveň
byla nově vybavena počítačová učebna.
V únoru se uskutečnil první Společenský ples Gymnázia Židlo
chovice. Tradice každoročně organizovat tuto akci trvá i nadále.
Připravují ho učitelé ve spolupráci se Sdružením přátel gymnázia
Židlochovice. Do roku 2014 byla hlavním organizátorem Mgr. Hana
Stravová, po ní převzal tuto akci Mgr. Tomáš Dratva.
Po šesti letech existence gymnázia proběhly na škole první závěrečné maturitní zkoušky, všichni studenti je úspěšně absolvovali.
V červnu si mohli zájemci v Městském kulturním centru prohlédnout výstavu výtvarných prací studentů, kterou uspořádala Mgr.
Karla Jarošová. Výstavy studentských prací se v dalších letech mnohokrát opakovaly, každoroční soutěž o nejhezčí adventní věnec vytvořený žáky školy spojená s výstavou trvá dodnes.
Úspěchy v soutěžích v minulém školním roce se projevily významným oceněním tří studentů školy. V listopadu 1999 se uskutečnilo vyhlášení soutěže Talent roku. V kategorii nad 15 let získal
Jiří Chaloupka 2. místo v přírodovědném oboru a ve stejném oboru
v kategorii pod 15 let Michal Bouda 1. místo a Jiří Gottwald 2. místo. Na akci byli rovněž pozvaní Lukáš Nevěděl a Alois Konečný ze
sexty za výsledky v zeměpisných soutěžích.
Ve školním roce 1999/2000 mimořádným úspěchem završil stu
dium na gymnáziu Jiří Chaloupka ze septimy. Postoupil do celostát
ního kola Matematické olympiády a Chemické olympiády. V celostátním kole Fyzikální olympiády obsadil 2. místo a v červenci se
zúčastnil v anglickém Leicesteru mezinárodního kola této soutěže
a získal bronzovou medaili. V prosinci 2000 byl už absolvent Jiří
Chaloupka přijat ministrem školství Mgr. Eduardem Zemanem jako
úspěšný účastník mezinárodních soutěží a poté obdržel z rukou
předsedy AV ČR Prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc. Cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského.
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V Matematické olympiádě byli vedle Jiřího Chaloupky velmi
úspěšní Jiří Gottwald z tercie (4. místo v krajském kole oboru Z9
a 2. místo v krajském kole oboru Z9 – Pikomat) a Michal Bouda
z tercie (2. místo v okresním kole v oboru Z8 a 2. místo v krajském
kole oboru Z9 – Pikomat), do krajského kola Fyzikální olympiády
postoupil Vojtěch Štursa ze sexty.
V celostátním kole soutěže Eurorebus patřili židlochovičtí studenti k nejlepším: 2. místo tříd vyhráli Lukáš Nevěděl a Alois Ko
nečný ze sexty a 5. místo tříd Pavel Kadlec a Jaroslav Pavliš z kvinty. V kategorii jednotlivců byl nejúspěšnější Martin Foral z tercie,
který si svým 1. místem vybojoval účast na zájezdu do jižní Evropy, Kateřina Konečná z tercie ve stejné kategorii získala 3. místo.
V krajském kole recitační soutěže se Šárka Studená z kvarty umístila na 3. místě.
Gymnázium Židlochovice se v tomto školním roce poprvé zúčastnilo Středoškolské odborné činnosti. V krajském kole obsadil 1. místo v oboru matematika a matematická informatika Jiří Chaloupka
ze septimy (název práce: Func View) a na 5. místě v oboru geologie
a geografie Lukáš Nevěděl ze sexty (název práce: Separatismus).
2000/2001
Po dvou stavebních úpravách, které proběhly v minulých letech, se
rekonstrukce budovy ve školním roce 2000/2001 zastavila. Uskutečnila se však změna zřizovatele školy. Podobně jako většina středních
škol v ČR přešlo Gymnázium Židlochovice v důsledku nového státoprávního uspořádání pod odbor školství příslušného kraje. Novým
zřizovatelem školy se od 1. 7. 2001 stal Jihomoravský kraj.
Výhodné pro školu bylo následné převedení budovy a pozemku
do majetku zřizovatele. K této transakci došlo v červenci 2002.
V květnu se gymnázium rozhodlo uspořádat majáles. Dva roky
nato se u příležitosti 130. výročí povýšení Židlochovic na město ko-
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nala podobná akce, Studenti městu aneb Majáles podruhé. Obě slavnosti organizovala Mgr. Jitka Veithová, ale proběhly také za velkého
přispění žáků, kteří si sami připravili nejrůznější vystoupení.
V červnu se uskutečnil jednodenní zájezd studentů do Vídně, který připravila Mgr. Jitka Veithová. Stal se tradicí, která se pravidelně
opakuje dodnes. Studenti si hlavně prohlédli historické památky,
vyzkoušeli si také, jak zdatní jsou v užívání němčiny v běžné situaci.
Své jazykové schopnosti rozvíjeli žáci i v dalších letech, kdy učitelé
německého jazyka organizovali i vícedenní výukové zájezdy do Švýcarska (2009) a Německa (2010, 2013, 2017, 2018).
Stejně jako v předchozích dvou ročnících mělo židlochovické
gymnázium zastoupení i ve 3. ročníku soutěže Talent roku, která
v prosinci hodnotila výsledky soutěžících za rok 2000. První místo
v přírodovědném oboru ve starší kategorii získal Jiří Chaloupka,
2. místo v mladší kategorii ve stejném oboru obsadil Jiří Gottwald
z kvarty a rovněž 2. místo ve výtvarném oboru bylo uděleno Michalu
Boudovi z kvarty. Mezi studenty pozvanými na slavnostní vyhlášení
byl David Kopeček za 2. místo na mistrovství světa v karate a Lukáš
Nevěděl ze septimy za výsledky v celostátních kolech zeměpisných
soutěží.
K výborným výsledkům v soutěžích patřilo 1. místo Jiřího Gott
walda z kvarty v krajském kole Matematické olympiády, 2. místo Pavla Kadlece ze sexty v krajském kole Zeměpisné olympiády
a 4. místo Lukáše Nevěděla ze septimy v oboru geologie a geografie v krajském kole SOČ. Ve výtvarném oboru umělecké soutěže
Brněnské kolo získal 1. cenu Michal Bouda z kvarty. V soutěži
Eurorebus si výborně vedli v jednotlivcích Pavel Kadlec ze sexty
(1. místo) a Jaroslav Ferda ze sexty (3. místo), v kategorii tříd zástupci septimy (Lukáš Nevěděl a Alois Konečný na 3. místě), sexty
(Pavel Kadlec a Jaroslav Ferda) a kvarty (Martin Foral a Kateřina
Konečná).
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2001/2002
Ve školním roce 2001/2002 zahájil svou činnost šachový kroužek
pod vedením Mgr. Antonína Továrka. Antonín Továrek se kroužku
věnoval až do svého odchodu do důchodu.
V prosinci 2001 náhle zemřel učitel biologie a tělesné výchovy
Doc. RNDr. Milan Marek, Csc., který na škole krátce učil od začátku
školního roku.
Výborných výsledků dosáhl Jiří Gottwald z kvinty, který se stal
úspěšným řešitelem krajského kola dvou olympiád. V Chemické
olympiádě skončil na 5. místě, v Matematické olympiádě na 7. místě. V celostátním kole Eurorebusu se Jan Saňka z tercie umístil na
9. místě. V soutěži Brněnské kolo získala čestné uznání v uměleckém přednesu Šárka Studená ze sexty a 3. místo ve výtvarném oboru Veronika Jarošová z kvarty.
