Výroční zpráva
Gymnázia Židlochovice, příspěvkové organizace
za školní rok
2018/2019

Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vypracoval Mgr. Jan Vybíral.
V Židlochovicích dne 15. 10. 2019
Čj.: GŽ 236/2019
………………………….
Mgr. Jan Vybíral
ředitel školy

V Židlochovicích dne 15. 10. 2019

………………………….
MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
předseda školské rady
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Základní údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY:
ZŘIZOVATEL ŠKOLY:
ADRESA:
PRÁVNÍ FORMA:
IČ:
IZO:
IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ:
TELEFON, FAX:
E-MAIL:
WEBOVÉ STRÁNKY:
ŘEDITEL ŠKOLY:
ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY:
CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY:
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ:

Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace
Jihomoravský kraj
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
příspěvková organizace
49459171
108 010 228
600 014 100
547231476
info@gymnzidlo.cz
www.gymnzidlo.cz
Mgr. Jan Vybíral
Mgr. Eduard Pataki
8 tříd, 250 žáků
střední všeobecně vzdělávací škola poskytující
úplné střední vzdělání ukončené maturitou
předseda:
MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
místopředseda: Mgr. Hana Stravová
členové:
Mgr. Martina Bartáková
Doc. Mgr. Petr Francán
Ing. Petr Hýbler
Mgr. Lucie Pazderská
Mgr. Dana Pauková
Markéta Pospíšilová
Ing. Jan Vitula

Přehled oborů vzdělávání
STUDIJNÍ OBOR:

79-41-K/81, Gymnázium

NÁZEV ŠVP:

Školní vzdělávací program Gymnázia Židlochovice
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Zaměstnanci gymnázia ve školním roce 2018/2019
Pedagogický sbor a vyučované předměty:
Mgr. Tomáš DRATVA, německý jazyk – dějepis – tělesná výchova, třídní učitel sexty
Mgr. Karla JAROŠOVÁ, výtvarná výchova
Mgr. Tomáš KAVÁLEK, český jazyk – tělesná výchova, třídní učitel primy
Mgr. Tereza LERCHOVÁ, matematika – deskriptivní geometrie
Mgr. Helena MARKOVÁ, český jazyk – základy společenských věd
Mgr. Zuzana MEZULIANIKOVÁ, občanská výchova – anglický jazyk, třídní učitelka kvinty
Mgr. Miroslava NECHVÍLOVÁ, francouzský jazyk – anglický jazyk
Mgr. Karolína OTÝPKOVÁ, hudební výchova
Mgr. Eduard PATAKI, zeměpis – biologie, zástupce ředitele
Mgr. Dana PAUKOVÁ, matematika – fyzika, školní metodik prevence
Mgr. Lucie PAZDERSKÁ, matematika – biologie
Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ, chemie – biologie, třídní učitelka kvarty
Mgr. Hana STRAVOVÁ, matematika – fyzika, výchovná poradkyně, třídní učitelka sekundy
Mgr. Danuše ŠVARZBERGEROVÁ, český jazyk – dějepis, koordinátor SOČ a soutěží
Mgr. Jitka VEITHOVÁ, německý jazyk – ruský jazyk, třídní učitelka septimy
Ing. Karel VITULA, informatika a výp. technika – tělesná výchova, správce ICT, třídní učitel tercie
Mgr. Jan VYBÍRAL, zeměpis, ředitel
PhDr. Debora ZEMENOVÁ, anglický jazyk, třídní učitelka oktávy
Mgr. Kateřina ŽÁKOVÁ, zeměpis – anglický jazyk
Mgr. Hana ŽAMPACHOVÁ, tělesná výchova – anglický jazyk

Nepedagogičtí zaměstnanci:
Dana SAŇKOVÁ, hospodářka
Milena PAVLASOVÁ, ekonomka – účetní
Patrik EFFENBERGER, školník – údržbář
Jana HORNÍČKOVÁ, vrátná
Bronislava JELÍNKOVÁ, uklízečka
Martina NOVÁKOVÁ, uklízečka
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Spádovost žáků
K 30. 6. 2019 studovalo na Gymnáziu Židlochovice celkem 245 žáků (včetně maturantů 2018/2019).
Tito žáci měli uvedeno trvalé bydliště v celkem 45 obcích Jihomoravského kraje.

OBEC

POČET ŽÁKŮ

Blučina

14

Pohořelice

12

Branišovice

2

Popovice

1

Bratčice

3

Pravlov

1

Brno

3

Přísnotice

5

Holasice

2

Rajhrad

25

Hrušovany u Brna

25

Rajhradice

5

Ivaň

2

Rebešovice

1

Křepice

1

Smolín

1

Loděnice

1

Sobotovice

6

Malešovice

2

Syrovice

7

Medlov

2

Šitbořice

2

Měnín

3

Telnice

1

Modřice

14

Troskotovice

1

Moravany u Brna

1

Újezd u Brna

3

Morkůvky

1

Unkovice

1

Němčičky u Židlochovic

1

Vlasatice

2

Nikolčice

2

Vojkovice

14

Nosislav

9

Vranovice

9

Odrovice

1

Žabčice

6

Opatovice

5

Žatčany

2

Ořechov

2

Želešice

1

Otmarov

1

Židlochovice

42

OBEC
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POČET ŽÁKŮ

Údaje o přijímacím řízení do primy
Ke studiu do primy 2018/2019 na Gymnáziu Židlochovice se přihlásilo celkem 166 uchazečů – žáků
pátých tříd základních škol. Zaznamenali jsme tedy více než 100% meziroční nárůst v počtu uchazečů.
Mezi přihlášenými bylo 94 dívek a 72 chlapců.
Jednotnou přijímací zkoušku tvořily dva testy, z matematiky a českého jazyka. Žáci si mohli podat
přihlášku na dvě školy. Na obou školách pak měli možnost testy psát. Lepší výsledek se jim poté
započítával na obě školy. Doprovodnými kritérii byly také prospěch na ZŠ, úspěch v soutěžích MŠMT
a účast na mimoškolních aktivitách. První termín si na naší škole zvolilo 119 uchazečů. Druhý termín si
vybralo 47 uchazečů.
Podle výsledku přijímacích zkoušek a prospěchu na základní škole bylo přijato 30 žáků.
Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Židlochovice museli přijatí uchazeči potvrdit doručením
zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů. Učinilo tak celkem 22 uchazečů. Osm zápisový lístek
nedodalo. Za ně byli přijati další uchazeči podle pořadí.
Odvolání 21 uchazečů, kterým ředitel nemohl z kapacitních důvodů vyhovět, byla odeslána k posouzení
zřizovateli školy. Ten neshledal žádné pochybení.
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Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2018/2019
Na začátku školního roku 2018/2019 studovalo na Gymnáziu Židlochovice celkem 245 žáků. Tři žáci
přerušili v tomto školním roce studium, dva z nich z důvodu studia v zahraničí, jeden pak ze zdravotních
důvodů. Během školního roku došlo v případě jednoho žáka k ukončení studia.
Ke konci školního roku bylo klasifikováno 242 žáků, 240 žáků prospělo, 121 mělo vyznamenání. Dva
žáci neprospěli, ale úspěšně složili opravnou zkoušku. Dva žáci byli neúspěšní u zkoušek po návratu
studia v zahraničí a opakují tedy ročník.

Prospěch a zameškané hodiny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Prospěli

Neprospěli

Nehodnoceni

Průměrný
počet
zameškaných hodin
na žáka

Počet
neomluvených hodin
celkem

Třída

Počet
studentů

Prospěli s
vyznamenáním

prima

32

26

6

0

0

39,7

0

sekunda

33

28

5

0

0

55,0

0

tercie

33

18

15

0

0

45,8

0

kvarta

31

23

8

0

0

49,0

0

kvinta

30

11

19

0

0

70,0

3

sexta

30

3

23

2

2

71,5

0

septima

25

5

20

0

0

79,6

0

oktáva

31

7

24

0

0

49,5

0
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Průměrný prospěch z předmětů ve 2. pololetí školního roku 2018/2019
Ročník:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1,2

1,2

1,4

1,3

1,7

2,0

2,0

1,9

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Český jazyk

1,3

1,4

1,8

1,7

2,2

2,5

1,5

2,2

Anglický jazyk

1,2

1,3

1,3

1,5

1,4

1,7

1,8

1,7

Německý jazyk

-

-

1,9

-

2,3

2,1

2,4

2,8

Francouzský jazyk

-

-

1,5

1,5

2,2

2,0

-

2,0

Ruský jazyk

-

-

-

1,9

-

-

-

-

1,3

1,3

1,6

1,2

-

-

-

-

-

-

-

-

1,8

2,1

2,5

2,4

Dějepis

1,3

1,1

1,3

1,2

1,6

2,0

2,2

-

Zeměpis

1,3

1,2

1,6

1,1

1,5

2,1

1,4

-

Matematika

1,4

1,3

1,7

2,0

2,1

3,0

2,4

2,5

Fyzika

1,3

1,3

1,6

1,4

2,6

3,1

2,6

-

Chemie

-

1,1

1,5

1,4

1,8

2,1

2,2

-

Biologie

1,4

1,1

1,3

1,3

1,8

1,6

2,2

1,9

Informatika a výpočetní
technika

1,0

-

1,1

1,0

1,3

1,4

-

-

Hudební výchova

1,1

1,2

1,3

1,1

1,7

1,5

-

-

Výtvarná výchova

1,1

1,1

1,3

1,2

1,3

1,1

-

-

Tělesná výchova

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,1

1,0

1,1

Celkový prospěch
Ročník:
POVINNÉ PŘEDMĚTY:

Občanská výchova
Základy společenských
věd
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Ročník:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Cvičení z fyziky

-

1,0

-

-

-

-

1,6

2,2

Cvičení z biologie

-

1,2

-

-

-

-

1,5

2,1

Cvičení z matematiky

-

-

1,4

-

-

-

2,4

2,2

Cvičení z informatiky

-

-

-

-

-

-

1,3

1,2

Seminář z českého jazyka

-

-

-

1,0

-

-

-

-

Cvičení z chemie

-

-

-

1,1

-

-

1,9

2,0

-

-

-

-

-

-

1,0

1,5

-

-

-

-

-

-

2,3

1,3

-

-

-

-

-

-

-

1,3

-

-

1,0

-

-

-

1,0

1,0

Seminář ze zeměpisu

-

-

-

-

-

-

1,1

2,3

Státní zkouška FCE z Aj

-

-

-

-

-

-

1,0

1,0

Společenskovědní seminář

-

-

-

-

-

-

2,5

-

Seminář ze základů
společenských věd

-

-

-

-

-

-

-

2,1

Latinský jazyk

-

-

-

.

-

-

-

-

Deskriptivní geometrie

-

-

-

-

-

-

2,0

2,3

Seminář z hudební
výchovy

-

-

-

-

-

-

-

1,4

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:

Konverzace v anglickém
jazyce
Konverzace v německém
jazyce
Konverzace ve
francouzském jazyce
Seminář z výtvarné
výchovy
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Maturitní zkoušky na Gymnáziu Židlochovice ve školním roce 2018/2019
Ve školním roce 2018/2019 ukončilo osmý ročník svého studia celkem 31 žáků oktávy a splnilo tak
nutnou podmínku k vykonání maturitní zkoušky. Maturity se uskutečnily současným způsobem ve dvou
částech – společné (státní) a profilové.
Ve společné části maturovali všichni z českého jazyka a literatury a dále si mohli vybrat mezi cizím
jazykem nebo matematikou. Zkouška z českého a cizího jazyka měla tři části: didaktický test, písemnou
práci a ústní zkoušku. Zkoušku z matematiky tvořil pouze didaktický test.
Profilová část na naší škole obsahovala dvě zkoušky. Žáci si mohli vybírat ze třinácti předmětů. Forma
těchto zkoušek byla různá: ústní zkouška, písemná zkouška, praktická zkouška nebo kombinace těchto
forem.
Maturitním komisařem u písemných testů společné části byl na naši školu jmenován Mgr. Petr Dvorník.
Předsedou zkušební komise u ústních zkoušek byla PhDr. Ludmila Svrčulová.
Třicet žáků maturitní zkoušku úspěšně vykonalo v jarním termínu, jeden žák zkoušku úspěšně vykonal
v podzimním termínu. Dvanáct žáků prospělo s vyznamenáním. Slavnostní předání maturitních
vysvědčení se uskutečnilo za přítomnosti starosty města v obřadní místnosti Městského úřadu
v Židlochovicích ve pátek 31. května 2019.
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Prospěch z jednotlivých předmětů ve společné i profilové části maturit
PROSPĚCH
výborný

chvalitebný

dobrý

dostatečný

nedostatečný

Český jazyk
a literatura

10

13

8

0

0

Anglický jazyk

16

1

0

0

0

Matematika

3

7

4

0

0

Zeměpis

0

2

5

1

0

Biologie

3

3

2

0

0

Fyzika

3

3

0

0

0

Chemie

3

1

1

1

0

Anglický jazyk

5

6

0

0

0

Základy
společenských věd

1

6

8

1

0

Francouzský jazyk

3

0

0

0

0

Německý jazyk

2

0

0

0

0

Hudební výchova

1

0

0

0

0

Výtvarná výchova

1

0

0

0

0

SPOLEČNÁ ČÁST

PROFILOVÁ
ČÁST

Nejlepší žáci v didaktických testech společné části maturit
Didaktický test

Žáci s percentilem vyšším než 95,0

Český jazyk a literatura

Doležalová, Felcmanová, Hubáčková, Hulman,
Procházka Jan, Procházka Jan (S)

Anglický jazyk

Adam, Ghazalová

Matematika

Felcmanová
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Seznam učitelů, kteří jsou vyškoleni pro společnou část maturitní zkoušky
(stav k 31. 8. 2019)
Školní maturitní komisař

Dratva
Provazníková
Veithová
Žampachová

Zadavatel

Jarošová (PUP)
Pauková
Provazníková (PUP)
Mezulianiková (PUP)
Žampachová (PUP)
Zemenová (PUP)
Dratva (PUP)
Marková (PUP)
Pazderská
Nechvílová (PUP)
Stravová
Švarzbergerová
Veithová (PUP)
Vitula

Hodnotitel

písemná zk.

