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Úvodní slovo
ředitele školy

Vážení přátelé a podporovatelé gymnázia,
školní rok 2020/2021 byl naprosto specifický. Na celé planetě jsme se museli přizpůsobovat průběhu pandemie nemoci
covid-19 a vyrovnávat se s jejími následky.
Situace ve školách nebyla výjimkou, téměř celý školní rok jsme fungovali v tzv.
distanční výuce. Je až neuvěřitelné, že
mohla vzniknout tato ročenka, která
dokládá, že jsme se na našem gymnáziu s náročnou situací nejen vyrovnali,
ale v mnoha ohledech jsme těžkosti naopak dokázali využít k tomu, abychom
zase o trochu vyrostli. My všichni, žáci,
učitelé i rodiče, jsme společnými silami
překonali problémy, a i v těchto složitých
časech si vzájemně pomáhali a vycházeli
vstříc. Velmi si toho cením a všem znovu
děkuji!
Na následujících stranách této ročenky zjistíte, že některé tradiční akce
nemohly proběhnout, nicméně to neznamená, že bychom neměli o čem psát.
Živelně vznikaly akce jiné, případně se
aktivity studentů přizpůsobovaly nastalému stavu (nejčastěji šlo o změnu formy
z prezenční na distanční). Můžete se tedy

například detailněji seznámit s některými proběhlými akcemi, se soutěžemi,
s učebním plánem, s informacemi o přijímacích zkouškách a zkouškách maturitních.
Krátkou vzpomínku věnujeme také
dvěma osobnostem, které nás během
školního roku 2020/2021 opustily a které
byly po dlouhá léta nedílně spjaty s naší
školou.
Výjimečné stavy a mimořádná opatření zůstanou negativně zapsány v našich myšlenkách. Zároveň ale také platí,
že přesto všechno jsme měli možnost se
toho hodně naučit, nejen od sebe navzájem.
Příjemné čtení přeje
Jan Vybíral
ředitel gymnázia
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Základní informace
o škole

NÁZEV ŠKOLY:
Gymnázium Židlochovice, příspěvková
organizace
ZŘIZOVATEL ŠKOLY:
Jihomoravský kraj

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:
střední všeobecně vzdělávací škola
poskytující úplné střední vzdělání
ukončené maturitou
ŘEDITEL ŠKOLY:			
Mgr. Jan Vybíral

ADRESA:
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ:

PRÁVNÍ FORMA:
příspěvková organizace

předseda:
MUDr. Jiří Ventruba, CSc.

TELEFON, E-MAIL:
+420 547 231 476, info@gymnzidlo.cz

místopředseda:
Mgr. Hana Stravová

WEBOVÉ STRÁNKY:
www.gymnzidlo.cz

členové:
Mgr. Martina Bartáková
Doc. Mgr. Petr Francán
Ing. Petr Hýbler
Mgr. Lucie Pazderská
Mgr. Dana Pauková
Markéta Pospíšilová
Ing. Jan Vitula

NÁZEV ŠVP:
1.
Školní vzdělávací program Gymnázia
Židlochovice
2. Školní vzdělávací program - ŠVP GŽ
2020
STUDIJNÍ OBOR:
79-41-K/81, Gymnázium

4

CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY:		
8 tříd, 250 žáků

Školní vzdělávací program
a učební plán

Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka primy a kvinty dle nového ŠVP (Školní vzdělávací progam – ŠVP GŽ 2020),
ostatní ročníky se vzdělávaly podle dobíhajícího ŠVP (Školní vzdělávací program
Gymnázia Židlochovice).
V septimě a oktávě si žáci volili volitelné předměty dle nabídy odpovídající novému ŠVP.
Pro primu a sekundu si žák pro jednu ze
3 vyučovacích hodin tělesné výchovy týdně volí mezi florbalem a míčovými hrami.
V sekundě si žák může zvolit nepovinný
předmět badatelství v časové dotaci 1 hodina týdně.
Od tercie si žák v rámci předmětu další
cizí jazyk zvolí jeden jazyk z této nabídky:
1.
2.
3.
4.

francouzský jazyk,
německý jazyk,
ruský jazyk,
španělský jazyk.