2002/2003
V září a říjnu školního roku 2002/2003 se v některých třídách za
provozu vyměnila okna, která již byla v havarijním stavu. Další
dva měsíce se ještě opravovaly vstupy do některých tříd a v sedmi
učebnách se malovalo. Na rekonstrukci dohlížel kromě vedení školy
i školník Vladimír Remek. Byl to jeho poslední školní rok na gymnáziu. Od počátku provozu gymnázia v budově Tyršova 400 byl výborným reprezentantem této profese. V dobách, kdy vybavení školy
tvořil starý nábytek, sešívaly se učebnice, aby déle vydržely a budova
školy s vnitřními instalacemi byla ve velmi špatném stavu, Vladimír
Remek opravoval a vyráběl s úsměvem a porozuměním všechno, co
bylo potřeba. Měli ho rádi žáci i učitelé.
Rekonstrukce dále pokračovala v letních měsících roku 2003. Došlo k úpravám oken, dveří a jiného zařízení ve dvou dalších učebnách a na chodbách. Zastavěly se dva nevyužité balkóny v přízemí
a prvním patře a tím se rozšířily prostory na chodbách. Instalovala
se další nová topná tělesa v některých třídách a nové rozvody v po-
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čítačové učebně. Zvýšení počtu tříd v tomto roce vyřešilo vedení
gymnázia nájmem prostor v sokolovně. Její budova se nachází nedaleko, studenti tam i v současné době dochází do dvou učeben
a také do sportovního sálu, kde probíhá vyučování tělesné výchovy. Výměna všech oken, včetně těch v kabinetech, byla dokončena
v roce 2004.
Gymnázium v minulém školním roce 2001/2002 navázalo spolupráci s reálným gymnáziem v rakouském Grieskirchenu. V září a říjnu 2002 v tomto městě strávilo pět dní osmnáct studentů kvarty,
kvinty a septimy. Rakouští učitelé a studenti jim připravili bohatý
program a v květnu 2003 pak zavítali na oplátku do Židlochovic.
Akci organizovala Mgr. Jitka Veithová.
Od vzniku gymnázia se do roku 2002 konaly třikrát maturitní
zkoušky, studenti v nich zakončili sedmiletý studijní program. První žáci osmiletého programu do školy nastoupili ve školním roce
1996/1997, a proto zde v květnu 2003 neproběhly maturity.
Na konci školního roku 2002/2003 ukončila svou pedagogickou
činnost na škole Mgr. Božena Šléglová, odešla do důchodu. Patřila
mezi prvních osm nadšenců, se kterými začínala výuka na gymnáziu
v roce 1994.
Největší úspěch v soutěžích v tomto školním roce zaznamenal
student kvarty Jan Saňka, který postoupil do celostátního kola
Zeměpisné olympiády, a Jiří Gottwald ze sexty s Martinem Svobo
dou z kvarty, kteří v krajském kole Fyzikální olympiády získali ve
svých kategoriích 2. místo. V soutěži Brněnské kolo pěvecký sbor
osmnácti studentů nejstarších ročníků vyhrál kategorii pěveckých
sborů a Robin Remunda ve výtvarném oboru získal 1. místo. Školní pěvecký sbor se v této soutěži umísťoval téměř pravidelně do
roku 2010 buď na 1., nebo na 2. místě (v roce 2008 získal čestné
uznání). Velkou zásluhu na tom měla Romana Čermáková ze sexty,
později ji ve vedení sboru vystřídala její mladší sestra Kristýna
Čermáková.
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2003/2004
Ve školním roce 2003/2004 byla existence Gymnázia Židlochovice
již podruhé citelně ohrožena v rámci druhé vlny optimalizace. Ta
počítala s tím, že se židlochovické gymnázium spojí s Gymnáziem
T. G. Masaryka v Hustopečích a Gymnáziem Velké Pavlovice s novým
sídlem v Hustopečích. K tomuto sloučení však nakonec nedošlo.
V květnu závěrečnou zkouškou ukončili své studium první maturanti osmiletého studia.
V červnu proběhla v Městském kulturním klubu oslava deseti let
existence gymnázia. Byla zde instalována výstava připomínající uplynulé období, kterou zahájil kulturní program připravený studenty.
V soutěžích dosáhly vynikajícího výsledku studentky kvarty Jana
Koždoňová a Jana Strouhalová. Obě postoupily do celostátního
kola Dějepisné olympiády, Jana Koždoňová ústřední soutěž vyhrála. Za tento výsledek jí byla v dubnu 2005 udělena Cena Nadačního
fondu Jaroslava Heyrovského. V literární soutěži Máme rádi přírodu
získala Jana Koždoňová 1. místo a Adam Jaroš z kvarty 3. místo.
V literární soutěži Ahoj z prázdnin obsadil 3. místo Jakub Koždoň
z primy. V pěvecké soutěži Pavla Křižkovského se umístil Jakub
Strouhal z kvarty na 3. místě a v krajském kole pěvecké soutěže
Zlatý kos Petra Šťastná obsadila rovněž 3. místo. Úspěšní byli studenti nižších ročníků v okresním kole Pythagoriády, na 1. místě se
umístila Markéta Janošová z primy a na 2. místě Radek Fajstl ze
sekundy. Nejúspěšnější v Matematické olympiádě byl student kvarty
Jaromír Durna, který v krajském kole získal 2. místo, dále v okresním kole této soutěže Markéta Janošová z primy obsadila 2. místo
a Hana Nevídalová z tercie rovněž 2. místo.
2004/2005
V září 2004 se do školy „vrátila“ bývalá žákyně a maturantka první
maturitní třídy na škole Mgr. Lucie Pazderská, tentokrát už ale ve
funkci učitelky matematiky a biologie. Jeden školní rok (2007/2008)
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působil na gymnáziu jako učitel tělocviku i další bývalý absolvent
školy Mgr. David Kopeček. Absolventů gymnázia dnes pracuje
několik například i na základní škole v Židlochovicích. Další našli
uplatnění i v jiných profesích s vysokoškolským vzděláním v židlochovickém regionu.
Výborného výsledku ve školním roce 2004/2005 dosáhla Jana
Koždoňová z kvinty. S historickou prací Morávka – obyčejní lidé,
nebo hrdinové? se umístila na 2. místě soutěže Eustory. V srpnu 2005
se pak zúčastnila mezinárodního setkání s vítězi soutěže z patnácti
evropských zemí a letní akademie v Berlíně. Dalšího úspěchu dosáhl Roman Dvořák z primy, který postoupil do celostátní přehlídky
recitátorů Dětská scéna. V krajském kole Matematické olympiády
velmi dobře soutěžili Vladimíra Michálková z kvarty, Jaromír Dur
na z kvinty a Michal Bouda z oktávy a v krajském kole Fyzikální
olympiády byli úspěšní Petr Sedlo a Jaromír Durna z kvinty.
V korespondenční soutěži FyzIQ byli nejúspěšnější Dana Juhová
a Hana Vaculová z kvarty a Ondřej Král s Michalem Némethym ze
sekundy, všichni se umístili na 1. místě v kraji.
2005/2006
Během srpna a září 2005 byla kvůli neúnosnému stavu vytápění budovy vybudována nová kotelna v půdním prostoru. Zároveň bylo rekonstruováno zbylé sociální zařízení v přízemí a patře levého křídla.
Záchody byly rozšířeny o prostor dvou bývalých kabinetů, ty se přesunuly vedle učebny angličtiny a informatiky. Během podzimních
prázdnin ještě proběhla výměna některých baterií a umyvadel, třídy
se vymalovaly a upravil se poškozený povrch na dvoře.
Ve školním roce 2005/2006 začala pracovat ve škole školská rada.
Měla šest členů, dnes jich má devět.