Nechvílová – Fj
Dratva – Nj
Zemenová – Aj
Veithová – Nj

ústní zk.

Marková – Čj
Mezulianiková – Aj (PUP)
Zemenová – Aj (PUP)
Dratva – Nj
Nechvílová – Aj, Fj (PUP)
Veithová – Nj
Kaválek – Čj
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PUP – „přiznané uzpůsobení podmínek“

Předmětové soutěže a olympiády ve školním roce 2018/2019
Žáci gymnázia se pravidelně zúčastňují různých soutěží a předmětových olympiád. Žáci se zde mohou
srovnávat se svými vrstevníky z jiných škol. Vyhlašovaných soutěží je celá řada. Nejvíce ceněné jsou
soutěže pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Těmto věnuje gymnázium největší
pozornost. Soutěže jsou také určitým ukazatelem úspěšnosti školy, a to nejen pro zřizovatele škol, ale
i širokou veřejnost. Většina soutěží má nejdříve školní a poté okresní a krajská, příp. celostátní kola.
Výsledky nejúspěšnějších studentů jsou také zhodnocené v rámci programu Excelence.

Přehled nejlepších výsledků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2018/2019
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018/2019
Kategorie C, okresní kolo (tercie, kvarta)
pořadí v okrese
1.
2.

příjmení a jméno
Sedláková Andrea
Šmajsová Sára

třída
kvarta
tercie

pozn.
postup do kraj. kola
postup do kraj. kola

třída
sekunda
sekunda

pozn.
postup do kraj. kola
postup do kraj. kola

třída
kvarta
tercie

pozn.

třída
sekunda
sekunda

pozn.

Kategorie D, okresní kolo (prima, sekunda)
pořadí v okrese
1.
3.

příjmení a jméno
Kolářová Michaela
Pauk Petr

Kategorie C, krajské kolo (tercie, kvarta)
pořadí v kraji
6.
10.

příjmení a jméno
Sedláková Andrea
Šmajsová Sára

Kategorie D, krajské kolo (prima, sekunda)
pořadí v kraji
12.
18.

příjmení a jméno
Kolářová Michaela
Pauk Petr

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2018/2019
Kategorie NG, krajské kolo
pořadí v krajském kole
6.

příjmení a jméno
třída
Mikesková Karolína kvarta
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pozn.
neúčast P. Hodinského
(1. v okres. kole)

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ 2018
Kategorie VG, celostátní kolo
pořadí v celost. kole
24.

příjmení a jméno
Řehoř Jakub
Procházka Jan
Procházka Jan

třída
septima
oktáva
oktáva

pozn.

Krajské kolo této soutěže probíhá vždy v březnu a celostátní v listopadu.

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ 2019
Kategorie VG, krajské kolo
pořadí v krajském kole
10.

příjmení a jméno
Mikesková Karolína
Pospíšilová Kateřina
Řehoř Jakub

třída
kvarta
kvinta
sexta

pozn.

EURORÉBUS 2018/2019
Kategorie 1, krajské kolo (prima, sekunda, 6. a 7. r. ZŠ)
pořadí v kraji družstva
2.

19.

příjmení a jméno
třída
Bubeníková Tereza sekunda
Hodinská Viktorie
Kolářová Michaela
Bezačinská Stela
prima
Böhmová Kateřina
Flajšingerová Anna

pozn.
postup do celostátního kola

Kategorie 2, krajské kolo (tercie, kvarta, 8. a 9. r. ZŠ)
pořadí v kraji družstva
1.

10.

příjmení a jméno
Dvorník Petr
Hodinský Petr
Lemon Filip
Lemon David
Minaříková Lucie
Roblík Tadeáš

třída
kvarta
tercie
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pozn.
postup do celostátního kola

Kategorie SŠ, krajské kolo (kvinta až oktáva)
pořadí v kraji družstva
10.

12.

příjmení a jméno
Nekvapil David
Procházka Michael
Zpěváková Denisa
Otýpka Martin
Přes Jiří
Řehoř Jakub

třída
kvinta

pozn.

sexta

Kategorie 1, celostátní kolo (prima, sekunda, 6. a 7. r. ZŠ)
pořadí v rep. družstva

příjmení a jméno
Bubeníková Tereza
Hodinská Viktorie
Kolářová Michaela

třída
sekunda

pozn.

Kategorie 2, celostátní kolo (tercie, kvarta, 8. a 9. r. ZŠ)
pořadí v rep. družstva

příjmení a jméno
Dvorník Petr
Hodinský Petr
Lemon Filip

třída
kvarta

pozn.

Celkové pořadí škol v 24. ročníku soutěže (všechny kategorie)
pořadí v rep. škola
16.

třída
pozn.
prima – sexta

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2018/2019
Kategorie G, okresní kolo
pořadí v okrese
2.

příjmení a jméno
Blažek Martin

třída
sekunda

4.
8.
9.

Smetana Tomáš
Pauk Petr
Toman Michael

sekunda
sekunda
sekunda

pořadí v okrese
1.

příjmení a jméno
Roblík Tadeáš

třída
tercie

2.

Čupr Kryštof

tercie

pozn.
úspěšný řešitel, krajské kolo se
nekoná
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel

Kategorie F, okresní kolo
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pozn.
úspěšný řešitel, krajské kolo se
nekoná
úspěšný řešitel

Kategorie E, okresní kolo
pořadí v okrese
1.
3.

příjmení a jméno
Hodinský Petr
Foltýnová Anna

třída
kvarta
kvarta

pozn.
postup do kraj. kola, úsp. řeš.
postup do kraj. kola, úsp. řeš.

příjmení a jméno
Hodinský Petr
Foltýnová Anna

třída
kvarta
kvarta

pozn.
úspěšný řešitel
úspěšná řešitelka

Kategorie D, krajské kolo
pořadí v kraji
příjmení a jméno
7.
Nekvapil David

třída
kvinta

pozn.
úspěšný řešitel

Kategorie E, krajské kolo
pořadí v kraji
6.
14.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018
Kategorie B, základní kolo (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
pořadí v kraji pořadí celk.
21. –22.
116. –122.
53. –55.
311. –327.

příjmení a jméno
Rabovský Vojtěch
Pavelka Tomáš

třída
kvarta
sekunda

pozn.
krajský semifinalista
krajský semifinalista

Kategorie C, základní kolo (SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
pořadí v kraji
15. –16.
155. –172.
29. –31.
312. –333

příjmení a jméno
třída
Otýpka Martin
sexta
Hochmanová Veronika septima

pozn.
krajský semifinalista
krajský semifinalista

Největším úspěchem v Logické olympiádě 2018 se stal postup žáka sexty Martina Otýpky do
celostátního kola.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 2018/2019
Kategorie D, okresní kolo
pořadí v okrese
14.
15.

příjmení a jméno
třída
Remešová Alžběta kvarta
Mikesková Karolína kvarta

pozn.

příjmení a jméno
Procházka Michael

pozn.

Kategorie C, krajské kolo
pořadí v kraji
23.

třída
kvinta

Pohár vědy
Studentky tercie Veronika Ocásková a Lucie Minaříková plnily úkoly soutěže Pohár vědy.

- 15 -

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2018/2019
Kategorie Z6, okresní kolo (prima)
pořadí v okrese
4.
5.
6.

příjmení a jméno
Mutl Martin
Mrňová Nela
Lvovský Tadeáš

třída
prima
prima
prima

pozn.

třída
sekunda
sekunda

pozn.

třída
tercie

pozn.

třída
kvarta
kvarta

pozn.

třída
kvarta

pozn.

třída
kvinta

pozn.
úspěšná řešitelka

Kategorie Z7, okresní kolo (sekunda)
pořadí v okrese
3.
8.

příjmení a jméno
Pauk Petr
Ondrová Julie

Kategorie Z8, okresní kolo (tercie)
pořadí v okrese
1.

příjmení a jméno
Minaříková Lucie

Kategorie Z9, okresní kolo (kvarta)
pořadí v okrese
2.
6.

příjmení a jméno
Hodinský Petr
Foltýnová Anna

Kategorie Z9, krajské kolo (kvarta)
pořadí v kraji
3.

příjmení a jméno
Hodinský Petr

Kategorie C, krajské kolo (kvinta)
pořadí v kraji

příjmení a jméno
Procházková Ivona

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 2018/2019
Kategorie I.B, okresní kolo
pořadí v okrese
4.

příjmení a jméno
Martin Blažek

třída
sekunda

pozn.

Kategorie II.B, okresní kolo
pořadí v okrese
1.

příjmení a jméno
třída
Karolína Mikesková kvarta
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pozn.
postup do kraj. kola

Kategorie III.A, okresní kolo
pořadí v okrese
1.

příjmení a jméno
Hodovský Pavel

třída
septima

pozn.
postup do kraj. kola

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 2018/2019
Kategorie I, krajské kolo
pořadí v kraji
2.

příjmení a jméno
Šmajsová Sára

třída
tercie

pozn.
postup do celostátního kola

OLYMPIÁDA VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE 2018/2019
Kategorie B1, krajské kolo
pořadí v kraji
2.

příjmení a jméno
Procházka Michael

třída
kvinta

pozn.

SOUTĚŽ V CIZÍM JAZYCE – RUSKÝ JAZYK 2018/2019
Kategorie ZŠ, krajské kolo
pořadí v kraji
2.

příjmení a jméno
třída
Hodinský Petr kvarta

pozn.

DĚTSKÁ SCÉNA – RECITACE
Kategorie IV, okresní kolo
pořadí v okrese
Cena poroty

příjmení a jméno
Frimmelová Jana

třída
kvarta

ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2019
postup do celostátního kola

ČESKÁ LINGVISTICKÁ OLYMPIÁDA
postup Theresy Šupové a Adély Felcmanové do oblastního kola
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pozn.

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2018/2019
Kategorie A, okresní kolo (prima)
pořadí v okrese
9.

příjmení a jméno
Andrýsková Nela

třída
prima

pozn.
úspěšný řešitel

třída
sekunda

pozn.
úspěšný řešitel

třída
kvarta

pozn.
post. do kraj. kola

třída
kvinta
oktáva

pozn.
úspěšný řešitel
úspěšný řešitel

Kategorie B, okresní kolo (sekunda)
pořadí v okrese
5.

příjmení a jméno
Kocman Vojtěch

Kategorie C, okresní kolo (tercie, kvarta)
pořadí v okrese
1.

příjmení a jméno
Hodinský Petr

Kategorie D, okresní kolo (kvinta až oktáva)
pořadí v okrese
3.
7.

příjmení a jméno
Peštuka Micheal
Kříž Daniel

Kategorie C, krajské kolo (tercie, kvarta)
pořadí v kraji
příjmení a jméno
třída
2.
Hodinský Petr
kvarta
(z důvodu kolize termínů se žák celostátního kola nezúčastnil)

pozn.
post. do celostát. kola

Přehled SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ 2018/2019 a nejlepší umístění:
Okresní kolo ve florbalu středních škol dívek – 1. místo; Krajské kolo – 3. místo
Okresní kolo ve florbalu středních škol hochů – 2. místo
Krajské finále KB Florbal challenge – 2. místo
Okresní závody v přespolním běhu Želešická růže – 2. místo Matěj Hanzlík v kategorii starší žáci.
Okrskové kolo Orion florbal Cup starší žáci – 2. místo
Okresní finále ve fotbale žáků středních škol – 3. místo
Okrskové kolo závodu základních škol ve šplhu na tyči 4,5 m – 4. místo
Atletické závody Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou okrskové kolo Brno – venkov:
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Kategorie mladší žákyně: 4. místo
Výsledky nejúspěšnějších jednotlivců: Markéta Coufalová - 1. místo v hodu míčkem (36 m) a 4. místo
v běhu na 600 m (2:12,24) Věra Chalupová - 2. místo ve skoku dalekém (384 cm) a 3. místo ve skoku
vysokém (128 cm)
Kategorie starší žákyně: 3. místo
Výsledky nejlepších jednotlivců: Iveta Holešinská – 1. místo ve skoku dalekém (420 cm) a 1. místo
v běhu na 60 m (8.44 s) Kristýna Kršková – 2. místo ve skoku vysokém (132 cm) Štafeta 4 x 60 m ve
složení Šmajsová, Holešinská, Luţová, Šubová – 2. místo
Kategorie starší žáci: 4. místo
Výsledky nejlepších jednotlivců: Matěj Hanzlík - 2. místo v běhu na 1500 m (5:1,82) Rudolf Novotný
– 3. místo ve vrhu koulí (9,62 m)
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SOČ 2018/2019
Obor 06: Zdravotnictví
okresní kolo
pořadí v okrese
1.

příjmení a jméno
Houzarová Maria-Luisa

třída
septima

pozn.
postup do KK

příjmení a jméno
Houzarová Maria-Luisa

třída
septima

pozn.

krajské kolo
pořadí v kraji
5.