Od kvinty si žák na dva roky v rámci předmětu volitelný předmět 5. a 6. r. zvolí

mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou.
Od septimy si žák na dva roky v rámci
předmětu volitelný předmět 7. a 8. r. volí
tři předměty, každý s dotací 2 hod. týdně, z této nabídky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

seminář z matematiky,
seminář z fyziky,
seminář z chemie,
seminář z biologie,
seminář ze zeměpisu,
deskriptivní geometrie,
seminář z českého jazyka,
seminář z dějepisu,
seminář ze základů společenských věd,
cvičení z informatiky a výpočetní
techniky,
11. příprava na zkoušku B2 First,
12. příprava na zkoušku C1 Advanced,
13. konverzace v anglickém jazyce,
14. konverzace v německém jazyce,
15. konverzace ve francouzském jazyce,
16. konverzace v ruském jazyce,
17. seminář z výtvarné výchovy,
18. seminář z hudební výchovy,
19. seminář z latiny.
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Tab. 1. Předměty a počet hodin na jednoho žáka nižšího stupně gymnázia za týden,
učební plán (pro žáky primy od šk. roku 2022/2023)
						
ročníky NG (prima až kvarta)
POVINNÉ PŘEDMĚTY 				
1.
2.
3.
4.
							
Český jazyk					
4
4
4
5,5
Anglický jazyk					
4
4
3
3
Další cizí jazyk					
–
–
3
3
Matematika					
5
4
4
5,5
Fyzika						
2
2
2,5
2
Zeměpis					
2
2
2
1
Biologie					
2
2,5
2
1
Chemie					
–
2
2,5
2
Dějepis					
2
2
2
2
Občanská výchova				
1
1
1
2
Základy společenských věd			
–
–
–
–
Hudební výchova				
1
1
1
1
Výtvarná výchova				
2
2
1
1
Tělesná výchova					
3
3
2
2
Informatika a výpočetní technika			
1
0,5
1
1
Volitelný předmět 5. a 6. r.			
–
–
–
–
Volitelný předmět 7. a 8. r.			
–
–
–
–
Volitelný předmět 8. r. 				
–
–
–
–
celkem hod. týdně				29

Pro oktávu si žák v rámci předmětu
volitelný předmět 8. r. zvolí jeden předmět
s dotací 2 hod. týdně z této nabídky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6

překladatelství,
biologie člověka z pohledu medicíny,
biochemie a příprava na přijímací
zkoušky z chemie,
příprava na mezinárodní zkoušky
DELF,
geografické informační systémy,
modely literární interpretace,
geopolitické problémy světa,
programování,
grafika a multimédia.

30

31

32

a dále si žák zvolí jeden předmět s dotací
1 hod. týdně z této nabídky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

etiketa,
reálie anglicky mluvících zemí,
základy geografie formou CLIL,
logické a kritické myšlení – příprava
na TSP,
maturitní četba v angličtině,
právo v praxi,
sportovní žurnalistika,
tematologie,
aplikovaná matematika.

Tab. 2. Předměty a počet hodin na jednoho žáka vyššího stupně gymnázia za týden,
učební plán (pro žáky primy od šk. roku 2022/2023)
						
POVINNÉ PŘEDMĚTY 				

ročníky VG (kvinta až oktáva)
5.
6.
7.
8.

Český jazyk 					
Anglický jazyk					
Další cizí jazyk 					
Matematika 					
Fyzika 						
Zeměpis 					
Biologie 					
Chemie 					
Dějepis 					
Občanská výchova				
Základy společenských věd 			
Hudební výchova				
Výtvarná výchova				
Tělesná výchova					
Informatika a výpočetní technika 			
Volitelný předmět 5. a 6. r. 			
Volitelný předmět 7. a 8. r.			
Volitelný předmět 8. r. 				