Od září začali studenti pravidelně jednou měsíčně vydávat po
Gympláčku v pořadí již druhý časopis s názvem inTELEkt. O jeho
konečnou podobu a distribuci se staral Mgr. Antonín Továrek.
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V červnu se uskutečnila školní akademie. Během uplynulého školního roku dosáhli totiž studenti výjimečných výsledků v recitačních
a pěveckých soutěžích, úspěšná byla také divadelní a taneční vystoupení na vánoční besídce a na školním plesu. Smyslem akademie bylo
ukázat některá tato vystoupení spolužákům a také veřejnosti. Celou
akci organizoval Mgr. Vladimír Čech. V dalším školním roce studenti
a učitelé připravili akademii znovu.
V tomto školním roce postoupili ve třech školních soutěžích
studenti židlochovického gymnázia do celostátních kol. V Chemické olympiádě to byla Lucie Zajícová ze septimy, v SOČ v oboru
historie Lucie Suchánková z oktávy a v zeměpisné soutěži Eurorebus dvě třídy – septima (Jan Saňka, Martin Svoboda a Sta
nislav Žilka) a sekunda (Lukáš Novotný, David Susna a Jan Ryša
vý). Nejlépe si vedla trojice studentů sekundy, která skončila na
šestém místě. V SOČ do krajského kola v oboru historie postoupily
Denisa Dvořáková a Denisa Hniličková. Významné je také 3. místo
v krajském kole Chemické olympiády Hany Nevídalové z kvinty,
1. místo v okresním kole Pythagoriády Lucie Šedové a Davida Vá
vry ze sekundy, 1. místo v okresním kole Matematické olympiády
Markéty Janošové z tercie a 2. místo Pavlíny Kadlecové v okresním kole stejné soutěže. Do krajského kola Chemické olympiády
také postoupili: Michaela Suchánková, Petra Veselá, Jana Ryli
chová, Nicola Ceeová a Sabina Némethová ze septimy. V krajském
kole Biologické olympiády soutěžily Jana Strouhalová ze sexty
a Petra Veselá ze septimy. V krajském kole soutěže FyzIQ se nejlépe
na 4. místě umístily Renata Nováková a Tereza Vaculová z tercie.
V soutěži Brněnské kolo Petra Šťastná z kvarty v oboru zpěv obsadila 1. místo, v oboru recitace Radomír Šťastný ze sexty 1. místo
a Ondřej Novák z kvinty ve stejném oboru 3. místo. Cenu v oboru kresba, malba získal Pavel Janoš ze sexty, cenu v oboru textilní
techniky Petra Veselá ze septimy a cenu v oboru kombinované techniky Michaela Suchánková a Sabina Némethová ze septimy.
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2006/2007
V 2. pololetí školního roku 2006/2007 byla do funkce zástupkyně ředitele jmenována Mgr. Jitka Veithová. Její předchůdkyně Mgr. Maria
Karberová totiž začala pracovat z rodinných důvodů na zkrácený
úvazek. Práce Mgr. Karberové si vážil nejen ředitel RNDr. Jiří Kubeš,
ale i celý kolektiv pracovníků školy. V začátcích existence gymnázia
to často nebyla práce jednoduchá. Ve školním roce 2011/2012 se
ještě vrátila, aby odvedla k maturitě z matematiky třídu oktávu, ale
pak už se s výukou na gymnáziu rozloučila. Ve funkci výchovného
poradce Mgr. Jitku Veithovou vystřídala Mgr. Hana Stravová.
V dubnu 2007 proběhl první několikadenní poznávací a studijní zájezd do Paříže, který organizovala Mgr. Miroslava Nechvílová. Od té
doby skupiny studentů z našeho gymnázia jezdí do hlavního města
Francie pravidelně.
V červnu se uskutečnilo vystoupení studentů na slavnostech
města Židlochovice a členové školního dramatického kroužku pod
vedením Pavly Gerlingerové z kvinty zahráli spolužákům a veřej
nosti divadelní představení Popletená pohádka. V dalších letech až
do roku 2011 žáci gymnázia s Pavlou Gerlingerovou a později také
se studentkou Michaelou Rychtářovou každoročně nastudovali
nové divadelní představení.
Od školního roku 2006/2007 se staly součástí výuky v sextě a septimě ročníkové práce a jejich obhajoba. V SOČ pak celkem 3 studenti postoupili do krajského kola. Eva Svobodová z oktávy obsadila
2. místo v oboru historie za Jihomoravský kraj a ve stejném oboru
Jiří Lukl ze septimy rovněž 2. místo za kraj Vysočina. Miroslav Kre
pl ze septimy soutěžil v oboru geologie a geografie.
Největší úspěch v soutěžích v tomto školním roce zaznamenala
Michaela Mlejnková z kvarty. V celostátním kole Dějepisné olympiády skončila na 7. místě. V soutěži Brněnské kolo Aleš Felner ze septimy zvítězil ve hře na hudební nástroj a duo Petra Kneslová a Petra
Šťastná z kvinty ve zpěvu. V recitační části této soutěže obsadila

30 • Gymnázium Židlochovice • 25 let

Jitka Tomešková z kvarty 2. místo a Radomír Šťastný ze septimy
3. místo. V okresním kole Matematické olympiády si nejlépe vedli
Anna Hodovská z primy (2. místo) a Vojtěch Procházka ze sekundy (2. místo). V krajském kole stejné soutěže skončila Markéta
Janošová z kvarty na 3. místě. V okresním kole Pythagoriády získal
Pavel Šuba z primy 2. místo. V Chemické olympiádě se úspěšným
řešitelem krajského kola stal Jan Ryšavý z tercie. Výborných výsledků v literárních soutěžích dosáhla Hana Vitulová. Obsadila 2. místo v celostátní soutěži Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní (text:
Co Čech, to lidumil?) a 3. místo v celostátní literární soutěži Ahoj
z prázdnin. Získala také cenu odborné poroty pro nejlepší příspěvky
ve 3. ročníku celostátní soutěže dětského literárního projevu Náš
svět. V Eurorebusu do celostátního kola postoupily tři třídy: sekunda (Vojtěch Procházka, Michal Měřínský a Klára Galová), tercie
(Lukáš Novotný, Jan Ryšavý a David Susna) a kvarta (David Horák,
Ondřej Mahovský a Karel Selinger). V kategorii jednotlivců se do
celostátního kola probojovali Markéta Janošová z kvarty, Tomáš
Ryšavý a Jan Soukop z kvinty a Jan Saňka z oktávy.
2007/2008
Od června do října 2007 proběhla na gymnáziu rekonstrukce vnějšího pláště budovy. Jednalo se o kompletní opravu střechy včetně výměny krytiny, klempířských prvků a instalace nového hromosvodu,
dále o opravu fasády, vstupního schodiště a oplocení školy. V přední
části budovy se projevila snaha zachovat co nejvíce původních prvků, včetně reliéfů. Po ukončení rekonstrukce se budova školy stala
jedním z reprezentativních objektů města a důstojným protějškem
židlochovického zámku.
V prosinci připravili studenti pod vedením Mgr. Karly Jarošové
výstavu Vánoční dekorace. Byly vystaveny nejen adventní věnce, ale
i svícny, keramika a kresby na sklo a hedvábí. Studenti kvinty domodelovali figurky do keramického betléma, který začali tvořit již
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v minulém školním roce. Vystaveny byly i šperky Evy Burianové ze
sexty a práce studentek tercie a sekundy, které vznikly ve výtvarném kroužku. Podobná výstava proběhla i v prosinci 2009. Výtvarný
kroužek vznikl po příchodu Dany Saňkové v roce 2003 do funkce
hospodářky školy a pod jejím vedením pracuje nepřetržitě dodnes.