Obor 07: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
okresní kolo
pořadí v okrese
1.

příjmení a jméno
Hochmanová Veronika

třída
septima

pozn.
postup do KK

příjmení a jméno
Hochmanová Veronika

třída
septima

pozn.
postup do CK

příjmení a jméno
Hochmanová Veronika

třída
septima

pozn.

krajské kolo
pořadí v kraji
1.
celostátní kolo
pořadí v celost. kole
10.

Obor 09: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
krajské kolo
pořadí v kraji
3.

příjmení a jméno
Petráš Matěj

třída
sexta

pozn.

Obor 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
okresní kolo
pořadí v okrese

příjmení a jméno
Dufková Dita

třída
septima
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pozn.

Obor 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
okresní kolo
pořadí v okrese

příjmení a jméno
Šimovcová Marie

třída
septima

pozn.
postup do KK

příjmení a jméno
Šimovcová Marie

třída
septima

pozn.
postup do CK

příjmení a jméno
Šimovcová Marie

třída
septima

pozn.

příjmení a jméno
Abdel-Malak Sarah

třída
sexta

pozn.
postup do KK

příjmení a jméno
Abdel-Malak Sarah

třída
sexta

pozn.
postup do CK

příjmení a jméno
Abdel-Malak Sarah

třída
sexta

pozn.

příjmení a jméno
Řehoř Jakub

třída
sexta

pozn.
postup do CK

příjmení a jméno
Řehoř Jakub

třída
sexta

pozn.

krajské kolo
pořadí v kraji
3.
celostátní kolo
pořadí v celost. kole
2.

Obor 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
okresní kolo
pořadí v okrese
krajské kolo
pořadí v kraji
1.
celostátní kolo
pořadí v celost. kole
7.

Obor 16: Historie
krajské kolo
pořadí v kraji
2.
celostátní kolo
pořadí v celost. kole
9.
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Obor 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
krajské kolo
pořadí v kraji
1.

příjmení a jméno
Procházka Jan, Kříž Daniel

třída
oktáva

pozn.
postup do CK

příjmení a jméno
Procházka Jan, Kříž Daniel

třída
oktáva

pozn.

celostátní kolo
pořadí v celost. kole
1.

Přehled prací SOČ ve školním roce 2018/2019
Do školního kola Středoškolské odborné činnosti se přihlásilo 10 žáků s devíti pracemi. Osm prací
postoupilo do okresního kola a z nich 7 bojovalo v krajském kole. V celostátním kole se umístili Jan
Procházka (ze Syrovic) a Daniel Kříž na 1. místě, Marie Šimovcová na 2. místě, Sarah Abdel-Malak na
7. místě, Jakub Řehoř na 9. místě a Veronika Hochmanová na 10. místě.

Práce postupující do okresního kola:
Obor 6: Zdravotnictví
M. L. Houzarová: Problematika bolesti zad v oblasti bederní páteře
Obor 7: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
V. Hochmanová: Hlodavci – zdroj parazitárních infekcí pro ZOO zvířata
Obor 9: Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Matěj Petráš: Výroba prototypů turbín s pomocí 3D tisku
Obor 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
D. Dufková: Germanismy v českém jazyce a jejich využití jako motivačního prvku při výuce němčiny
Obor 14: Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
M. Šimovcová: Přehled nejčastějších chyb v plaveckých technikách rekreačních plavců u základních
plaveckých způsobů
Obor 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Sára Abdel-Malak: Vývoj a revitalizace areálu cukrovaru Židlochovice
Obor 16: Historie
J. Řehoř: Habsburkové na Židlochovickém panství
Obor 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
D. Kříž+J. Procházka: Úprava volebního systému do zastupitelstev menších obcí
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Projekt podpory přírodovědných předmětů
V uplynulém školním roce proběhl na Gymnáziu Židlochovice čtvrtý ročník „Projektu podpory
přírodovědných předmětů“. Byl opět zaštiťován, podporován a financován ve spolupráci s městem
Židlochovice.
Jeho cílem bylo zvýšit a podpořit zájem našich studentů o přírodovědné a technické obory: biologii,
chemii, fyziku, matematiku, zeměpis a informatiku a výpočetní techniku. Gymnázium Židlochovice tak
s finanční podporou města Židlochovice reflektovalo koncept projektu „Excelence“ Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který se snaží motivovat mladé lidi ke studiu na vysokých školách
přírodovědného a technického zaměření. Společenská potřeba profesí v těchto oborech roste a absolventi
přírodovědných směrů mají při hledání zajímavého a kvalitně finančně ohodnoceného uplatnění dobré
vyhlídky.
Projekt sledoval rozvoj našich žáků a jednoduchým bodovacím systémem pravidelně oceňoval
zapojování do předmětových soutěží zařazených do projektu Excelence. Oceňovány byly také odborné
práce ve formě referátu ve stanovené kvalitě a rozsahu a práce Středoškolské odborné činnosti napříč
všemi obory (tedy nejen přírodovědnými). Nejlepší žáci pak byli za každý měsíc oceněni finančními
poukázkami. Na nižším gymnáziu bylo možné získat poukázku v hodnotě 1000 Kč při dosažení alespoň
sedmi bodů. Na vyšším gymnáziu byly udělovány poukázky dvojí hodnoty. Při zisku alespoň sedmi,
nejvýše však deseti bodů, šlo o poukázku ve výši 1 500 Kč, při bodovém zisku nad deset bodů to byla
poukázka na 3 000 Kč. Poukázky mohou být využity k financování vzdělávacích aktivit nebo nákupu
učebních pomůcek včetně elektroniky.
Organizací projektu a vzájemnou spoluprací s městem Židlochovice byla ve škole pověřena Mgr. Dana
Pauková.
Na konci školního roku byly získané body každému žákovi sečteny a byli vyhodnoceni celkoví vítězové.
Ti získali finanční poukázku určenou na jazykový pobyt v hodnotě 20 000 Kč pro nižší gymnázium
a v hodnotě 50 000 Kč pro vyšší gymnázium.
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Výsledky za školní rok 2018/2019: NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
Pořadí

Jméno žáka

Body

Největší úspěchy
2. místo v okresním a 3. místo
v krajském kole Matematické olympiády
kat Z9, 1. místo v okresním kole

1.

Hodinský Petr

80,20

a 2. místo v krajském kole Zeměpisné
olympiády, 1. místo v okresním kole
Fyzikální olympiády, 6. místo
v krajském kole Fyzikální olympiády
3.místo v okresním kole Fyzikální
olympiády, úspěšná řešitelka krajského

2.

Foltýnová Anna

53,27

kola Fyzikální olympiády, postup do
krajského kola Matematické olympiády
a úspěšná řešitelka krajského kola
3. místo v okresním kole Matematické
olympiády kat. Z7, 3. místo v okresním
kole Biologické olympiády kat. D

3.

Pauk Petr

46,65

a postup do krajského kola- úspěšný
řešitel, postup do okresního kola
Archimediády, úspěšný řešitel okresního
kola

Výsledky za školní rok 2018/2019:VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
Pořadí
1.

Jméno žáka
Procházka Jan (S)

Body

Největší úspěchy

48
1. místo v celostátním kole SOČ
Postup do krajského kola Fyzikální

2.

Procházková Ivona

45,55

olympiády, úspěšná řešitelka krajského
kola Matematické olympiády

3.

Kříž Daniel

45

1. místo v celostátním kole SOČ
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Aktivity školy ve školním roce 2018/2019
Škola během roku žije mnoha různorodými aktivitami. Nejdůležitější z nich jsou blíže představeny
v následujícím textu. Časový sled všech uskutečněných akcí od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 je k dispozici
v příloze.

Společný den oktávy s primou
Na začátku září si žáci oktávy připravili výukový program pro své nejmladší spolužáky. Představili jim
celkem šest vyučovacích předmětů, jejichž studiem se primáni budou postupně zabývat. Primány tak
čekal den plný her a vědomostních soutěží. Seznámili se se staršími spolužáky a zjistili, co vše se mohou
během studia na gymnáziu naučit, v jakých soutěžích mohou soutěžit a rozvíjet své nadání. Úkolem
projektu bylo rovněž budování přátelských vztahů a respektu mezi žáky.

Pasování na žáky gymnázia
Žáci primy byli při slavnostním ceremoniálu jmenováni žáky gymnázia a z rukou ředitele školy Mgr.
Jana Vybírala obdrželi pasovací listinu. Pasování se zúčastnili také rodiče primánů a starší žáci
gymnázia. Začátek studia tak budou mít primáni spojený s hezkým zážitkem. Slavnostní pasování
vytváří mezi žáky a školou pocit sounáležitosti, který je základem dobrého klimatu školy.

Dvoudenní poznávací zájezd do Porýní
Na začátku nového školního roku 20. – 21. září 2018 měli žáci kvinty až oktávy, kteří se učí němčinu,
opět příležitost společně navštívit a poznat další zajímavou oblast Německa, Porýní. Poznávací zájezd
pro nás připravila cestovní kancelář PRO TRAVEL.
Zájemců bylo čtyřicet jedna a doprovázeli je tři vyučující němčiny J. Veithová, T. Dratva
a H. Žampachová. Na programu zájezdu byla první den prohlídka Kolína nad Rýnem, Bonnu, mostu
u Remagenu, poutního místa Maria Lach a druhý den pak plavba po Rýnu z městečka Sankt Goar do
Rüdesheimu a vyhlídka nad městem od památníku Niederwald-Denkmal. Jedinou noc jsme pak strávili
v oblíbené mládežnické ubytovně v Bad Kreuznachu.
Počasí nám přálo, jen závěrečnou vyhlídku na údolí Rýna poznamenal déšť, který nás pak provázel po
celou cestu domů. I když byl zájezd časově náročný, všichni jsme si ho užili a domů se vrátili spokojeni,
s pěknými zážitky.

Den jazyků
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 byl pro žáky primy a sekundy místo běžné výuky připraven Den jazyků. Tuto
akci jsme na naší škole organizovali opět po dvou letech a měla by se stát tradicí. Naším záměrem je
totiž lépe představit žákům německý, francouzský a ruský jazyk a usnadnit jim tak výběr druhého cizího
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jazyka, kterému se začnou od tercie učit. Jejich starší spolužáci ze sexty a kvarty se postarali o prezentaci
zemí, ve kterých se těmito jazyky mluví. Primáni a sekundáni měli možnost dovědět se nejen základní
geografické údaje nebo informace o kultuře a tradicích, ale třeba taky ochutnat pochoutky z národní
kuchyně. Během celého programu žáci také soutěžili. Odpovídali na kvízové otázky a za správné
odpovědi sbírali eura a ruble. A tak jsme na závěr mohli vyhodnotit a odměnit sladkostmi tři nejlepší
žáky z primy a ze sekundy. Velkou pochvalu si zaslouží také organizátoři akce – žáci sexty, kteří se učí
francouzsky a německy, a žáci kvarty, ruštináři. Děkujeme i Sdružení přátel gymnázia, protože jsme
díky jejich finanční podpoře mohli připravit ochutnávku tradičních národních pokrmů a odměnit výherce
naší malé soutěže. Věřím, že se akce líbila, a už teď se těšíme na Den jazyků 2021!

Jednodenní poznávací zájezd do Vídně
V pátek 17. května 2019 se 42 zájemců z kvinty, sexty a tercie zúčastnilo tradičního jednodenního
zájezdu do Vídně, aby se v rámci výuky němčiny seznámili s hlavním městem Rakouska a jeho
zajímavostmi. Na cestě je doprovázeli Mgr. Hana Žampachová a Mgr. Tomáš Dratva.
První zastávkou byl jako vždy zámek Schönbrunn. Tady si žáci prohlédli krásné císařské apartmány.
Poté je autobus odvezl do centra města, kde při společné procházce viděli budovu parlamentu, radnice,
divadla, Štěpánský chrám, Hofburg a náměstí Marie Terezie. Základní Informace o každé památce si
v rámci projektu předem připravili žáci kvinty. Dále byla na programu prohlídka Hundertwasserova
domu a příjemný pobyt ve Vídni končil oblíbenou návštěvou zábavního parku Prátr. Vpodvečer se pak
všichni spokojeni vydali na zpáteční cestu domů. Během ní si ještě mohli získané informace
připomenout v pracovním listu, jehož autory byli opět kvintáni.
Naše poděkování patří Sdružení přátel Gymnázia Židlochovice, které žákům přispělo na vstupné do
zámku.