4
4
3
4
3
2
3
2
2
–
1
–
–
2
2
2
–
–

4
4
3
4
3
2
3
2
3
–
1
–
–
2
2
2
–
–

4
3
3
4
2
1
2
3
2
–
2
–
–
2
–
–
6
–

5
3
3
5
–
–
–
–
–
–
2
–
–
2
–
–
6
3

celkem hod. týdně				

34

35

34

29
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Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do primy 2021/2022
K přijímacímu řízení do primy školního
roku 2021/2022 na Gymnáziu Židlochovice se přihlásilo celkem 116 uchazečů –
žáků pátých tříd základních škol.
Jednotnou přijímací zkoušku tvořily
dva testy, z matematiky a českého jazyka. Žáci si mohli podat přihlášku na dvě
školy. Doprovodným kritériem byl z důvodů epidemické situace covid-19 pouze prospěch na ZŠ a nezapočítávalo se
hodnocení na konci 2. pololetí školního
roku 2019/2020. K vykonání zkoušek se
dostavilo 113 žáků, jeden žák konal zkoušky v náhradním termínu, 2 žáci se ke
zkouškám nedostavili.
Podle výsledku přijímacích zkoušek
a dalších kritérií bylo přijato 30 žáků.
Přijímací zkoušky do primy 2022/2023
V rámci přijímacího řízení do primy
školního roku 2022/2023 bude do oboru
vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) přijato nejvýše 30 uchazečů, kteří v roce 2022 úspěšně ukončí pátý
ročník základní školy.
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Všichni uchazeči budou konat jednotnou přijímací zkoušku z předmětu
český jazyk a literatura a z předmětu
matematika a její aplikace. Talentová ani
školní přijímací zkouška není stanovena.
Bodování uchazečů upřesňují kritéria
přijímacího řízení.
Přihlášku ke studiu se všemi náležitostmi je třeba odevzdat nejpozději
1. března 2022. Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na
19. dubna a 20. dubna 2022.
Uchazeč může podat nejvýše dvě
přihlášky. Pořadí škol musí být na obou
přihláškách totožné. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého
termínu příslušného testu.
Aktuální informace o přijímacím řízení jsou na webových stránkách školy
v sekci Uchazeč.

Jak běžel školní rok
2020/2021

1. září 2020
— Zahájení školního roku.
— Pasování primánů na studenty gymnázia.

8. září 2020
— Geograficko-anglistická exkurze
oktávy do Mikulova.

4. září 2020
— Výšlap anglického klubu na Výhon
v Židlochovicích.

11. září 2020
— Cyklovýlet anglického klubu do Uherčic.

6.–13. září 2020
— Plánovaný studijní pobyt zájemců
z kvarty až oktávy v Paříži se
neuskutečnil.

14. září 2020
— Workshop Byli to naši sousedé
organizovaný společností Post Belum
pro tercii.

Pasování primánů

Geograficko-anglistická exkurze do Mikulova
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Adaptační kurz primy

Český den proti rakovině

16. září 2020
— Zrušen termín krajského kola
Dějepisné soutěže gymnázií.
— Přednáška lektora Nadačního fondu
vzdělání a podnikání o soutěži Soutěž
a podnikej pro sextu.

5.–14. října 2020
— Distanční výuka kvinty, sexty, septimy
a oktávy.

16.–18. září 2020
— Plánovaný zájezd zájemců z tercie až
septimy do Švýcarska a Německa se
neuskutečnil.
17. září 2020
— Pilotáž testů studijních předpokladů
pro MU, oktáva.
18. září 2020
— Den primy s oktávou, akce přeložena,
v distanční výuce nerealizována.
21. září 2020
— Přednáška lektora SCIO o NSZ.
29. září 2020
— Volby do školské rady.
30. září 2020
— Český den proti rakovině.
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12.–14. října 2020
— Adaptační kurz primy v Kaprálově
mlýně v Ochozu u Brna.
14. října 2020
— Účast studentů kvarty v soutěži České
televize Už tam budem.
15. října 2020
— Energetická olympiáda online.
15. října–24. listopadu 2020
— Distanční výuka všech tříd gymnázia.
9. listopadu 2020
— Školní online kolo Matematického
klokana neuskutečněné v minulém
školním roce – prima, sekunda, tercie,
sexta a septima.
11. listopadu 2020
— Školní online kolo Matematického
klokana neuskutečněné v minulém
školním roce – kvarta, kvinta.

Vánoční dílna anglického klubu, prima

18.–20. listopadu 2020
— Bobřík informatiky.
25.–27. listopadu 2020
— Distanční výuka žáků primy až septimy.
25. listopadu 2020
— Školní online kolo Olympiády z českého jazyka.

14.–18. prosince 2020
— Distanční výuka sekundy, kvarty
a sexty.
16. prosince 2020
— Vánoční dílna anglického klubu.
18.–21. prosince 2020
— Školní online kolo Lingvistické olympiády.