Od února do března se uskutečnila v rajhradském klášteře výstava fotografií Ondřeje Mahovského z kvinty. Podnětem k ní byla práce Michaely Mlejnkové do celostátního kola Dějepisné olympiády
Šero nad rajhradským klášterem roku 1950, pro kterou potřebovala
aktuální fotografie kláštera. Nakonec jich bylo tolik a přibyly i další
z autorské tvorby Ondřeje Mahovského, že vznikla celá výstava.
Ve školním roce 2007/2008 dosáhl vynikajícího úspěchu ve starší kategorii literární soutěže Skrytá paměť Moravy student kvinty
Jakub Strouhal, který se umístil na 1. místě. Pořádalo ji Muzeum
Brněnska – Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum
v Hodoníně. V recitační soutěži do krajského kola postoupil Roman
Dvořák z kvarty. V soutěži Brněnské kolo byly nejúspěšnější Petra
Šťastná ze sexty v sólovém zpěvu (2. místo) a Pavla Gerlingerová
ze sexty v uměleckém přednesu (2. místo). Michaela Mlejnková
z kvinty se ve stejném oboru umístila na 3. místě. Cena ve výtvarném oboru Brněnského kola byla udělena Markétě Kalužíkové z tercie, Elišce Stravové z kvinty, Evě Burianové a Robinu Remundovi
ze sexty a Haně Nevídalové, Veronice Judasové, Blance Jelínkové ze
septimy.
V SOČ do krajského kola postoupili v oboru historie Jiří Lukl
a Aleš Felner z oktávy. V Matematické olympiádě se v okresním kole
na 1. místě umístil Vojtěch Procházka z tercie a na 3. místě Lukáš
Hytych z kvarty. V okresním kole Pythagoriády obsadil 1. místo Jiří
Wróbel z primy a 2. místo Jiří Musil ze sekundy. Velmi úspěšným
byl student kvarty Jan Ryšavý, který v krajském kole Chemické
olympiády obsadil 2. místo. Do krajského kola Biologické olympiády
postoupila Jana Strouhalová z oktávy. V Eurorebusu v celostát-
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ním kole soutěžili v kategorii jednotlivců Miroslav Krepl z oktávy
a Tomáš Ryšavý ze sexty a v kategorii tříd kvarta ve složení Lukáš
Novotný, David Susna a Kristýna Zichová.
2008/2009
Školní rok 2008/2009 byl v pořadí patnáctým v historii gymnázia.
Dne 26. června se v celém areálu školy konala Zahradní slavnost,
kterou si gymnázium toto výročí připomnělo. Pozvaní hosté, bývalí
i současní žáci a veřejnost si mohli prohlédnout budovu s expozicemi výsledků soutěží, fotografií akcí, výletů, sportovních a veřejných
aktivit studentů. Na zahradě vzniklo malé podium, na kterém nejprve žáci předvedli svůj program a potom se zde mohlo tancovat,
na hosty čekalo i občerstvení. Ve stejném duchu proběhla Zahradní
slavnost o pět let později 20. června 2014. Na 400 hostů se přišlo podívat na to, co se na gymnáziu změnilo a využilo příležitosti nefor
málně se setkat s bývalými spolužáky, s učiteli a přáteli. Akce se
zúčastnil i hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
V jubilejním patnáctém školním roce gymnázia získali žáci řadu
cen v soutěžích. Největším úspěchem byly výsledky v Olympiádě
z českého jazyka. Hana Vitulová z kvarty v I. kategorii pro nižší stupeň a Markéta Janošová ze sexty ve II. kategorii pro vyšší stupeň
postoupily do celostátního kola. V literární soutěži Skrytá paměť
Moravy se Vendula Kreplová z kvinty umístila na 1. místě a Jakub
Strouhal ze sexty na 3. místě. V krajském kole SOČ reprezentovaly
školu v oboru historie Veronika Machová a Pavla Gerlingerová ze
septimy. Jan Ryšavý z kvinty v krajském kole Chemické olympiády
obsadil 2. místo a sedm studentů reprezentovalo školu v celostátním kole Eurorebusu (Vojtěch Procházka, Klára Galová, Michal
Měřínský z kvarty, Petr Kubásek, Tomáš Ryšavý, Markéta Jano
šová ze sexty a Jan Soukop ze septimy). Družstvo šachistů vyhrálo
1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole Přeboru škol.
Zúčastnilo se i celostátního kola.
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2009/2010
V říjnu 2009 se uskutečnila třídenní exkurze studentů gymnázia
do Krakova, Osvětimi a Věličky pod vedením Mgr. Petra Dvorníka.
Od školního roku 2012/2013 pak jezdí každý druhý rok studenti do
Osvětimi. Akci organizuje Mgr. Danuše Švarzbergerová.
V červnu v Masarykově kulturním domě proběhla pěvecká soutěž
školy zakončená vystoupením školního pěveckého sboru. Vše zorganizoval Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer.
Největšího úspěchu ve školním roce 2009/2010 dosáhly Valen
tina Aulisa z kvarty, která postoupila do celostátního kola Dějepisné olympiády a Ivana Hnízdová z primy účastí v celostátním
kole Astronomické olympiády. Dalším úspěchem bylo 2. místo Jana
Ryšavého ze sexty v krajském kole kategorie C a 7. místo v krajském
kole kategorie A Chemické olympiády, dále postup Anny Bielákové
z tercie a Kateřiny Furchové ze sekundy do krajského kola Biologické olympiády, účast Vojtěcha Procházky z kvinty a Jana Stravy
z kvarty v krajském kole Fyzikální olympiády a Pavla Šuby z kvarty
v krajském kole Matematické olympiády. V krajském kole Soutěže v cizím jazyce – Německý jazyk se umístila Ngoc Anh Nguyen
ze sexty na druhém místě. V soutěži Brněnské kolo Petra Fialová
z kvinty získala 1. místo v uměleckém přednesu, v oboru užité umění byla udělena cena Markétě Kalužíkové, Lence Burešové a Vero
nice Minaříkové z kvinty. V celostátním kole Eurorebusu soutěžili
v jednotlivcích Kateřina Furchová ze sekundy a Markéta Janošová
ze septimy a za třídy Valentina Aulisa, Pavel Šuba, Aneta Dufková
a Aneta Koláčková z kvarty.
2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 se znovu, ale tentokrát velmi silně, rozpoutal boj o záchranu gymnázia. Potřetí se jednalo o tom, zda bude
Gymnázium Židlochovice v rámci optimalizace sítě škol sloučeno
s gymnáziem v Hustopečích.

34 • Gymnázium Židlochovice • 25 let

V lednu roku 2011 zřizovatel nepovolil otevření nové primy. Protest okolních obcí podpořený výtkami, že se omezování některých
středních škol neděje podle žádných kritérií, byl tak silný, že Jihomoravský krajský úřad přehodnotil své rozhodnutí a od omezení
na jaře ustoupil. V červnu se ovšem o možnosti sloučení obou škol
začalo jednat znovu. Škola se však velmi rychle rozhodla nevzdávat se, a tak začalo tříměsíční urputné snažení o její záchranu. Síly
zmobilizovali zaměstnanci školy, žáci, rodiče, starostové a vlastně
celá spádová oblast. Tvořily se otevřené dopisy rozhodujícím činitelům a krajským politikům, podepisovaly se petice, organizovala
se setkání v sálech i na náměstích, vyráběly se informační nástěnky
a transparenty. To vše se dělo za živého zájmu a podpory médií.