Pravidelné hodiny francouzského jazyka s rodilým mluvčím
V rámci projektu Šablony – II/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ pokračovaly naše
pravidelné hodiny konverzace s francouzským rodilým mluvčím panem Fabricem Gaspelem, který má
bohaté zkušenosti s výukou českých středoškoláků a přípravou na mezinárodní zkoušky DELF. Pan
Gaspel se ve výuce soustředí na pomoc při nácviku správné výslovnosti a správného užívání slov. Jeho
přítomnost je určitě příjemným zpestřením a obohacením výuky francouzského jazyka.

Výměnný pobyt francouzštinářů v Belfortu
6. 3. 2019 se skupinka francouzštinářů vydala na první část výměnného pobytu do Lycée Follereau ve
francouzském Belfortu, kde se osobně seznámili se svými korespondenty, chodili do školy a účastnili se
výuky, navštívili pár zajímavých míst v regionu Franche-Compté a především měli možnost zapojit se
běžného života rodin svých přátel a procvičit si francouzštinu. Druhá část výměnného pobytu bude
pokračovat v květnu 2020 návštěvou našich francouzských přátel u nás v Židlochovicích.
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Sportovní kurzy
Lyžařský kurz sekundy
V týdnu od 6. do 12. ledna se uskutečnil lyžařský a snowboardový výcvikový kurz třídy sekunda. Kurz
se konal v Karlově pod Pradědem a zúčastnilo se ho 35 studentů a 3 učitelé jako doprovod.
Žáci byli rozděleni do tří družstev. V prvním družstvu byli zkušení lyžaři, druhé družstvo tvořila skupina
lyžařských začátečníků i pokročilých a ve třetím družstvu byli snowboardisté. Všechna družstva jezdila
na lanovce Karlov Ski Express nebo Roháč Express, s ohledem na lyžařské dovednosti jednotlivých
družstev jsme využívali všechny čtyři sjezdovky rozdělené podle obtížnosti. Večer probíhaly přednášky
o bezpečnosti na horách, pouštěli jsme instruktážní metodická videa o snowboardingu, lyžování
a carvingu. Poté probíhal společný program. Poslední den se konaly závody ve slalomu. Kromě toho
jsme vyhlásili i speciální soutěž o největší zlepšení na snowboardu a na lyžích. Odpoledne proběhla
skupinová soutěž v exhibici na svahu. Lyžařské podmínky byly nejlepší za posledních několik let, počasí
bylo jaksepatří zimní. Hodně sněžilo, některé dny foukal vítr, teploty pod nulou, občas i minus 10 stupňů.
V kolektivu panovala po celou dobu kurzu výborná nálada, k čemuž přispěla i skutečnost, že jsme neměli
žádný úraz, ani žádné zdravotní komplikace.
Letní sportovní kurz septimy
Kurz se uskutečnil 10.–14. 6. formou pětidenního vodáckého výcviku na řece Vltavě. Zúčastnilo se ho
20 žáků septimy a 3 učitelé.
Kurz začínal na tábořišti ve Vyšším Brodě, kde si žáci první den pouze zkoušeli techniku jízdy v kánoi.
Až následující den se vydali po řece dolů, první den na tábořiště v Rožmberku, zde žáci měli možnost
navštívit hrad a seznámit se s jeho historií. Další zastávka a nocleh byl v Českém Krumlově, opět
spojený s kulturní procházkou po městě a prohlídkou památek. Sjezd Vltavy byl zakončen ve Zlaté
Koruně obhlídkou středověkého kláštera Kurz proběhl bez problémů a bez úrazů.

iBobr
I ve školním roce 2018/2019 si naši žáci prověřili své algoritmické myšlení. Soutěž Bobřík informatiky,
jejíž úlohy řeší mládež po celém světě, se totiž zaměřuje na schopnost řešit problémy a na umění své
řešení jednoznačně popsat. Bobřík informatiky je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem
školství. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění
informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Kategorie určená pro nejstarší dva ročníky střední
školy bývá nejnáročnější, v tomto školním roce z deseti účastníků z naší školy byli úspěšnými řešiteli
Adéla Felcmanová a Matěj Konopík, kteří díky vysokému bodovému hodnocení a pořadí v kraji
postoupili do ústředního kola.

Přednáška na biometrii
Ve spolupráci s FIT VÚT jsme v březnu uspořádali přednášku s praktickou ukázkou vybraných
biometrických technologií pana Prof. Ing. Martina Drahanského Ph.D. se svým týmem na téma: Úvod
do biometrických systémů, jejich spolehlivost a bezpečnost, otisky prstů, geometrie ruky, žíly
ruky/prstu, 2D/3D obličej a termoobličej, duhovka a sítnice oka, písmo a podpis a další systémy (DNA,
hlas, ucho, zuby). Pro velký zájem realizujeme tyto akce i v dalším školním roce.
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Simulace jednání Evropského parlamentu
V listopadu roku 2019 se v Brně v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje konala Simulace
jednání Evropského parlamentu, které se zúčastnili Jan Kříž a Jan Nentvich, septimáni našeho gymnázia,
a s nimi další studenti gymnázií i vysokých škol. Akci organizovalo sdružení Mladí demokraté pod
záštitou Jana Vituly, náměstka hejtmana. Finanční podporu poskytla nadace Hannse Seidela. Velkou
motivací se pro účastníky stala cena v podobě zájezdu do Bruselu, hrazeného Evropským parlamentem.
Studenti byli seznámeni s fungováním institucí EU a poté se rozdělili do předem vybraných frakcí
a zvolených výborů, ve kterých začali pracovat, jako by byli poslanci na plný úvazek. Předsedou výboru
LIBE se stal náš student Jan Kříž. V tomto výboru společně s ostatními kolegy poslanci řešili otázky
týkající se lidských práv a svobod, mravních hodnot a zároveň podezření z porušení demokratického
zřízení v jedné z členských zemí EU. Společně pak představili vývoj celé situace i své frakci EPP. Druhý
den na zasedání pléna Evropského parlamentu studenti obhajovali svůj názor a vznášeli připomínky.
Po tomto zasedání vyhlásili pořadatelé jména 10 výherců zájezdu. Potěšující bylo, že mezi nimi byl i Jan
Kříž z našeho gymnázia.

Charitativní sbírka Český den proti rakovině
Gymnázium Židlochovice organizuje v Židlochovicích Český den proti rakovině již dvacet let. Za tu
dobu jsme díky práci dobrovolníků z řad studentů a příspěvkům všech dárců zaslali na konto Ligy proti
rakovině 402 722 Kč.
V letošním roce dobrovolníci ze septimy ještě před konáním sbírky prezentovali ve třídách její účel
a varovali spolužáky před kouřením, které je hlavní příčinou nádorového onemocnění plic.

DiscoverEU
Jedná se o iniciativu Evropské unie, díky níž mohou občané Evropské unie, kterým je v daném roce 18
let, cestovat po Evropě a poznávat její obyvatele, historii a kulturu. Každý rok lze podávat přihlášky v
rámci dvou kol soutěže. Výherci obdrží jízdenku. Tato zkušenost má mladým lidem pomoci rozvíjet
dovednosti jako je nezávislost, sebedůvěra a otevřenost vůči jiným kulturám. Veronika Konečná
z oktávy (2018/2019) v soutěži uspěla a na konci října 2019 se tak mohla vydat na cestu po Evropě.

Exkurze do vily Tugendhat
27. září 2018 se 29 studentů kvinty zúčastnilo edukačního programu „Vila Tugendhat jako učebnice
moderní architektury“. Studenti si mohli za doprovodu odborné průvodkyně prohlédnout
funkcionalistickou vilu Tugendhat, která je jedinou moderní památkou UNESCO v České republice.
Prošli jsme si společně všechna podlaží vily, včetně technického zázemí. Zájemci si mohli také
vyzkoušet akustiku vily a zahrát si přímo ve skleněném pokoji na klavír.
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Soutěž „O nejkrásnější adventní věnec“
Již osmnáctého ročníku soutěže „O nejkrásnější adventní věnec“, která probíhala od 20. 11. 2018 do 30.
11. 2018, se zúčastnili všichni studenti a studentky od primy do kvarty, několik studentek kvinty a jedna
studentka oktávy. Celkem se podařilo zhotovit 125 adventních věnců, které byly vystaveny v suterénu
budovy gymnázia. Všechny adventní věnce se povedly a navodily nám pěknou předvánoční atmosféru.

Pavilon Anthropos
V úterý 22. ledna 2019 navštívila prima v Pavilonu Anthropos v Brně stálou expozici „O původu člověka
a vzniku kultury“ a expozici „Vývoj člověka na Zemi v díle Zdeňka Buriana“. Nově vybudovaná
expozice zprostředkovává návštěvníkům aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie,
genetiky apod., ale přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena
řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Studenti mohli také
obdivovat oblíbenou rekonstrukci mamuta, který je nyní navíc obklopen přirozeným přírodním
prostředím.

Návštěva výstavy „Deflection“ Pavla Korbičky v Domě umění města Brna
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 navštívilo 26 studentů kvinty a sexty, kteří se přihlásili na výuku výtvarné
výchovy, velmi zajímavou a moderní výstavu Pavla Korbičky v Domě umění města Brna. Tento český
soudobý umělec, proděkan pro vnější vztahy FaVU VUT, se ve své práci zabývá úvahami o prostoru,
kdy hlavním vyjadřovacím prostředkem je světlo. Pokouší se odkrývat skryté řády a významy
konkrétních míst, a v kombinaci s velkoformátovými světlovodivými deskami vpisovat do těchto míst
prostory zcela nové, které mění perspektivu vnímání. Site-specific projekt, připravený pro brněnský
Dům umění, představil zcela nové monumentální světelné instalace, které působily nejen esteticky, ale
měly za úkol narušit zažité vnímání prostoru a diváka tak vychýlit ze stereotypu.

Beseda o animovaném filmu s Cyrilem Podolským
Ve čtvrtek 16. května se celá kvinta a sexta zúčastnila besedy o animovaném filmu s Cyrilem
Podolským – režisérem, scénáristou, animátorem a autorem večerníčku Krysáci, seriálů Pat a Mat, Bob
a Bobek ad. Cyril Podolský je rovněž autorem dětských knížek, písňovým textařem, výtvarníkem, který
tvoří i pro dospělé. Tato beseda doplnila průřezové téma mediální výchovy, výtvarné výchovy, českého
jazyka, informatiky a hudební výchovy. V první části šlo o přednášku, kdy Cyril Podolský vysvětlil
studentům principy animace, propojení s knihou (literární předlohou), jak se tvoří scénář, připravuje
a animovaný film, vyrábí filmové loutky a jaké jsou možnosti jejich animace. Přinesl také ukázku loutek
Krysáků, Šiflíka a Šuflíka a názorně ukázal, jak vzniká filmová dekorace, rekvizita, trik, scéna, kostýmy
loutek, písňový text, animace na hudbu, dabing loutkového filmu, animovaný videoklip nebo animovaná
skeč. Na závěr následovala volná diskuze.
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Exkurze na Špilberk na stálou expozici „Od renesance po modernu“ a „Od moderny
po současnost“
Ve středu 29. května navštívili studenti kvarty 2 stálé expozice v Muzeu města Brna na Špilberku.
Expozice „Od renesance po modernu“ zahrnuje dlouhý časový úsek od období pozdní renesance do
konce 19. století. Žáci si prohlédli renesanční votivní obrazy z druhé poloviny 16. století, dále soubor
sochařských děl významného pozdně barokního moravského sochaře Ondřeje Schweigla. V další části
expozice mohli obdivovat portréty od konce 18. do 20. století. Následovaly impresionistické obrazy
Aloise Kalvody a Jakuba Obrovského. Významně jsou zde zastoupeny také obrazy Antonína Procházky
a jeho ženy Linky Procházkové. Expozice klade důraz na díla umělců působících ve 20. a 30. letech ve
Skupině výtvarných umělců v Brně. Nová stálá expozice „Od moderny po současnost“ mapuje
výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost.
Expozice je koncepčně rozdělena do sedmi prostorů, z nichž každý je věnován určitému vývojovému
období.

Talent Gymnázia
Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se konalo školní kolo hudební soutěže „Talent gymnázia“. Soutěže se zúčastnilo
18 žáků, kteří hráli na hudební nástroje, nebo zpívali. Porota ve složení pan učitel Kaválek, paní učitelky
Veithová a Otýpková vyslechli hru na klavír, keyboard, kytaru, klarinet saxofon, zobcovou flétnu
a populární i klasický zpěv.

Dějepisné přednášky
V září 2018 proběhly 2 dějepisné přednášky. V hodině společenskovědního semináře septimy přednášel
pracovník SOA Brno-venkov Mgr. Pavel Rubeš o práci historika s archiváliemi. Studenti tak získali
další informace, které mohli uplatnit při tvorbě ročníkové práce. V hodině dějepisu septimy se
uskutečnila přednáška Mgr. Karla Vavříka o dějinách Židlochovic. Pravidelně bývá zařazována na
začátku školního roku, protože do určité míry zopakuje z regionálního pohledu dějiny středověku
a raného novověku, které se probírají v sextě.