30. listopadu–4. prosince 2020
— Distanční výuka sekundy, kvarty, kvinty, sexty a septimy.
— Zhlédnutí filmu Tajné akce STB: Akce
alfa a online diskuse o tématu Média a
totalita v rámci Měsíce filmu na školách,
redakce časopisu DALEKOHLEDím.

21.–22. prosince 2020
— Volné dny, neprobíhala výuka prezenční ani distanční formou.

3. prosince 2020
— Školní online kolo soutěže Finanční
gramotnost.

4. ledna–7. května 2021
— Distanční výuka všech ročníků gymnázia.

4. prosince 2020
— Školní online kolo Ekonomické olympiády.

11. ledna 2021
— Den otevřených dveří, online.

6.–11. prosince 2020
— Distanční výuka primy, tercie, kvinty
a septimy.

12. ledna 2021
— Plánovaný Ples Gymnázia Židlochovice
se nemohl uskutečnit.

3.–9. ledna 2021
— Plánovaný lyžařský kurz sekundy
v Karlově nemohl být realizován.
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25. ledna 2021
— Rodičům a žákům bylo prostřednictvím Bakalářů umožněno seznámit se
s pololetními výsledky studia žáků.
26. ledna 2021
— Školní online kolo kategorie C Matematické olympiády.
27. ledna 2021
— Školní online kolo kategorie Z9 Matematické olympiády.
2.–5. února 2021
— Školní online kolo kategorií I.B, II.B,
III.A konverzační soutěže v anglickém
jazyce.
8. února 2021
— Změna výuky žáků oktávy (na základě opatření obecné povahy MŠMT
ze dne 29. 1. 2021 došlo k redukci
vyučovaných předmětů, každý žák
se účastní povinně výuky pouze těch
předmětů, z nichž maturuje).
12. února 2021
— Fyziklání, online – mezinárodní fyzikální soutěž týmů.
17. února 2021
— Okresní online kolo Zeměpisné olympiády.
3. března 2021
— Školní online kolo SOČ.
5. března 2021
— Krajské online kolo kategorie II.B Soutěže v cizím jazyce – německý jazyk.
9. března 2021
— Okresní online kolo a krajské kolo
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kategorií I.B, II.B a III.A konverzační
soutěže v anglickém jazyce.
12. března 2021
— Školní online kolo C, D kategorií
Biologické olympiády.
16. března 2021
— Krajské online kolo kategorie Z9 Matematické olympiády.
— Krajské online kolo Ekonomické
olympiády.
17. března 2021
— Krajské online kolo Zeměpisné olympiády.
18. března 2021
— Okresní online kolo kategorií E, F Fyzikální olympiády.
19. března 2021
— Školní online kolo kategorie D Chemické olympiády.
— Školní online kolo Matematického
klokana.
29. března 2021
— Krajské online kolo soutěže Finanční
gramotnost.
— Okresní online kolo kategorie D Chemické olympiády.
30. března 2021
— Školní online kolo A, B kategorií Biologické olympiády.
31. března 2021
— Projektový den Offline Day GŽ.
— Školní online kolo kategorií B, C
Chemické olympiády.
— Okresní online kolo kategorií Z6, Z7,
Z8 Matematické olympiády.

— Krajské online kolo kategorie C
Matematické olympiády.

DALEKOHLEDím s novinářem Jiřím
Hoškem v rámci Měsíce mediálního
vzdělávání.

16. dubna 2021
— Uzávěrka 2. kola soutěže Fermiho
úlohy.
— Okresní online kolo kategorie G Fyzikální olympiády – Archimediády.
19.–23. dubna 2021
— Krajské online kolo kategorií B, C, D
Chemické olympiády.
20. dubna 2021
— Krajské online kolo Kategorie B, C, D
Fyzikální olympiády.
21. dubna 2021
— Krajské online kolo Kategorie III.A
konverzační soutěže v anglickém
jazyce.
22. dubna 2021
— Krajské online kolo kategorie E Fyzikální olympiády.
28. dubna 2021
— Online setkání redaktorů časopisu