Všichni s velkým nasazením pracovali na tom, aby pomocí racionálních argumentů přesvědčili krajské zastupitele, že gymnázium
v Židlochovicích je kvalitní a nenahraditelná střední škola. Obrovské
vzepětí všech podporovatelů bylo nakonec úspěšné.
Výuka musela probíhat navzdory všem nesnázím. Ve školním
roce 2010/2011 se poprvé konaly státní maturitní zkoušky. Z dvaceti šesti studentů oktávy všichni prospěli. Téměř polovina studentů
(11) s vyznamenáním, z toho pět se samými výbornými. Maturitní
zkouška už měla dvě části, společnou (státní) a profilovou (školní).
V květnu studenti tercie až oktávy připravili výstavu fotografií,
poezie a obrazů Poslouchej ty barvy.
Na konci školního roku ukončil svoje působení ve škole Ing. Ivan
Vitula. Od roku 1994 učil chemii a zájemci z řad studentů k němu
chodili na výuku náboženství.
Velkým úspěchem školy v soutěžích bylo 1. republikové místo
Kateřiny Furchové z tercie v soutěži Matematický klokan, 11. místo Michaely Mlejnkové v celostátním kole SOČ v oboru historie
(název práce: Rajhradský klášter v době totality a jeho obnova po
roce 1989), postup Ivany Hnízdové ze sekundy do celostátního kola
Astronomické olympiády a 2. místo Jana Ryšavého ze sexty v kraj-
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ském kole Chemické olympiády kategorie B společně s 25. místem
stejné soutěže kategorie A. Mladší studenti soutěžili velmi dobře
v okresním kole Pythagoriády: 4. místo získala Tereza Singerová
z primy, 2. místo Jan Kugler ze sekundy, 1. místo Duc Viet Tran,
Martin Jaroš a Karel Kugler z tercie. V krajském kole Soutěže v cizím jazyce – Německý jazyk se umístila Ngoc Anh Nguyen ze septimy na druhém místě. V krajském kole Biologické olympiády si velmi
dobře vedly Anna Bieláková z kvarty (3. místo), Kateřina Furchová
z tercie a Eliška Kleinová z kvinty. Vojtěch Procházka ze sexty soutěžil v krajském kole Fyzikální olympiády. David Vávra ze septimy
postoupil do krajského kola Logické olympiády. Do celostátního kola
Eurorebusu postoupili: Tereza Singerová, Matěj Strouhal a Filip
Kiowský z primy a Anna Bieláková, Magdaléna Kánovičová a Bar
bora Havlíčková z kvarty. Družstvo žáků tercie (Michaela Kurková,
Lenka Králíková, Jan Zich, Martin Dvořák a Filip Lunda) skončilo
na 1. místě v oblastním kole Rubikonu a zúčastnilo se senátního
kola v Praze. V soutěži Brněnské kolo získali cenu v oboru malba
Eliška Kleinová a Veronika Benešová z kvinty a Michal Odložilík
ze sexty.
2011/2012
Ve školním roce 2011/2012 na sebe v soutěžích nejvíce upozornila čtveřice studentů kvarty a kvinty, která se v prosinci zúčastnila
Mezinárodní olympiády mladých vědců do 16 let v Durbanu v Jiho
africké republice. Nejúspěšnější z nich Anna Bieláková z kvinty si
přivezla bronzovou medaili. Dalšími účastníky byli Michaela Kurko
vá a Marek Otýpka z kvarty a Veronika Švecová z kvinty. Výrazným
úspěchem bylo dále 4. místo Vojtěcha Procházky v celostátním kole
SOČ v kategorii filozofie a politologie (název práce: Právní analýza
školního řádu Gymnázia Židlochovice), postup do celostátního kola
Astronomické olympiády Ivany Hnízdové z tercie a postup do celostátního kola Chemické olympiády Jana Ryšavého z oktávy.
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V okresním kole Pythagoriády získal 1. místo Jan Kugler z tercie. V krajském kole Biologické olympiády soutěžily Anna Bielá
ková z kvinty, Markéta Kotlánová ze sekundy a studentky kvarty
Kateřina Furchová a Adéla Sklenářová. Do krajského kola Fyzikální olympiády postoupili studenti kvarty Marek Otýpka a Michaela
Kurková. Oba soutěžili i v krajském kole Chemické olympiády,
Michaela Kurková se umístila na 4. místě. Krajského kola Matematické olympiády se zúčastnili Karel Kugler a Jan Zich z kvarty.
Valentina Aulisa ze sexty postoupila do krajského kola SOČ v oboru
historie a David Vávra z oktávy do krajského kola Logické olympiády.
2012/2013
Největším úspěchem v soutěžích ve školním roce 2012/2013 byl postup do celostátního kola Astronomické olympiády Ivany Hnízdové
z kvarty a účast Iva Dobrovolného z kvarty v celostátní přehlídce
recitátorů Dětská scéna. V okresním kole Pythagoriády získala Vero
nika Hochmanová z primy 4. místo. Stejné místo obsadil v okresním kole Matematické olympiády i Jan Hrstka z primy. Studenti se
rovněž zúčastnili soutěže Finanční gramotnost. V krajském kole se
Jan Procházka ze Syrovic ze sekundy, Kristýna Bilavčíková a Jan
Hroudný z tercie umístili na 2. místě a Jan Strava, Trang Tran Thu
a Jan Musil ze septimy na 3. místě. Michaela Kurková z kvinty
postoupila do krajského kola Fyzikální olympiády a do krajského
kola Chemické olympiády. V krajském kole Biologické olympiády
soutěžily Anna Bieláková ze sexty a Eliška Kleinová ze septimy.
Do krajského kola SOČ v oboru historie postoupily Valentina Aulisa
a Kristýna Hochmanová ze septimy. Ve zpěvu získala Tatiana Lvov
ská z tercie 1. místo v soutěži Brněnské kolo. Do celostátního kola
Eurorebusu postoupili Jan Procházka z Holasic, Jan Procházka ze
Syrovic a Mona Ghazalová ze sekundy, Filip Kiowský, Matěj Strou
hal a Tereza Singerová z tercie.
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2013/2014
Ve školním roce 2013/2014 se konalo na gymnáziu poprvé školní
kolo Středoškolské odborné činnosti. Jedna až dvě práce se objevovaly pravidelně, tentokrát jich vzniklo sedm a bylo tedy potřeba,
aby je už zhodnotila vícečlenná komise. Koordinátorem školního
kola SOČ se stala Mgr. Danuše Švarzbergerová. Šest soutěžících
školního kola postoupilo do krajského kola (Kateřina Furchová ze
sexty v oboru zdravotnictví, Marek Otýpka ze sexty v oboru matematika a statistika, Romana Rapáčová ze septimy v oboru historie,
Anna Bieláková ze septimy v oboru biologie, Veronika Švecová ze
septimy v oboru zemědělství, Vít Funk z oktávy v oboru historie).
Marek Otýpka ze sexty obsadil 10. místo v celostátním kole této
soutěže (název práce: Racionální aproximace reálných čísel). K dalším úspěchům školy patřil postup Ondřeje Hoberly z kvinty do
celostátního kola Soutěže v cizím jazyce – Ruský jazyk a postup
do celostátního kola Astronomické olympiády Ivany Hnízdové
z kvinty.