Návštěva výstavy o T.G. Masarykovi a výstavy k 100. výročí vzniku Československa
V týdnu od 22. do 26. 10. 2018 navštívily v hodinách dějepisu všechny ročníky gymnázia kromě oktávy
výstavu o T. G. Masarykovi umístěnou v Turistickém informačním centru v Židlochovicích a výstavu
k 100. výročí vzniku Československa, jejíž panely se nachází na autobusovém nádraží v Židlochovicích.
Studenti vyplňovali pracovní listy a o tématech výstav pak samostatně hovořili. Připomněli si tak
významné výročí v historii našeho státu.
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Projekt Jeden svět na školách
Tématem celostátního projektu Jeden svět na školách byla v listopadu 2018 byla kolektivizace. Studenti
kvarty a členové redakce školního časopisu DALEKOHLEDím nejdříve k této problematice zhlédli
film, dále vyslechli informace pracovníka Státního okresního archivu Brno-venkov Mgr. Pavla Rubeše,
který se zabýval kolektivizací v regionu, a nakonec proběhla krátká beseda. Smyslem akce bylo
prohloubit dějepisné učivo kvarty.

Výukové programy z dějepisu a projekt Za hranice školy
Výukových programů z dějepisu SVČ Lužánky se naše gymnázium zúčastňuje dlouhodobě. V letošním
školním roce byly do výuky zařazeny výukové programy Pomocné vědy historické pro sextu, Václav
a Boleslav pro sekundu a tercii a Velká francouzská revoluce pro tercii. Během nich se účastníci
seznamují s konkrétními historickými událostmi prostřednictvím dramatické výchovy. Programy je staví
do určitých situací, navozují atmosféru doby a snaží se, aby fakta, která většinou znají z výuky, lépe
pochopili.
SVČ Lužánky rovněž nabídlo naší škole projekt Za hranice školy, který je součástí Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ho financují Evropské strukturální a investiční fondy. Učitelé Mgr. Danuše Švarzbergerová a Mgr.
Tomáš Dratva se podíleli jako konzultanti témat na vytváření tří nových výukových programů střediska
Labyrint a během školního roku absolvovali v rámci tohoto projektu další 3 výukové programy
s kvartou (Václav a Boleslav, Vznik Československa a Československo v letech 1968–1989)
a 1 s kvintou (Československo v letech 1948–1968). Výhodou tohoto projektu je pro naši školu i to, že
studenti mají program i dopravu do Brna zdarma.

Školní projekty z dějepisu
Prima, sekunda a tercie se zapojuje pravidelně do školních dějepisných projektů. Primáni v rámci
projektu Pravěk nejdříve v prosinci navštívili muzeum Anthropos a potom do začátku února studovali
další materiály a chystali si podle zadaných otázek odpovědi, které měli možnost v závěrečné hodině
prezentovat. Nejlépe zpracovaný projekt měli: Julie Hroudná, Anna Mikulášková, Martin Mutl, Ema
Šálová, Alexandran Glocová, Radka Nesvadbová, Barbora Stejskalová.
Sekunda se v rámci projektu Přemyslovci a Lucemburkové připravovala na způsob řešení Dějepisné
olympiády, které se budou moci zúčastnit v tercii. Dvanáct zájemců o toto téma nejdříve nastudovalo
materiály k danému tématu a na konci května vyplňovalo test. Nejlépe si vedli Martin Blažek, Vojtěch
Kocman a Markéta Berková.
Tercie dostala v březnu zadání projektu Z historie mé rodiny. Každý žák dostal povinný úkol – sestavit
rodokmen z nejbližších 3 generací své rodiny a nepovinný úkol – zaznamenat vzpomínky pamětníků,
uspořádat kopie rodinných dokumentů vztahujících se k určitému období a nakonec prezentovat
výsledky své práce v červnu v hodině dějepisu. Nepovinný úkol z 32 žáků vypracovalo 30. Ocenění za
své projekty dostalo 23 žáků.
Projekty rozvíjí samostatnou práci žáků a rozšiřují učivo v daném ročníku.
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Exkurze do koncentračního tábora Osvětim
Ve středu 17. dubna 2019 navštívili studenti kvarty, kvinty a tercie památník v Osvětimi. Akce byla
organizována prostřednictvím cestovní kanceláře Zájezd, na místo byli žáci dopraveni autobusem,
doprovázeli je Mgr. Danuše Švarzbergerová Mgr. Tomáš Kaválek a Dana Saňková. Vstupné financovalo
SPGŽ.
Během této akce se studenti seznámili s historií tábora. Zahynulo zde 1,3 milionu lidí, z nichž přibližně
90 % byli Židé téměř ze všech států Evropy. Většina obětí byla zavražděna v plynových komorách areálu
Auschwitz II plynem Cyklon B; smrt ostatních byla způsobena systematickým hladověním, nucenými
pracemi, absencí zdravotní péče, individuálními popravami a lékařskými experimenty.
Akce doplňuje výuku dějepisu, pořádá se každé dva roky, ze strany studentů je o ni velký zájem.

Zahradní slavnost
Na zahradní slavnost, kterou naše gymnázium oslavilo 25. výročí od svého založení, studenti primy
a sekundy vytvořili originální výzdobu, tvořenou černými obrysovými figurami s barevným dekorem,
které jsme umístili přímo na fasádu budovy. Na zeď v pozadí akce jsme umístili namalované zvětšeniny
středů květin a všudypřítomné barevné balonky dotvořily veselou náladu školní zahrady. Studentky
tercie až sexty velmi přispěly k dobré atmosféře oslavy svým malováním na obličej příchozím dětem
i našim studentům. Byl o to velký zájem. Studenti se také podíleli na propagaci akce navrhováním
plakátů a pozvánek. Nakonec se vybralo dílo Šárky Damborské, ale velikým favoritem byly návrhy
Sarah Abdel-Malak nebo Magdalény Šilerové. Děkujeme za finální zpracování plakátu a pozvánek
manželům Pospíšilovým. Vybraní žáci sexty a kvinty se hudebně zapojili při odhalování pamětní desky
bývalého ředitele RNDr. Jiřího Kubeše. Zazněla píseň A te Réhradice v úpravě pro kytaru, housle,
zobcovou flétnu a vícehlasý zpěv. Žáci píseň předvedli na schodech uvnitř školy a svým procítěným
přednesem dojali k slzám nejednoho posluchače. Po dlouhé době byl na půdě gymnázia slyšet sbor.

20. společenský ples Gymnázia Židlochovice
V pátek 22. února 2019 se uskutečnil již 20. ples naší školy. Pořadatelem plesu bylo Sdružení přátel
Gymnázia Židlochovice. Rodiče, učitelé i žáci pod vedením pana učitele Mgr. Tomáše Dratvy věnovali
přípravě a organizaci plesu mnoho času a energie.
Na úvod plesu zatančili studenti sexty polonézu, kterou připravovali přes dva měsíce s paní učitelkou
Mgr. Vendulou Provazníkovou. Součástí plesu byla také tombola, ve které se letos sešlo cca 200 cen.
Přispěli do ní rodiče a další osoby, řada firem a institucí, místních i ze širokého okolí, včetně městských
úřadů Židlochovic, Rajhradu a Pohořelic. Výtěžek plesu bude použit k hrazení různých aktivit žáků
školy.

- 32 -

Školní poradenské pracoviště na Gymnáziu Židlochovice ve školním roce 2018/2019
Výchovné poradenství
Ve funkci výchovné poradkyně ve školním roce 2018/2019 pracovala Mgr. Hana Stravová. Její práce se
týkala několika oblastí:
- profesní orientace žáků posledních ročníků (předávání informací, orientace v možnostech
pomaturitního vzdělávání včetně organizace návštěvy Veletrhu pomaturitního vzdělávání
Gaudeamus, zajištění přednášek o přijímacím řízení na vysoké školy, seznámení se vzorovými
testy TSP a OSP, doporučení vhodného individuálního testování k určení profesní orientace),
spolupráce s vysokými školami – prezentace brněnských vysokých škol, popř. jednotlivých
fakult,
- řešení výchovných problémů, přijímání preventivních, popř. nápravných opatření,
- práce s problematickými třídními kolektivy ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou
poradnou,
- vyhledávání talentů a koordinace vzdělávání žáků mimořádně nadaných,
- koordinace vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se speciálními
vzdělávacími potřebami
- spolupráce s agenturami umožňujícími zahraniční studium, brigády a studentské stáže.
Škola má vypracovaný plán výchovného poradenství. Dlouhodobě probíhá spolupráce mezi výchovnou
poradkyní a školní metodičkou prevence a koordinace jejich činnosti.
Po celý školní rok probíhala spolupráce výchovné poradkyně s vyučujícími a vedením gymnázia
v případech studijních a kázeňských problémů žáků. Výchovná poradkyně ředitelství, třídním učitelům
i rodičům pomáhá při řešení přestupků proti školnímu řádu. S žáky a rodiči spolupracuje zejména formou
individuálních konzultací v přítomnosti třídního učitele.
Přibližně jedenkrát za dva měsíce se konala setkání vedení školy (ředitel, zástupce ředitele, výchovná
poradkyně, školní metodička prevence) se členy žákovské rady.

Žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se specifickými poruchami učení
Gymnázium věnuje pozornost žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se specifickými
poruchami učení. Na začátku školního roku třídní učitelé zjistí formou dotazníků do matriky od
zákonných zástupců, resp. zletilých žáků subjektivní povahu znevýhodnění. U žáků se specifickými
poruchami učení uplatňují vyučující dotčených předmětů pedagogickou diagnostiku. Ve spolupráci
s třídním učitelem i vyučujícími odesílá výchovná poradkyně v případě potřeby žáka do pedagogickopsychologické poradny Brno. Pro potřeby poradny zpracovává ve spolupráci s třídními učiteli i učiteli
dotčených předmětů školní dotazník, kde informuje školské poradenské zařízení o potížích a potřebách
žáka.
V dalším vzdělávání těchto žáků postupuje škola podle doporučení školského poradenského zařízení pro
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základě informovaného souhlasu zákonného
zástupce žáka nebo zletilého žáka. Evidenci těchto žáků vede výchovná poradkyně a informuje ostatní
učitele. Rovněž s nimi konzultuje jejich postup při práci s těmito žáky a vyžaduje jejich zpětnou vazbu.
Vyučující se snaží hledat vhodné metody a způsoby práce s těmito žáky tak, aby negativní důsledky
všech znevýhodnění byly co nejvíce eliminovány. Ve školním roce evidovala škola 15 žáků se
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zdravotním znevýhodněním, 8 žáků bylo uvolněno z tělesné výchovy a 17 žáků mělo platné vyšetření
z pedagogicko-psychologické poradny, které specifikuje jejich speciální vzdělávací potřeby
a doporučuje vhodné pedagogické postupy. Žádný zákonný zástupce ani zletilý žák školy v dotazníku
do školní matriky ani při komunikaci s pedagogy neuvedl sociální znevýhodnění některého z žáků.
Veškeré bližší informace v této oblasti jsou považovány za důvěrné.

Prevence rizikového chování žáků
Školní metodičkou prevence ve školním roce 2018/19 byla Mgr. Dana Pauková. Škola má zpracován
Preventivní program pro školu, který zohledňuje její specifika.
Preventivní programy byly ve školním roce 2018/19 zaměřeny na budování vztahů ve třídě, začlenění
nových žáků do školní komunity a utváření dobrých vztahů mezi nejstaršími a nejmladšími žáky školy.
Žáci se také seznamovali s problematikou šikany a kyberšikany (jak je rozpoznat, jak se zachovat a kde
hledat pomoc).
V září proběhlo slavností přijetí nových žáků do školní komunity formou pasování primánů na žáky
školy. V září pak prima odjela na třídenní adaptační kurz, kde se žáci prostřednictvím her a sportovních
aktivit seznamovali a učili se vzájemné spolupráci.
Na program primy pak navázal projekt vzájemné spolupráce primy a oktávy, kdy žáci oktávy připravili
pro své nejmladší spolužáky celodenní výukový blok v šesti předmětech. Společné projekty žáků školy
přispívají k budování bezpečného prostředí a dobrého klimatu ve škole.
V minulém školním roce jsme řešili několik vztahových problémů ve třídách. Všechny problémy byly
řešeny diskrétně ve spolupráci metodičky prevence, výchovné poradkyně, třídních učitelů a vedení
školy. Škola spolupracuje s příslušnými pedagogicko-psychologickými zařízeními.
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Přehled lektorské činnosti a dalšího vzdělávání učitelů gymnázia uskutečněných
ve školním roce 2018/2019
Někteří učitelé školy byli aktivní v lektorské činnosti (Zemenová, Provazníková, Lerchová).
Škola eviduje podrobné přehledy uskutečněných a plánovaných vzdělávacích akcí DVPP
u jednotlivých vyučujících. Ve školním roce 2018/2019 se téměř každý z vyučujících zúčastnil alespoň
jednoho školení v rámci DVPP.
Přehled počtu uskutečněných akcí a účastníků za jednotlivé předměty (obory):
předmět, obor
maturitní komisař
BOZP
český jazyk
anglický jazyk

počet
1 školení
2 školení
3 školení
9 školení

zeměpis
matematika
fyzika
biologie
hudební výchova
výtvarná výchova
chemie
SOČ
německý jazyk
tělesná výchova
výchovné poradenství
prevence
ředitelské studium
ředitelská Akademie
Bakaláři
Erasmus+
Koordinátor ŠVP
Fulbrightova nadace