30. dubna 2021
— Projektový den Offline Day GŽ.
5.–6. května 2021
— Přijímací zkoušky.
7. května 2021
— Online workshop Lidská práva –
chraňme je! společnosti Post Bellum
pro všechny žáky školy.
— Vyplňování online dotazníku FSS MU
o sociálních vztazích během online
výuky – prima.
10.–14. května 2021
— Distanční výuka kvinty, sexty, septimy
a oktávy.
— Krajské online kolo SOČ.
14. května 2021
— Oktáva ukončila vyučování vydáním
vysvědčení.
24. května 2021
— Návštěva Městské knihovny v Židlochovicích – prima.
24.–26. května 2021
— Didaktické testy státní části maturitní
zkoušky.
28. května 2021
— Krajské online kolo a celostátní online
kolo Biologické olympiády.

Exkurze do Jungle parku

31. května 2021
— Exkurze do Jungle parku pro sekundu.
— Exkurze Po stopách S. K. Neumanna
v Bílovicích nad Svitavou pro tercii.
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Exkurze Po stopách S. K. Neumanna

Výukový program Marie Terezie a její doba

31. května–1. června 2021
— Písemné a praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky.
2. června 2021
— Návštěva Vida! science centra Brnokvarta.
— Náhradní termín přijímacích zkoušek.
8. června 2021
— Výukový program z dějepisu Marie
Terezie a její doba pro kvartu.
7.–8. června 2021
— Ústní zkoušky a obhajoby maturitní
práce profilové části maturitní zkoušky.
7.–11. června 2021
— Minitaneční kvinty.
11. června 2021
— Slavnostní udělování cen v rámci
školního Projektu přírodovědných
předmětů.
— Slavnostní vydávání maturitního vysvědčení na radnici města Židlochovice.
Výlet sexty
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11.–13. června 2021
— Celostátní kolo SOČ.
16. června 2021
— Celostátní online kolo soutěže Eurorebus.
17. června 2021
— Krajské online kolo Dějepisné soutěže
gymnázií.
18. června 2021
— Poslední zvonění s oktávou.
Exkurze do Permonia

Výlet kvarty

Výlet tercie
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Výlet sekundy

21.–23. června 2021
— Školní výlet tercie na Ramzovou, kvinty do Milov a sexty do Telče.

27. června 2021
— Návštěva Komunitního centra v Židlochovicích – anglický klub.

21. června 2021
— Exkurze primy a sekundy do Permonia.

28. června 2021
— Den s třídním učitelem mimo školu.
— Výukový program z dějepisu Průmyslová revoluce pro kvartu.

22.–24. června 2021
— Školní výlet kvarty do Kutné Hory.
23. června 2021
— Školní výlet primy na Výhon
v Židlochovicích.
23.–25. června 2021
— Školní výlet sekundy do Milov.
24. června 2021
— Exkurze septimy do jezdeckého klubu
v Nosislavi.
— Volby školské rady.
25. června 2021
— Návštěva zámku v Židlochovicích –
prima.
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29. června 2021
— Den s třídním učitelem ve škole.
— Piknik v zahradě školy.
30. června 2021
— Vydání závěrečného vysvědčení pro
primu až septimu.
19.–23. července 2021
— Letní kemp žáků gymnázia.
9.–13. srpna 2021
— Letní kemp žáků gymnázia.

Podrobněji o některých
akcích a projektech

Pasování primánů
První den školního roku pravidelně probíhá slavnostní ceremoniál pasování
primánů na studenty gymnázia. Účastní
se ho i rodiče a někteří studenti starších
ročníků. Letos proběhla tato akce v komornějším duchu v kmenové učebně
primy. Žáci primy byli pasování a slavnostně jmenováni žáky gymnázia a obdrželi pasovací listinu za přítomnosti třídní
učitelky Mgr. et Mgr. Kateřiny Žákové,
metodičky prevence Mgr. Dany Paukové

a ředitele školy Mgr. Jana Vybírala. I přes
značná omezení, která si vyžádala přetrvávající koronavirová pandemie, se podařilo
vytvořit pro žáky příjemnou atmosféru.
Zrušený studijně-poznávací pobyt
v Paříži
Na začátku září 2020 měla skupina zájemců z řad studentů francouzštiny
našeho gymnázia vycestovat na studijně-poznávací zájezd do Paříže. Během
plánovaného týdenního pobytu měli