Jan Hrstka ze sekundy obsadil 2. místo v okresním kole Matematické olympiády. Markéta Kotlánová z kvarty postoupila do
krajského kola Biologické olympiády a do krajského kola Chemické
olympiády. Studenti septimy Tereza Hytychová, Magdaléna Káno
vičová a Jiří Wróbel reprezentovali školu ve finále Ekonomicko-manažerské olympiády a Michael Böhm, Renata Konečná a Jan Srnec
obsadili 1. místo v Poháru rektora Univerzity obrany. Studenti nižšího stupně postoupili do celostátního kola Eurorebusu: Pavel Ho
dovský, Eliška Hroudná a Jan Hrstka ze sekundy, Jan Procházka
z Holasic, Jan Procházka ze Syrovic a Pavel Hulman z tercie, Matěj
Strouhal, Tereza Singerová a Filip Kiowský z kvarty. Pavel Hulman
soutěžil i za jednotlivce v celostátním kole této soutěže a Jan Pro
cházka z Holasic obsadil 7. místo v celostátní doprovodné soutěži
Eurorebusu.
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2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 došlo od 1. 7. 2014 ke změně názvu školy – Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace.
Mgr. Hana Žampachová vystřídala v tomto školním roce ve funkci zástupkyně ředitele Mgr. Jitku Veithovou.
Největším úspěchem v soutěžích bylo 2. místo Jana Šupa z kvarty
v celostátním kole Soutěže v cizím jazyce – Anglický jazyk, dále
4. místo Ondřeje Hoberly ze sexty v celostátním kole SOČ v oboru
tvorba učebních pomůcek (název práce: Překlad jako pomoc při výuce angličtiny), 5. místo Marka Otýpky ze septimy v celostátním kole
SOČ v oboru matematika a statistika (název práce: Vlastnosti kongruencí a jejich aplikace). Školního kola soutěže SOČ se zúčastnilo
celkem 12 studentů, do krajského kola postoupil Martin Ošmera
ze sexty v oboru tvorba učebních pomůcek, Zuzana Bělehradová ze
septimy v oboru geologie a geografie, Veronika Freyová ze septimy
v oboru pedagogika a Milan Hodovský ze septimy v oboru fyzika.
Dalším úspěchem bylo 6. místo Jana Procházky ze Syrovic z kvarty v celostátním kole Dějepisné olympiády a 7. místo Pavla Hulmana
z kvarty v celostátním kole Zeměpisné olympiády. Jan Procházka
ze Syrovic obsadil i 4. místo v okresním kole Matematické olympiády. František Soudek z kvarty a Tereza Singerová z kvinty získali
1. místo v celorepublikové soutěži v informatice a výpočetní technice iSejf. Filip Ryšavý ze sexty, Kateřina Tancerová a Sabina Jůzková
z oktávy obsadili 1. místo v krajském kole soutěže Finanční gramotnost. Anna Bieláková z oktávy se umístila na 4. místě v krajském
kole Biologické olympiády. V Eurorebusu postoupila do celostátního
kola trojice z tercie Pavel Hodovský, Veronika Hochmanová a Eliš
ka Hroudná.
2015/2016
V tomto školním roce poprvé zahájili primáni studium na škole pobytem na adaptačním kurzu.
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Od školního roku 2015/2016 se na gymnáziu uskutečňuje Projekt
podpory přírodovědných předmětů. Je zaštiťován starostou města
Ing. Janem Vitulou a financován městem Židlochovice. Jeho cílem
je zvýšit zájem našich studentů o přírodovědné a technické obory:
biologii, chemii, fyziku, matematiku, zeměpis, informatiku a výpočetní techniku. Gymnázium v něm vychází z konceptu projektu
Excelence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který
se snaží motivovat mladé lidi ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického zaměření. Projekt sleduje rozvoj žáků
a jednoduchým bodovacím systémem pravidelně vyhodnocuje zapojování do předmětových soutěží zařazených do projektu Excelence. Oceňovány jsou také odborné práce ve formě referátu ve stanovené kvalitě a rozsahu, zejména SOČ. Nejlepší žáci získávají na
konci měsíce hodnotnou věcnou cenu. Žáci, kteří v daném měsíci
překročili stanovenou hranici počtu bodů, jsou odměněni finanční
poukázkou, kterou mohou využít ke vzdělávacím účelům nebo například k zakoupení elektroniky potřebné ke studiu. Na konci školního roku jsou na nižším i vyšším stupni gymnázia vyhodnoceni tři
nejúspěšnější žáci. Vítěz dostane od města Židlochovice finanční
odměnu. Nejúspěšnější student na nižším stupni získá tuzemský
studijní jazykový pobyt v hodnotě 20 000 Kč a vítěz soutěže na vyšším gymnáziu studijní zahraniční jazykový pobyt v hodnotě 50 000
Kč. Autorkami projektu jsou Mgr. Dana Pauková a Mgr. Hana Vy
bíralová. Po odchodu Mgr. Hany Vybíralové v roce 2017 na mateřskou dovolenou ho řídí Mgr. Dana Pauková.
V dubnu se na gymnáziu uskutečnila návštěva skupiny 23 studentů
a 2 učitelů z francouzského lycea Raoul Follereau v Belfortu. Během
pobytu se francouzští studenti zúčastnili výuky různých předmětů,
vzájemných prezentací, seznámili se s městem a místním zámkem,
prohlédli si památky Brna, navštívili Mohylu míru a zámek ve Slavkově. Projekt spolupráce škol, který měla na starosti Mgr. Miroslava
Nechvílová, pak pokračoval podzimním pobytem židlochovických
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studentů v Belfortu. Nebylo to poprvé, kdy se setkali učitelé a žáci
obou škol, podobný projekt proběhl již v roce 2012 a další v letošním školním roce 2018/2019.
Ve školním roce 2015/2016 patřilo k úspěchům školy v soutěžích
1. místo Terezy Singerové ze sexty v celostátní soutěži iSejf, 1. místo
Romana Dvořáka z kvarty v celostátní soutěži Bobřík informatiky,
2. místo Ondřeje Hoberly a Ivany Rubešové ze sexty v celostátní
soutěži Nebojte se myslet, 7. místo Jana Procházky ze Syrovic z kvinty, Báry Fialové ze sexty a Adély Sklenářové z oktávy v celostátním
kole soutěže Finanční gramotnost a postup do celostátního kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií Jana Hroudného ze sexty, Jana
Procházky z Holasic a Jana Procházky ze Syrovic z kvinty.
Ve školním kole SOČ soutěžilo 7 žáků. Všichni se zúčastnili okresního kola a čtyři postoupili do krajského kola (Tereza Singerová
ze sexty v oboru chemie, Martin Ošmera ze septimy v oboru zemědělství, Markéta Kotlánová ze sexty v oboru tvorba učebních
pomůcek a Jan Hroudný ze sexty v oboru historie).
V Matematické olympiádě dosáhli největších úspěchů v okresním
kole Alžběta Remešová z primy (3. místo) a Pavel Hodovský s Vero
nikou Hochmanovou z kvarty, kteří postoupili do krajského kola
soutěže. V okresním kole Pythagoriády byl úspěšný Petr Hodin
ský z primy (1. místo) a Michal Peštuka ze sekundy (3. místo). Do
krajského kola Biologické olympiády postoupila Andrea Sedláková
z primy a Maria-Luisa Houzarová z kvarty. V Chemické olympiádě
soutěžili v krajském kole Viktor Čaněk z kvarty, Barbora Večeřová
ze sexty a Martin Ošmera ze septimy ve dvou kategoriích B a A.
Krajského kola Fyzikální olympiády se zúčastnili Adéla Felcmanová
a Daniel Kříž z kvinty a Tereza Singerová, Filip Kiowský a Micha
ela Šedová ze sexty. Do krajského kola Logické olympiády postoupila Jitka Ondryhalová z primy.
Ve školním roce 2015/2016 odvedl svoje oktavány jako třídní
k maturitě Mgr. Antonín Továrek a ukončil jako důchodce svou pedagogickou činnost na škole.
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2016/2017
Od července do října 2016 proběhla na gymnáziu první část rekonstrukce venkovních prostor. Součástí stavebních úprav byla nejdříve
demolice bývalých garáží a skladů, které byly v havarijním stavu.