2 školení
5 školení
4 školení
5 školení
2 školení
1 školení
1 školení
1 školení
2 školení
1 školení
6 školení
1 roční školení, 1 školení
1 roční školení
1 roční školení
3 školení
3 školení
1 roční školení
2 školení
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pedagog
Dratva
Vitula
Marková, Kaválek
Žampachová (e-learning), Zemenová,
Žáková, Nechvílová, Mezulianíková
Pataki, Žáková
Pazderská, Lerchová
Stravová
Provazníková, Pazderská
Otýpková
Jarošová
Provazníková
Pazderská
Žampachová (e-learning), Veithová
Žampachová
Stravová
Pauková
Vybíral
Vybíral, Pataki
Pataki
Žampachová, Nechvílová
Žampachová
Žampachová

Základní údaje o hospodaření
Rozpočet školy na rok 2019
PŘÍJMY celkem
Provozní dotace od zřizovatele
Dotace ze státního rozpočtu a EU

17 449 810,- Kč
2 472 000,- Kč
14 912 810,- Kč

Vlastní výkony

15 000,- Kč

Čerpání fondů

50 000,- Kč

VÝDAJE celkem

17 4489 810,- Kč

z toho

10 883 447,- Kč

Mzdy
Odvody
Příděl do FKSP
Učebnice a školní potřeby
Knihy, učební pomůcky, tisk
Ostatní materiál
Voda
Plyn
Elektrická energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby pošt, telefon a internet
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Konzultační a poradenské služby
Programové vybavení
Ostatní služby
Školení a vzdělávání
Stravování zaměstnanců
Ostatní náklady z činnosti
Náklady z drob. dlouh. majetku
Odpisy HIM a NIM

3 700 375,- Kč
215 667,- Kč
41 321,- Kč
25 000,- Kč
252 000,- Kč
45 000,- Kč
220 000,- Kč
130 000,- Kč
175 000,- Kč
65 000,- Kč
5 000,- Kč
38 000,- Kč
8 000,- Kč
400 000,- Kč
8 000,- Kč
40 000,- Kč
208 000,- Kč
28 000,- Kč
38 000,- Kč
114 000,- Kč
210 000,- Kč
600 000,- Kč
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Rekonstrukce vnitřních prostor Gymnázia Židlochovice
V prvním pololetí školního roku 2018/2019 se díky investiční akci ze zdrojů JMK dokončil proces
rekonstrukce vnitřních prostor školy. Konkrétně se jednalo o zhotovení nové teracové podlahy
v přízemí a patře budovy a dále pak došlo k rekonstrukci sociálních zařízení v celé budově gymnázia.
Práce byly kompletně dokončeny v listopadu 2018. Ve stejnou dobu byla novým nábytkem vybavena
ředitelna školy.

Pořízení softwarových systémů
Díky podpoře JMK se v prvním pololetí školního roku 2018/2019 škola mohla kompletně dovybavit
všemi potřebnými legálními softwarovými systémy.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a školou realizovaných
projektech financovaných z jiných zdrojů
Zapojení školy do programu Šablony
Ve školním roce 2018/2019 škola úspěšně pokračovala v naplňování svých závazků v programu
Šablony. Hlavní aktivita se odehrávala v možnosti využívat v pedagogickém procesu odborníka z praxe.
V hodinách francouzského jazyka spolupracovala naše učitelka s francouzským lektorem, panem
Fabricem Gaspelem, který je odborníkem na výuku francouzštiny pro cizince. Tyto hodiny probíhaly
dvakrát až třikrát měsíčně a to ve čtyřech třídách. Hlavním cílem tohoto programu bylo učit žáky
spontánně vnímat, rozumět a reagovat na mluvenou francouzštinu a to bez dlouhého přemýšlení ve svém
mateřském jazyce. Žáci proto slyšeli jen tento jazyk, pracovali s ním, učili se vyjadřovat své názory
a přijímat ho jako něco blízkého. Učili se sami v tomto jazyce přemýšlet a nepřekládat slovo od slova ze
svého mateřského jazyka. Mnozí z nich se naučili vytvářet prezentace na určité téma v PowerPointu,
představit ho ostatním a reagovat na otázky, což efektivně zúročili při letošním výměnném pobytu
v partnerské škole ve Francii. Žáci si s francouzskými kamarády z partnerské školy nadále píšou a sami
potvrzují, že už se tolik nebojí používat francouzštinu. Velkým přínosem byly tyto hodiny i pro naši
učitelku, která s lektorem komunikovala francouzsky jak v hodinách před žáky, tak během příprav
a reflexí po výuce, diskutovala různé metodické postupy, které se v hodinách daly použít. Určitě bychom
dál v tomto programu chtěli pokračovat, protože vidíme, že tyto hodiny nás posouvají dál a umožňují
nám se zlepšovat.
Na konci školního roku 2018/2019 se škole podařilo úspěšně podat žádost k programu Šablony 2, od
následujícího školního roku tedy se zapojíme do navazujícího pokračování projektu a využijeme ještě
více možností tohoto programu.
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Projekt Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů

Gymnázium Židlochovice se úspěšně zúčastnilo programu ERASMUS +, který podporuje projekty
mobility v oblasti vzdělávání jednotlivců. Hlavním cílem projektu bylo průběžné zlepšování jazykových
a metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Kromě
samotného profesního rozvoje učitelů bylo cílem projektu také navázání nových mezinárodních
kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů naší školy
se vzdělávacími programy jiných zemí EU. Na konci září 2018 byl projekt ERASMUS + úspěšně
ukončen.

Fulbrightova komise
Na konci školního roku 2018/2019 jsme obdrželi výbornou zprávu, protože Mezivládní česko-americká
organizace Komise J.Williama Fulbrighta, založená v roce 1991 za účelem podpory vzdělávacích,
výzkumných a kulturních programů, se bude příští školní rok (2019-2020) podílet na vzdělávání i na
naší škole. Dostali jsme se mezi 30 škol v ČR, na kterých budou celý rok působit američtí lektoři, kteří
budou pomáhat s výukou anglického jazyka, organizací kulturních akcí a podílet se na zlepšení
jazykových kompetencí žáků a učitelů.
Jsme rádi, že jsme jako škola byli vybráni k tomuto programu a věříme, že spolupráce s naší budoucí
lektorkou bude příjemná a přínosná pro obě strany.
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 proběhla na škole inspekční činnost ČŠI. Termíny
inspekční činnosti byly stanovené na 4., 5., 10., 11., 15. a 16. 4. 2019. Součástí inspekce bylo také řešení
stížnosti zákonného zástupce žáka proti udělení ředitelské důtky (ředitel školy po formální úpravě
udělení důtky zopakoval) a dále kontrola řádného průběhu zadávání přijímacích zkoušek (zde dle
tehdejšího vyjádření ČŠI škola v ničem nepochybila). Samotná inspekční činnost byla hodnocena
inspekční zprávou Čj. ČŠIB-713/19-B. Ze závěrů vyplývá, že ve škole se zlepšují materiálně-technické
podmínky ke vzdělávání a za silné stránky školy ČSI považuje fakt, že škola vykazuje trvale výborné
výsledky ve společné části maturitní zkoušky a také to, že vysoký počet žáků se účastní řady soutěží a
olympiád a trvale se dobře umisťují ve středoškolské odborné činnosti. Příležitosti ve zlepšení vidí ČŠI
především v tom, že by učitelé měli začít více používat metody a formy práce, které podporují aktivitu
žáků ve vyučovacích hodinách a jejich vzájemné hodnocení a sebehodnocení.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola nebyla ve školním roce 2018/2019 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Spolupráce s odborovými organizacemi
Na škole nevyvíjí činnost žádná odborová organizace.

Projednání výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla předložena, projednána a schválena
školskou radou.
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Přehled akcí: 1.9.2018 - 30.6.2019
Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Termín

3.9.

Akce

8:00- 8:45

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Zahájení školního roku 2018/2019

8:00-15:45

8

Exkurze Mikulov OKTÁVA

8:00-13:15

1, 8

Adaptační výukový den prima

1

Adaptační kurz PRIMA

1

Adaptační kurz PRIMA

1

Adaptační kurz PRIMA

(Po)

6.9.

Třídy

(Čt)

10.9.
(Po)

11.9.
(Út)

12.9.
(St)

13.9.
(Čt)

Přednáška o EU pro septimu v rámci 3. vyuč. hod.
(ZSV, org. Mar)

17.9.
(Po)

SvSe v 8. vyuč. hod. (septima, Šva) proběhne v uZe.

19.9.
(St)
7

20.9.

zájemci z KVINTY - OKTÁVY

(Čt)
7

21.9.

(Út)

Zájezd do Porýní
zájemci z KVINTY - OKTÁVY

(Pá)

25.9.

Zájezd do Porýní

Termín odevzdání maturitních témat 2019 (šk. rok
2018/2019).
12:30-18:05

Školení (zač. 13.00 hod. v uFy)

27.9.

7:05-11:30

5

Exkurze Vv+Hv (Brno)
Sraz v Brně dle domluvy s vyučujícími. Vyučování ve škole pokračuje

(Čt)

5. vyuč. hod. (Fy, Str)

8:00-12:25

1

Exkurze Fy (Těšany, Klobouky)
Odjezd od školy v 8.00 hod., návrat do školy mezi 12.00-12.15 hod.
Vyučování ve škole pokračuje 6. vyuč. hod. (Bi, Pro).

12:30-13:15

7

Přednáška Mgr. Karla Vavříka
Přednáška proběhne v 6. vyuč. hod. v rámci hodiny dějepisu (Dě, Šva).

Želešická růže
Účastní se vybraní žáci primy až oktávy. Organizuje Žam.

2.10.

10:45-11:30

6

Přednáška o studijních pobytech v zahraničí
Proběhne pro sextu ve 4. vyuč. hodině, Aj + Nj spojeno, dohled Dra

(Út)

Projekt "NADANÍ"
Vybraní žáci z kvarty a kvinty se budou ve dnech 2.10 až 5.10. účastnit
odborných přednášek a laboratorních prací v areálu Univerzitního
kampusu MU Brno. Prosím třídní učitele, aby ve spoluprácii s p. uč. Pro
zajistili souhlasy rodičů.

Projekt "NADANÍ"

3.10.

Vybraní žáci z kvarty a kvinty se budou ve dnech 2.10 až 5.10. účastnit

(St)

odborných přednášek a laboratorních prací v areálu Univerzitního
kampusu MU Brno. Prosím třídní učitele, aby ve spoluprácii s p. uč. Pro
zajistili souhlasy rodičů.

Okresní finále ve fotbale
Projekt "NADANÍ"

4.10.

Vybraní žáci z kvarty a kvinty se budou ve dnech 2.10 až 5.10. účastnit

(Čt)

odborných přednášek a laboratorních prací v areálu Univerzitního
kampusu MU Brno. Prosím třídní učitele, aby ve spoluprácii s p. uč. Pro
zajistili souhlasy rodičů.

Projekt "NADANÍ"

5.10.

Vybraní žáci z kvarty a kvinty se budou ve dnech 2.10 až 5.10. účastnit

(Pá)

odborných přednášek a laboratorních prací v areálu Univerzitního
kampusu MU Brno. Prosím třídní učitele, aby ve spoluprácii s p. uč. Pro
zajistili souhlasy rodičů.

8.10.
(Po)

8:55- 9:40

8

Přednáška o TSP pro oktávu.
Přednáší Mgr. Kovářová, během 2. vyuč. hod., v uMa.

11:40-12:25

7

Přednáška Energetická gramotnost pro septimu.
Přednáška se uskuteční v 5. a 6. vyuč. hod., uFy.

12:30-13:15

7

Přednáška Energetická gramotnost pro septimu.
Přednáška se uskuteční v 5. a 6. vyuč. hod. uFy.

9.10.

8:00-12:25

2

Exkurze proběhne od 8.00 do 12.25 hod., vyučování ve škole

(Út)

10.10.
(St)

Exkurze Fy (Těšany, Klobouky) pro sekundu
pokračuje 6. vyuč. hod. (Bi, Pat).

8:55- 9:40

3, 4, 5, 6

Přírodovědný klokan
Zúčastní se tercie, kvarta, kvinta, sexta. Proběhne během 2. vyuč. hod.
v uDě (Pat), uČj (Šva), uMa (Vit), uBi (Kav).
Vizte zvláštní organizaci (org. Pau).

15.10.

8:55- 9:40

8

Přednáška JAK NA VŠ - oktáva
Přednáška proběhne během 2. vyuč. hod., v uMa, dohl. Pau, org. Str

(Po)

6

Exkurze do MZK (Brno) - sexta
Po ukončení exkurze v Brně v cca 12.00 hod. zde končí vyučování, tj.
5.-8. vyuč. hod. v sextě odpadne. Org. Mar

16.10.

8:00- 8:45

5

Tanenční - informační schůzky

9:55-11:30

3

Exkurze do ČOV (Židlochovice) - tercie

(Út)

17.10.

Exkurze proběhne během 3. až 4. vyuč. hod., výuka pokračuje od 5.

(St)

vyuč. hod.

Liga Frisbee (Brno)

19.10.