Na volném místě byla postavena nová budova o dvou místnostech.
Jedna slouží jako objekt pro skladování sportovního vybavení a druhá jako sklad na nářadí pro údržbu zahrady. Za budovou byl zhotoven přístřešek pro jízdní kola, k němu nové zpevněné plochy.
V areálu tzv. školního dvora pak bylo vybudováno nové víceúčelové hřiště. Dále byla provedena částečná oprava oplocení a montáž
sportovního zařízení.
Od školního roku 2016/2017 probíhá na škole projekt Zelená
škola. V každé učebně jsou odpadkové koše na papír, plast a bioodpad. Na každé chodbě jsou pak koše na komunální odpad. V budově
je umístěn také odpadkový koš na hliník a elektroodpad. Všechny
koše jsou viditelně označeny. Tento projekt je důkazem toho, že na
naší škole není ekologická výchova jen teorií a přispívá ke zlepšení
životního prostředí.
V lednu se na gymnáziu uskutečnil poprvé školní projekt Den
jazyků. Má za cíl ukázat žákům primy a sekundy důležitost, ale také
krásy tří evropských jazyků, francouzštiny, němčiny a ruštiny, které
se na škole vyučují jako druhý cizí jazyk. Organizace se ujali vyučující těchto jazyků spolu se studenty septimy a části oktávy. Připravili
velice pestrý program, kterým přiblížili všechny aspekty nabízených jazyků, včetně gastronomických ochutnávek. Žákům primy
a sekundy má akce pomoci v rozhodování, který druhý cizí jazyk
studovat v následujících šesti letech. Ve školním roce 2018/2019 se
konal Den jazyků podruhé.
Největším úspěchem v soutěžích ve školním roce 2016/2017 bylo
3. místo v celostátním kole Soutěže v cizím jazyce – Francouzský
jazyk Barbory Bukovinové z kvarty, 24. místo Jana Šupa ze sexty
v celostátní soutěži a současně 57. místo v mezinárodní soutěži Best
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in English, dále 1. místo v krajském kole Chemické olympiády Patri
ka Šípka z kvarty, 1. místo v literární soutěži Skrytá paměť Moravy Jana Procházky z Holasic ze sexty, 6. místo Jana Hroudného
v celostátním kole SOČ v oboru teorie umění a postup do celostátního kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií Jana Procházky
z Holasic, Jana Procházky ze Syrovic ze sexty a Jana Hroudného
ze septimy.
Do školního kola SOČ se přihlásilo 12 žáků. Jedenáct se poté
zúčastnilo okresního kola, 8 z nich ve svém oboru postoupilo do
krajského kola. Z krajského kola se pak 6 žáků probojovalo do celostátního kola: Jan Procházka z Holasic ze sexty v oboru teorie
umění (název práce: Literární analýza Goldingova Pána much se
zvláštním přihlédnutím ke kontextu a symbolice díla), Barbora
Králová ze sexty v oboru geologie a geografie (název práce: Amatérské meteorologické měření v Židlochovicích), Daniel Kříž ze sexty
v oboru stavebnictví (název práce: Nedestruktivní testování industriálních budov a železobetonových konstrukcí), Barbora Večeřová
ze septimy v oboru tvorba učebních pomůcek (název práce: Anglická výslovnost středoškolských studentů), Michaela Šedová ze septimy v oboru fyzika (název práce: Camera obscura) a Jan Hroudný
ze septimy v oboru teorie umění (název práce: Náměstí a radnice
v Židlochovicích).
V Matematické olympiádě byli na nižším stupni velmi úspěšní Tadeáš Roblík z primy (3. místo), Petr Hodinský ze sekundy
(1. místo), Ivona Procházková z tercie (1. místo), Magdaléna Šile
rová z tercie (3. místo). Na vyšším stupni do krajského kola Matematické olympiády postoupil Pavel Hodovský z kvinty a Jan Kugler
z oktávy. V okresním kole Pythagoriády byla úspěšná tercie, 2. místo
obsadili Matěj Rychlík, Ivona Procházková a Magdaléna Šilerová,
3. místo Michael Procházka. V krajském kole Biologické olympiády
získala 3. místo Andrea Sedláková ze sekundy, do krajského kola
dále postoupily Maria-Luisa Houzarová z kvinty a Markéta Kotlá
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nová ze septimy. V Chemické olympiádě se krajského kola zúčastnil
Michael Procházka z tercie a Martin Ošmera z oktávy. V krajském
kole Fyzikální olympiády si vedli úspěšně Pavel Hodovský z kvinty,
Jan Procházka ze Syrovic ze sexty a Filip Kiowský, Ilona Chrasti
lová a Tereza Singerová ze septimy. Pavel Hulman ze sexty obsadil
3. místo v krajském kole Soutěže v cizím jazyce – Ruský jazyk. Do
krajského kola Logické olympiády postoupili Jan Procházka ze Syrovic a Daniel Kříž ze sexty a Theresa Šupová z kvarty. V Eurorebusu se celostátního kola zúčastnila sexta ve složení: Jan Procházka
z Holasic, Jan Procházka ze Syrovic a Pavel Hulman.
2017/2018
Během listopadu školního roku 2017/2018 byla ukončena rekonstrukce venkovních prostor školy. Stavební úpravy zahrnovaly opravu venkovního schodiště, chodníků kolem východního a severního
křídla budovy, vybudování menší sportovní plochy, zahradní a sadové úpravy, rozšíření přístřešku na kola, zbourání a výstavbu nové
zdi se sousedním pozemkem v severní části areálu, vytvoření chodníku z betonové zámkové dlažby a vybudování altánu. Veškeré úpravy slouží studentům k výuce nebo k přestávkové relaxaci.
Tato rekonstrukce ukončila jednu z etap budování školy. V roce
1994 dostalo gymnázium budovu, která byla ve velmi zchátralém
stavu. Postupné opravy jejího vnitřku i vnějšku dospěly v roce 2007
k tomu, že vznikla funkční a velmi dobře vybavená škola, jež se stala rovnocenným nástupcem původní moderní hospodářské školy,
kterou město vybudovalo v roce 1924. V roce 2017 byly upraveny
i venkovní prostory, které mohou žáci využívat ke sportu, odpočinku a učitelé k alternativní výuce.
V rámci projektu Šablony – III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do
výuky na SŠ začal v tomto školním roce hodiny francouzštiny pravidelně navštěvovat francouzský rodilý mluvčí Fabrice Gaspel, který
již několik let působí v Brně jako lektor FLE (výuka francouzštiny
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pro cizince). Během dvouletého programu bude docházet jednou až
dvakrát měsíčně do pondělních hodin.
Studenti začali pod vedením Mgr. Tomáše Kaválka psát v pořadí
už třetí školní časopis DALEKOHLEDím.
Na konci září se konala v sokolovně výstava Školákem ve válečných letech. Organizátorem akce bylo gymnázium, ale jednalo se
o společný projekt Památníku Terezín, Národního a pedagogického
muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, Institutu Terezínské
iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání. S projektem se
v minulém školním roce seznámil i žák oktávy Jan Hroudný, a tak
vznikl na základě jeho historické práce do SOČ jeden z třiceti čtyř
panelů výstavy s názvem František Boleloucký. Dr. Ing. František
Boleloucký byl ředitelem hospodářské školy v Židlochovicích, v jejíž
budově se nachází dnešní gymnázium. Od konce 20. let 20. století
patřil mezi významné osobnosti židlochovického regionu, po nacistické okupaci vstoupil do odbojové organizace Obrana národa a za
svou činnost byl v červnu 1942 popraven. Výstavu během čtrnácti
dnů navštívilo přes 800 žáků židlochovických škol.
V prosinci škola vydala sborník Nejen Židlochovice v pracích studentů gymnázia. Obsahuje převážné části deseti nejlepších prací
z regionálních dějin, které se buď umístily na předních místech
v krajském nebo celostátním kole soutěže SOČ, v soutěži Eustory
a nebo vznikly jako kvalitní ročníkové práce o historii Židlochovic
v rámci výuky dějepisu. Sborník sestavila ve spolupráci s Mgr. Tomá
šem Dratvou a studentem oktávy Janem Hroudným Mgr. Danuše
Švarzbergerová. V lednu se pak ve škole konalo setkání autorů,
sponzorů a zájemců o regionální historii při „křtu“ sborníku.
V dubnu proběhlo ve škole cvičení Integrovaného záchranného
systému Jihomoravského kraje Amok 2018. Členové zásahové jednotky uspořádali pro žáky školy přednášku zaměřenou na chování
v případě teroristického útoku. Vysvětlili žákům postup jednotlivých složek záchranného systému v těchto případech a poradili, jak
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účinně se záchrannými složkami spolupracovat. Pak následovalo
vlastní cvičení v budově školy, které žáci sledovali ze školní zahrady.
Nejúspěšnějším studentem tohoto školního roku byl Jan Hroud
ný z oktávy. Vytvořil dvě práce do SOČ. S první Komenského ulice
v Židlochovicích vyhrál 1. místo v oboru teorie umění v celostátním
kole a za druhou František Boleloucký a Obrana národa na Židlo
chovicku získal 4. místo v krajském kole oboru historie, ale i Cenu
Učené společnosti České republiky v kategorii středoškolský student. V Dějepisné soutěži studentů gymnázií postoupil společně
s Janem Procházkou z Holasic a Janem Procházkou ze Syrovic ze
sexty do celostátního kola.
Dalším úspěšným žákem byl Petr Hodinský, který ve třech soutěžích postoupil do celostátního kola: v Dějepisné olympiádě (6. místo), v Zeměpisné olympiádě a Eurorebusu.
Do školního kola SOČ se přihlásilo 11 prací. Devět z nich postoupilo přes okresní do krajského kola a 4 pak bojovaly v kole ústředním. Kromě Jana Hroudného byli dalšími úspěšnými soutěžícími
v celostátním kole Adam Chlup s Danielem Křížem ze septimy,
kteří se v oboru stavebnictví umístili na 5. místě (název práce: Návrh na rekonstrukci přemostění a pozemních komunikací u Židlo
chovic), dále 6. místo získal Jan Procházka ze Syrovic ze septimy
v oboru filosofie a politologie (název práce: Návrh na změnu volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky) a na 7. místě skončil Jan Procházka z Holasic ze septimy v oboru teorie umění (název práce: Teatralita procesu se skupinou Milady
Horákové). V okresním a krajském kole SOČ ještě bojovali Adéla
Felcmanová a Tomáš Křivánek ze septimy v oboru fyzika, Barbora
Králová ze septimy v oboru geologie a geografie a Pavel Hodovský
ze sexty v oboru chemie.
V Biologické olympiádě se krajského kola zúčastnili Andrea Sed
láková z tercie (3. místo) a Sára Šmajsová ze sekundy (5. místo),
v Chemické olympiádě Michal Procházka z kvarty (4. – 5. místo)
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a ve Fyzikální olympiádě studenti kvarty Michael Procházka, David
Nekvapil a Ivona Procházková. V Logické olympiádě byli rovněž
úspěšní žáci nižšího stupně: Petr Pauk z primy, Jana Scheerová,
Jitka Ondryhalová, Veronika Křížová z tercie a David Nekvapil
z kvarty. Do celostátního kola Eurorebusu za jednotlivce postoupili
Petr Hodinský a Tadeáš Roblík ze sekundy a v kategorii tříd vždy
trojice ze sekundy, tercie a kvarty.
Na konci tohoto školního roku odešla do důchodu Mgr. Dagmar
Nováková. Od roku 1994 na gymnáziu vyučovala převážně anglický
jazyk, žáci určitě rádi vzpomínají na společné zájezdy do Anglie.
Na jaře roku 2018 vyhlásil Jihomoravský kraj konkurz na ředitele
Gymnázia v Židlochovicích. Stávající ředitel RNDr. Jiří Kubeš v něm
neuspěl, dne 1. srpna 2018 byl novým ředitelem školy jmenován
Mgr. Jan Vybíral. Jen nejbližší Jiřího Kubeše věděli, že jeho zdravotní stav nebyl dlouhodobě dobrý. Dne 8. srpna 2018 zemřel. Pohřbu
se zúčastnilo velké množství jeho bývalých žáků, přátel, kolegové,
celá široká veřejnost. Dali tak najevo, že RNDr. Jiřího Kubeše měli
rádi, znají výsledky jeho čtyřiadvacetileté činnosti na škole a velmi
si váží všeho dobrého, co pro ně i školu udělal.
2018/2019
Začátek tohoto školního roku byl pro žáky i učitele ve znamení
určitého očekávání. Změnilo se vedení školy, s novým ředitelem
Mgr. Janem Vybíralem přišel i nový zástupce ředitele Mgr. Eduard
Pataki. V září byli primáni pasováni na studenty školy, pak odjeli na
adaptační kurz. Následoval dvoudenní zájezd do Porýní a pak se učitelé a žáci pustili do práce. Oktáva v listopadu tradičně nachystala
stužkovací večírek, před Vánocemi se soutěžilo o nejhezčí adventní
věnec, těsně před odchodem na vánoční prázdniny si studenti celé
školy připravili vánoční besídku v Masarykově domě v Židlochovicích. Intenzivně probíhala příprava do hodin, soutěžilo se v nejrůznějších předmětových soutěžích, probíhaly přednášky, exkurze, vý-
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ukové programy a projekty. Škola se v mnohém vrátila do starých
kolejí, ale zároveň bylo zřejmé i to, že není možné spokojit se jen
s dosavadními úspěchy, je potřeba na ně navázat a dál je v příštích
letech rozvíjet.
Od července až téměř do Vánoc probíhala rekonstrukce sociál
ního zařízení a podlah v přízemí a v prvním patře. Opravy se nedařily a nepříjemně se vlekly. Den otevřených dveří v lednu se už
ale uskutečnil v upravené a pěkné škole. V lednu také proběhl lyžařský kurz sekundy a Den jazyků, v únoru se soutěžilo ve školním
kole SOČ a konal se školní ples. V březnu byli studenti na pětidenním výměnném jazykovém kurzu v Belfortu ve Francii, v dubnu na
jednodenní exkurzi v Osvětimi a v květnu na jednodenním zájezdu
ve Vídni. Posledním „vyučovacím“ dnem pro oktávu byl 30. duben,
proběhlo totiž její poslední zvonění. Potom po státních písemných
maturitních zkouškách oktavání vykonali písemné profilové a nakonec od 20. do 24. května ústní státní a profilové maturitní zkoušky.
V květnu také proběhl s účastí zájemců ze septimy našeho gymnázia
Květinový den. Od konce května všechny třídy kromě oktávy postupně absolvují školní výlety, septima je v polovině června ukončí
pětidenním vodáckým kurzem.
Začátek června je ale také ve znamení Zahradní slavnosti, která
proběhne u příležitosti 25. výročí existence školy. Žáci i učitelé gymnázia se na ni už nakolik měsíců chystají. Během ní bude odhalena
i pamětní deska bývalému řediteli školy RNDr. Jiřímu Kubešovi.
Mgr. Danuše Švarzbergerová