8:55-12:25

Energetická olympiáda - školní kolo
Proběhne od 9.00 do 12.00 hod. pro vybrané žáky septimy a oktávy v

(Pá)

22.10.

uInf.

8:00-14:55

6

Proběhne v 1. až 8. vyuč. hodině, dohl. Dra, Šva.

(Po)

24.10.

8:00-14:55

Florbal (Ivančice)
Proběhne v 1. až 8. vyuč. hod., pro vybrané žáky tercie a kvarty, dohl.

(St)

1.11.

Dra.

7:05-14:05

Exkurze do Geografického ústavu MU (Brno)
Proběhne pro vybrané žáky (SeZe7, SeZe8, ostatní) během 0. až 7.

(Čt)

vyuč. hod., výuka ve škole pokračuje 8. vyuč. hod.

Stužkovací večírek (Pohořelice) - oktáva
Krajské kolo Logické olympiády (Brno) - vybraní žáci

2.11.
(Pá)

5.11.

Exkurze a program Legato (Brno)

8:00- 9:40

4

Jeden svět na školách - kvarta a vybraní žáci

9:55-11:30

1

Exkurze do knihovny Židlochovice - prima

11:40-13:15

6, 7

Přednáška o vzniku Československa (Mgr. Vavřík) sexta, septima

8:00-13:15

7

Exkurze Týden vědy a představení ÚDIF (Brno) septima

(Po)

6.11.
(Út)

8.11.
(Čt)

9.11.
(Pá)

Proběhne v 1. až 6. vyuč. hod. v Brně. Po ukončení akce výuka končí,
žáci se dopraví samostatně domů.

12.11.
(Po)

13.11.
(Út)

14.11.
(St)

15.11.

7:05-13:15

Florbal
pro vybrané žáky

9:55-10:40
10:45-11:30

7

Bobřík informatiky - oktáva - vybraní žáci
Bobřík informatriky - septima

8:00- 9:40
12:30-14:05

6
5

Bobřík informatiky - sexta
Bobřík informatiky - kvinta

9:55-14:55
9:55-11:30
11:40-13:15

4
3

Soutěž šplh - vybraní žáci
Bobřík informatiky - kvarta
Bobřík informatiky - tercie

14:10-14:55

Soutěž Hv - vybraní žáci

(Čt)
Muzikál My Fair Lady ze Zelňáku (MD Brno) - pro
vybrané žáky

16.11.
(Pá)

Divadelní představení pro zájemce, začátek v 19.00 hod.

Lingvistická olympiáda - vybraní žáci
Proběhne během 4. a 5. vyuč. hod., org. Mar, Kav.

19.11.

8:00- 8:45

8

Proběhne v 1. vyučovací hodině v uBi

(Po)

20.11.

11:40-15:45

Setkání úspěšných žáků s představiteli JmK (Brno) J. Hroudný + Šva

7:05-15:45
8:00-15:45

Dějepisná soutěž, celostátní kolo - vybraní žáci
Program Aplikovaná fyzika (Kaprálův mlýn) - septima

(Út)

21.11.
(St)

22.11.

7

7:05-15:45

Dějepisná soutěž, celostátní kolo - vybraní žáci
Simulace Evropského parlamentu (Brno)

8:00- 8:45

Dějepisná olympiáda - vybraní žáci tercie a kvarty

(Čt)

23.11.
(Pá)

Informace k maturitám - oktáva

Proběhne v 1. vyuč. hod. v uDě

9:55-11:30

Soutěž Best in Deutsch - vybraní žáci
Proběhne od 9.50 hod. v uInf, trvá 60 min

Simulace Evropského parlamentu (Brno)

26.11.
(Po)

7, 8

Anglické divadlo - septima, oktáva, vybraní žáci
Celostátní kolo Logické olympiády (Praha) - M.
Otýpka, sexta

MINIERASMUS - oktáva, vybraní žáci

27.11.
(Út)

MINIERASMUS - oktáva, vybraní žáci

28.11.
(St)

29.11.

8:00-13:15

4

Výukový program Dě (Brno) - kvarta

(Čt)

30.11.

8:55-10:40

Soutěž Best in English - vybraní žáci sexty a oktávy
Dohledy:

(Pá)

2. vyuč. hod.: Nech
3. vyuč. hod.: Žák

9:55-12:25

Školní kolo olympiády v ČJ - vybraní žáci
Dohledy:
3. vyuč. hod.: Šva
4. vyuč. hod.: Mar
5. vyuč. hod.: Kav

3.12.

7:30- 8:00

Žákovská rada - zástupci tříd
Poslední den odevzdávání přihlášek k maturitní
zkoušce

(Po)

10.12.

9:55-14:55

4(Rj)

(Po)

Výukový program v ruském centru (PdF MU Brno) vybraní žáci, Rj4
Akce proběhne od 3. vyuč. hod. do 7. vyuč. hod. Žáci Rj4 jspolečně s
Vei odcházejí ze školy ke konci 2. vyuč. hod. Žákům Rj4 výuka od 8.
vyuč. hod. (včetně) odpadá.

12.12.

15:00-15:45

Ekonomická olympiáda - vybraní žáci

8:00- 8:45

Ekonomická olympiáda - vybraní žáci sexty až oktávy
Rekonstrukce v sokolovně - změna výuky Tv

(St)

13.12.
(Čt)

Sokolovna nebude tento den v provozu, změna ve výuce Tv.
Týká se sexty (Tv chl), septimy (Tv chl), oktávy (Tv dív).

Konverzační soutěž v angličtině

18.12.
(Út)

19.12.
(St)

8:00-14:55

4

Výukový program "Vznik Československa" - kvarta
Proběhne v 1. až 6. vyuč. hod., 7. a 8. vyuč. hod. odpadá

9:55-10:40

Zeměpisná olympiáda pro kvinty až oktávy
Proběhne ve 3. vyuč. hod. v uZe

Konverzační soutěž v angličtině

20.12.

8:00-11:30

(Čt)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Třídnické hodiny
Jednotlivé třídy se v uvedených časech dostaví do sokolovny k
nacvičení a dopřesnění programu. V ostatních časech mají třídnickou
hodinu, popř. jiný program (bude upřesněno) s jejich dozírajícími učiteli
(třídní učitel + jeden další uč.)

21.12.
(Pá)

8:00- 8:45
9:00-10:00

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Třídnické hodiny - třídní vánoční besídky
Vánoční besídka v sokolovně
Vánoční besídka proběhne v době od 9.00 hod. do cca 11.00 hod. v
sokolovně. Po ukončení vánoční besídky v sokolovně končí všem
žákům vyučování. Obědy se pro žáky gymnázia budou vydávat ve
školní jídelně ZŠ od 11. 30 hod. do 12.15 hod.

2

6.1.
(Ne)

7.1.

7:30- 8:00
2

(Po)

8.1.

Lyžařský výcvikový kurz - sekunda a vybraní žáci
tercie

2

Lyžařský výcvikový kurz - sekunda a vybraní žáci
tercie

(St)

10.1.

7:05-14:05
2

(Čt)

11.1.

(So)

Lyžařský výcvikový kurz - sekunda a vybraní žáci
tercie

2

Lyžařský výcvikový kurz - sekunda a vybraní žáci
tercie

Okresní kolo Dějepisné olympiády (Tišnov)

16.1.

+ 3 žáci

(St)

17.1.
(Čt)

Florbal
Lyžařský výcvikový kurz - sekunda a vybraní žáci
tercie

2

(Pá)

12.1.

Žákovská rada v 7.30 hod. v uJ1
Lyžařský výcvikový kurz - sekunda a vybraní žáci
tercie

2

(Út)

9.1.

Lyžařský výcvikový kurz - sekunda a vybraní žáci
tercie

13:00-18:00

Den otevřených dveří

18.1.

8:00-13:15

2

(Pá)

Výukový program "Václav a Boleslav" (Brno) sekunda

Lingvistická olympiáda - vybraní žáci

21.1.
(Po)

22.1.
(Út)

23.1.

8:00-11:30
10:45-11:30

1

Exkurze Anthropos (Brno) - prima
Biologická olympiáda - vybraní žáci tercie a kvarty

11:40-12:25

Biologická olympiáda - vybraní žáci primy a sekundy

12:30-13:15

Biologická olympiáda - vybraní žáci primy a sekundy

8:00-12:25

Okresní kolo Olympiády v Čj (Modřice) - vybraní žáci
Florbal - vybrané dívky

(St)

24.1.
(Čt)

29.1.
(Út)

30.1.
(St)

31.1.

8:00- 8:45
8:55- 9:40
9:55-10:40

5
6
7

Přednáška o SOČ - kvinta a vybraní žáci septimy
Přednáška o SOČ - sexta
Přednáška o VUT - septima
Florbal - vybraní hoši
Okresní kolo Matematické olympiády (Šlapanice) vybraní žáci
Ústřední kolo Bobříka informatiky - vybraní žáci

8:55-11:30

1, 2, 4(Rj), 6

Den jazyků - prima, sekunda, kvarta (část Rj), sexta
Rozvrh dle zvláštního rozpisu - bude zveřejněn

(Čt)

4.2.

Vydávání vysvědčení
7:30- 8:00

7.30 Žákovská rada v uJ1

7:05- 8:45

Biologická olympiáda (uCh) - kat. A, B - laboratorní
práce - vybraní žáci
Biologická olympiáda (uBi) - kat. A,B - test a
poznávačka - vybraní žáci

(Po)

6.2.
(St)

7.2.
(Čt)

14:10-15:45
8:55-13:15

Školní kolo SOČ
2. vyuč. hod.: Abdel-Malak, Petráš
3. vyuč. hod.: Hochmanová, Houzarová
4. vyuč. hod.: Řehoř, Dufková
5. vyuč. hod.: Kříž-Procházka, Michalisková
6. vyuč. hod.: Šimovcová

8.2.

7:05-18:05

Exkurze do ČRo (Brno) - vybraní žáci

(Pá)

18.2.

8:55-10:40

8

Žáci oktávy se zúčastní během 2. a 3. vyuč. hod. zkušebních

(Po)

19.2.

maturitních testů v uMa

10:45-11:30
13:20-14:05

Komisionální zkoušky
Komisionální zkoušky

7:05-14:05

Konverzační soutěž v Aj (Modřice) - vybraní žáci
SOČ v Řečkovicích

8:00- 9:40
10:45-11:30

Recitační soutěž pro primu až kvartu
Komisionální zkoušky

(Út)

21.2.
(Čt)

22.2.

6

(Pá)

25.2.

Zkušební maturitní testy

Ples gymnázia Židlochovice
Připrava plesu

13:20-14:55

Komisionální zkoušky

13:30-15:00

Přednáška IT - Úvod do biomentrických systémů, ...
Okresní kolo Chemické olympiády - vybraní žáci

(Po)

5.3.
(Út)

Výměnný pobyt Francie (Belfort) - vybraní žáci

6.3.
(St)

7.3.
(Čt)

8.3.

7

Krajské kolo Soutěže v konverzaci v AJ d
Exkurze "Dny elektronové mikroskopie" (Brno) septima
Krajské finále florbalu dívek - vybraní žáci
Výměnný pobyt Francie (Belfort) - vybraní žáci
Výměnný pobyt Francie (Belfort) - vybraní žáci

(Pá)

9.3.
(So)

Výměnný pobyt Francie (Belfort) - vybraní žáci

Výměnný pobyt Francie (Belfort) - vybraní žáci

10.3.
(Ne)

Výměnný pobyt Francie (Belfort) - vybraní žáci

11.3.
(Po)

Výměnný pobyt Francie (Belfort) - vybraní žáci

12.3.
(Út)

Výměnný pobyt Francie (Belfort) - vybraní žáci
Silový čtyřboj - vybraní žáci

13.3.
(St)

14.3.

8:00- 8:45

Obhajoby RP - vybraní žáci

(Čt)

15.3.

8:00-10:40

5

Přehlidka prací SOČ - kvinta + autoři

(Pá)
Okresní kolo SOČ (Brno) - vybraní žáci
Krajské kolo MO (Brno) - vybraní žáci

19.3.
(Út)

Projekt K.R.E.A.T.I.V. (Loučeň)
Krajské kolo Dějepisné olympiády - vybraní žáci
Okresní kolo recitační soutěže (Ivančice) - vybraní žáci
Krajské kolo ZO (Brno) - vybraní žáci

20.3.
(St)

21.3.

10:45-12:25

Schůzka se studenty UTB Zlín
Projekt K.R.E.A.T.I.V. (Loučeň)

(Čt)

22.3.
(Pá)

26.3.
(Út)

27.3.
(St)

8:00- 9:40

1, 2, 3, 4

Matematický klokan
časový harmonogram, umístění a dohledy budou upřesněny.

9:55-10:40

Dějepisná soutěž gymnázií
Krajské kolo Konverzační soutěže v Rj

8:00-18:05
8:00- 9:40
9:55-11:30

Městské kolo SOČ
Preventivní program - hasiči
Preventivní program - hasiči

5
1

Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií (Brno) vybraní žáci

Krajské kolo Olympiády v Čj - vybraní žáci
Krajské kolo Konverzační soutěže v Fj - vybraní žáci
Krajské kolo Matematické olympiády - vybraní žáci

2.4.
(Út)

Okresní kolo FO - vybraní žáci

3.4.
(St)

4.4.

8:00- 9:40

1

Pythagoriáda - prima
ČŠI

8:00- 9:40
8:00- 9:40

2
3

Pythagoriáda - sekunda
Pythagoriáda - tercie
ČŠI

(Čt)

5.4.
(Pá)

Okresní kolo MO - vybraní žáci

9.4.
(Út)

10.4.

12:15-15:15

8

Společná část maturitní zkoušky - ČJaL písemná práce
Ostatní výuka tento den oktávě odpadá, žáci oktávy mají studijní volno.

(St)

Viz zvlášní organizace

ČŠI
Dra - maturitní komisař
Okresní kolo Biologické olympiády

11.4.

7:45- 9:45

8

Společná část maturitní zkoušky - AJ písemná práce
Ostatní výuka tento den oktávě odpadá, žáci oktávy mají studijní volno.

(Čt)

Viz zvlášní organizace.

8:00-15:45

Vzdělávací program v Domě umění - vybraní žáci
kvinty a sexty
Akce se zúčastní vybraní žáci kvinty a sexty. Ostaní žáci kvinty a sexty
budou mít upravenou nebo sloučenou výuku.

ČŠI
Dra - maturitní komisař

12.4.

12:30-13:15

8

Tablo

(Pá)

15.4.

ČŠI

(Po)

16.4.
(Út)

BiO
ČŠI

17.4.

9:00-11:00

1, 2, 6, 7, 8

(St)

Úžasné divadlo fyziky ÚDIF (Židlochovice, sokolovna)
- 1., 2., 6., 7. a 8. roč.
Sraz před sokolovnou v 8.50 hod.
Dohledy:
1 Ler
2 Str
3 Pau
4 Pau
5 Pau
6 Mar
7 Vei
8 Žák

3, 4, 5

Exkurze (Osvětim) - 3., 4. a 5. roč.
Žáci tercie, kvarty a kvity, kteří nejedou do Osvětimi, mají program jako
ostatní třídy, tedy Úžasné divadlo fyziky ÚDIF (Židlochovice,
sokolovna) 9.00 až 11.00 hod.

Krajské kolo FO - vybraní žáci
Návštěva Poslanecké sněmovny (Praha) - vybraní žáci
oktávy

24.4.
(St)

25.4.

14:00-16:00

Porada
Uzavření klasifikace oktávy - do 11.30 hod.

(Čt)

Eurorebus (Olomouc) - vybraní žáci

26.4.
(Pá)

29.4.

10:45-11:30

8

Vydávání vysvědčení - oktáva
Výuka oktávy probíhá dle stálého rozvrhu až do 6. vyuč. hodiny.

(Po)

Výroční ysvědčení bude vydáváno ve 4. vyučovací hodině.

12:00-15:00
14:10-18:05

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

Nahlížení do spisů přijímacích zkoušek
Příprava školy - maturanti
Výuka všech tříd končí 7. vyuč. hod.

Krajské kolo FO - vybraní žáci kvinty

30.4.

8:00-10:40

8

Poslední zvonění a ukončení vyučování - oktáva
1. vyuč. hod.: ve třídách v budově školy

(Út)

2., 3. vyuč. hod.: mimo budovu školy

8:55- 9:40

Poslední zvonění pro třídy
Během 2. vyuč. hodiny proběhne poslední zvonění pro jednotlivé třídy.
Žáci jednotlivých tříd budou během 2. vyuč. hod. ve svých kmenových
učebnách s třídními učiteli.

Středoškolská liga frisbee - vybraní žáci

2.5.

10:45-13:15

5, 6, 7

Přednáška a beseda s panem Luďkem Niedermayerem
Beseda na ekonomická témata proběhne v sokolovně. Po přednášce

(Čt)

končí kvintě, sextě a septimě vyučování

8

Společná část maturitní zkoušky
dle rozpisu na nástěnce vedle ředitelny školy

Maturitní komisař (Hustopeče)

3.5.

8

(Pá)

6.5.

Maturitní komisař (Hustopeče)
Společná část maturitní zkoušky
dle rozpisu na nástěnce vedle ředitelny školy

17:00-19:00
1

(Po)

8

7.5.
(Út)

1
8

Jednání školské rady (?) v 17.00 hod.
Projekt Přírodověda - prima
Atletické závody "Pohár rozhlasu" (Židlochovice) vybraní žáci
Matematika + pro přihlášené žáky
Atletické závody "Pohár rozhlasu" (Židlochovice) vybraní žáci
Projekt Přírodověda - prima
Písemné práce a praktické zkoušky profilové části
maturitní zkoušky
dle rozpisu na nástěnce vedle ředitelny školy

8.5.

1

Projekt Přírodověda - prima

1
8

Krajské kolo SOČ - vybraní žáci
Projekt Přírodověda - prima
Písemné práce a praktické zkoušky profilové části
maturitní zkoušky

(St)

9.5.
(Čt)

dle rozpisu na nástěnce vedle ředitelny školy

1
8

10.5.
(Pá)

Projekt Přírodověda - prima
Písemné práce a praktické zkoušky profilové části
maturitní zkoušky
dle rozpisu na nástěnce vedle ředitelny školy

13.5.

7:05-13:15

1, 5

Sraz v 7.45, odjezd v 7.58 hod., návrat to 6. vyuč. hod. Primě po

(Po)

návratu vyučování končí, kvinta pokračuje výukou dle stálého rozvrhu.

7:05-14:55

15.5.

Preventivní program Hasiči Brno (Brno) - prima, kvinta

7:05-12:25

6

1. náhradní termím přijímacích zkoušek - 1 uchazeč
Návštěva Poslanecké sněmovny (Praha) - sexta

5

Výukový program Československo 1968-1989 - kvinta
Odjezd v 8.15 hod., návrat v cca 12 hod. Po návratu vyučování pro

(St)

žáky kvinty končí.

Český den proti rakovině - vybraní žáci septimy
organizuje Mar

16.5.

9:55-11:30

5, 6

Proběhne v uMa, židličky se doplní z u Ze.

(Čt)

17.5.
(Pá)

Beseda "Jak vzniká film" - kvitna, sexta

5, 6

Zájezd do Vídně - němčináři z kvinty a sexty
Účastní se 8 žáků z tercie, 19 žáků z kvinty a 15 žáků ze sexty. Zbytek
kvinty a sexty má upravené vyučování.

20.5.

5

Minitaneční (Brno) - kvinta
Minitaneční probíhá od pondělí do pátku v Dělnickém domě v

(Po)

Brně-Židenicích od 10.15 do 11.45 hod. Žáci se tam i zpět dopravují
samostaně. Žádnou další výuku v tyto dny žáci kvinty nemají.

8

Maturitní týden
Probíháji zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky. Vizte
zvláštní organizace.

21.5.

5

Minitaneční (Brno) - kvinta
Minitaneční probíhá od pondělí do pátku v Dělnickém domě v

(Út)

Brně-Židenicích od 10.15 do 11.45 hod. Žáci se tam i zpět dopravují
samostaně. Žádnou další výuku v tyto dny žáci kvinty nemají.

3
8

Výukový program Velká francouzská revoluce
Maturitní týden
Probíháji zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky. Vizte
zvláštní organizace.

22.5.

5

Minitaneční (Brno) - kvinta
Minitaneční probíhá od pondělí do pátku v Dělnickém domě v

(St)

Brně-Židenicích od 10.15 do 11.45 hod. Žáci se tam i zpět dopravují
samostaně. Žádnou další výuku v tyto dny žáci kvinty nemají.

8

Maturitní týden
Probíháji zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky. Vizte
zvláštní organizace.

23.5.

5

Minitaneční (Brno) - kvinta
Minitaneční probíhá od pondělí do pátku v Dělnickém domě v

(Čt)

Brně-Židenicích od 10.15 do 11.45 hod. Žáci se tam i zpět dopravují
samostaně. Žádnou další výuku v tyto dny žáci kvinty nemají.

8

Maturitní týden
Probíháji zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky. Vizte
zvláštní organizace.

24.5.

5

Minitaneční (Brno) - kvinta
Minitaneční probíhá od pondělí do pátku v Dělnickém domě v

(Pá)

Brně-Židenicích od 10.15 do 11.45 hod. Žáci se tam i zpět dopravují
samostaně. Žádnou další výuku v tyto dny žáci kvinty nemají.

8

Maturitní týden
Probíháji zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky. Vizte
zvláštní organizace.

Výzkum MUNI FSS - tercie, kvarta, kvinta, sexta
Třídy se postupně zúčastní výzkumu, každá třída cca jednu vyučovací
hodinu.
TERCIE: 3. vyuč. hod. v uZe (Pat)
KVARTA: 4. vyuč. hod. v uDě (Šva)
KVINTA: nepřítomna - minitaneční
SEXTA: 2. vyuč. hod. v uBi (Pro)

Krajské kolo BiO - vybraní žáci

27.5.
(Po)

3

Školní výlet - tercie

8:55-18:05
5
3
4

Pythagoriáda - vybraní žáci
Školní výlet (Krkonoše) - kvinta
Školní výlet - tercie
Výukový program "1968-1993" - kvarta

(St)

4
3
5

Exkurze "Od renesance po modernu" - kvarta
Školní výlet - tercie
Školní výlet (Krkonoše) - kvinta

30.5.

5

Okresní kolo Fyzikální olympiády - 5 vybraných žáků
Školní výlet (Krkonoše) - kvinta

8

Vydávání maturitního vysvědčení

28.5.
(Út)

29.5.

11:40-18:05

(Čt)

31.5.

16:00-18:00

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne v 16.00 na

(Pá)

3.6.

radnici. Místo a čas srazu bude upřesněn později.

9:55-11:30

5

Školní výlet (Krkonoše) - kvinta

1(Dív)

Výzkum - prima
Během 3. a 4. vyuč. hod. se část žáků primy (Dív) zúčastní výzkumu v

(Po)

uInf. Žáci, kteří vykonají testování se shromažďují v uDě. Dohled: Kav

11:40-13:15

1(Chl)

Výzkum - prima
Během 5. a 6. vyuč. hod. se část žáků primy (Chl) zúčastní výzkumu v
uInf. Žáci, kteří vykonají testování se vracejí do výuky dle stálého
rozvrhu a suplování.

Setkání školních parlamentů v Tišnově - vybraní žáci

4.6.
(Út)

6.6.

7:05-10:40

Fotografování tříd a učitelského sboru
Fotografování proběhne od 8.00 hod. dle zvláštního rozpisu do cca

(Čt)

7.6.

10.30 hod. Organizuje Vit.

8:00-11:30

Oslava 25. výročí gymnázia, zahradní slavnost
Všichni žáci se během 1. až 4. vyučovací hodiny podíleji na přípravě a

(Pá)

průběhu oslav dle pokynů třídních učitelů. Po 4. vyučovací hodině
končí pro všechny žáky školní akce a vyučování dále nepokračuje.

10.6.
(Po)

11.6.

7
4

Vodácký kurz - septima
Exkurze (Dukovany) - kvarta

7

Vodácký kurz - septima

7
4
2

Vodácký kurz - septima
školní výlet
Školní výlet

(Út)

12.6.
(St)

(Čt)

7
4
2

Vodácký kurz - septima
školní výlet
Školní výlet

14.6.

7
4

Vodácký kurz - septima
školní výlet

13.6.

(Pá)

Eurorebus (Praha) - vybraní žáci

18.6.
(Út)

19.6.

6

školní výlet

6
4

školní výlet
Terénní exkurze (Moravský kras) - kvarta

6

Uzavření klasifikace za 2. pololetí do 11.30 hod.
školní výlet

(St)

20.6.
(Čt)

21.6.
(Pá)

24.6.

8:00-11:30

Zkrácená výuka
Výuka všech ročníků probíhá dle stálého rozvhu od 1. do 4. vyuč. hod.

(Po)

(včetně), poté vyučování končí.

12:30-14:30

25.6.
(Út)

8:00- 8:45
8:55-11:30

Porada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Třídnické hodiny, vybírání učebnic atd.
Kino (Velké Němčice) - film "Všechno bude"
V cca 9.00 hod. začne odjezd autobusy do Velkých Němčic. Pořadí a
umístění tříd a vyučujících v jednotlivých autobusech bude upřesněno
během první vyučovací hodiny.
Dohledy:
1 - Jar
2 - Žam
3 - Zem
4 - Šva
5 - Nech
6 - Otý
7 - Žák

26.6.
(St)

8:00-11:30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Den třídního učitele
1 - Kav + Žák - Koupalště Zábrdovice
2 - Str+ Mar - Exkurze Nosislav
3 - Vit + Nech - LaserGame Brno
4 - Pro + Nech - LaserGame Brno
5 - Mez + Žam - Deskové hry ve škole
6 - Dra+ ... - Akce v altánu
7 - Vei - Deskové hry, filmy

27.6.

8:00-11:30

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Žáci se přihlašují na jednu z nabízených akcí - přihlašovací archy a

(Čt)

28.6.
(Pá)

Sportovní den
popisy akcí jsou na stole u hlavního vchodu do školy.

8:00- 8:45

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Vydávání vysvědčení