Pasování primánů
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navštěvovat dopolední kurzy francouzštiny v Institut français Paris a odpoledne se věnovat poznávání města a jeho
památek. Bohužel jim v tom druhá vlna

depsaných schůzek. Členové hodnotili
projekt velmi dobře a projevili zájem navštěvovat ho i v následujícím školním roce.

pandemie koronaviru zabránila, a to i na
jaře roku 2021. Nakonec byl po vzájemné
dohodě pobyt v Paříži zrušen a v současné době se stále vyřizuje vracení zaplacených záloh v ubytovacím zařízení.
Doufáme, že se situace v příštím roce
zlepší a žáci budou moci opět cestovat
do zahraničí.

Jednodenní exkurze oktávy
do Mikulova

Anglický klub
V rámci projektu Šablony pokračovala
od září činnost Anglického klubu. Stejně
jako loni o něj projevili velký zájem žáci
primy a sekundy, a proto byli rozděleni
do dvou skupin. Sekundáni navázali na
činnost z minulého školního roku. Pokračovali v tradici anglického prožívání
volnočasových aktivit mimo školu, ať to
bylo fotografování v zámeckém parku
nebo třeba i přišívání knoflíků. Koncem
října protikoronavirová opatření způsobila, že se členové klubu setkávali pouze online, ale i tak se s chutí zapojili do činností
vedoucích k upevňování a rozšiřování
jazykových znalostí včetně představování domácích mazlíčků nebo neobvyklého
sportování.
Souběžně byl s klubem pro žáky
sekundy otevřen i klub pro primány, kteří jeho prostřednictvím získali příležitost
lépe se poznat i mimo výuku. Seznamovali se s Židlochovicemi a jejich okolím,
vyzkoušeli si zajímavé a pro ně často neobvyklé zájmové činnosti, ale hlavně si
při tom nenásilnou a přirozenou cestou
osvojovali anglický jazyk.
I když průběh klubu narušila koronavirová pandemie, proběhlo všech 16 pře18

Na začátku září se nejstarší studenti
v doprovodu vyučujících anglického jazyka vydali na již tradiční jazykově-zeměpisnou exkurzi do Mikulova. V rámci akce
navštívili jeskyni Turold, přilehlý geologický park a historické centrum města se
zámkem, dále vystoupali na Svatý kopeček a prošli se až na vyhlídku k bývalému
vápencovému lomu.
Tato exkurze je v oktávě zařazena
jako součást přípravy k maturitní zkoušce z anglického jazyka, ve které se objevuje téma Turismus a zajímavá místa
v České republice.
Plánovaný, ale neuskutečněný zájezd
do Německa a Švýcarska
V lednu 2020 učitelé německého jazyka
začali plánovat pravidelně se opakující
poznávací zájezd do německy mluvících
zemí. Tentokrát se rozhodli pro spolupráci s brněnskou cestovní kanceláří V-tour
a jejich cílem měly být Rýnské vodopády,
Kostnice, Bodamské jezero a Mnichov.
Na zájezd se přihlásilo 48 zájemců z tercie, kvarty kvinty, sexty a septimy. Měl se
uskutečnit v polovině září 2020. Bohužel
do plánů zasáhla koronavirová pandemie, cestovní kancelář již v srpnu vyhlásila úpadek. Místo pěkných zážitků si tedy
všichni přihlášení žáci museli v září vyřídit
u pojišťovny vrácení zaplacených záloh.
Naštěstí vše proběhlo bez komplikací,
a jak se později ukázalo, kvůli pandemii by
účastníci akce stejně vycestovat nemohli.

Charitativní sbírka Český den
proti rakovině

hem něj začala platit nová protikoronavirová opatření, prezenční výuka ve školách se změnila na distanční.

Již dvacet jedna let v Židlochovicích organizuje naše gymnázium Český den
proti rakovině. Ve školním roce 2019/2020
byl květnový termín sbírky přesunut až
na 30. září. Ze septimánek, které se k organizaci přihlásily, se již staly oktavánky.
Tématem tohoto ročníku byla prevence
nádorových onemocnění ledvin a močového měchýře. I když byl výnos sbírky
o něco nižší než v předchozím roce, podařilo se díky dárcům a nasazení oktavánek vybrat 24 618 Kč. Do roku 2020 škola
díky práci dobrovolníků z řad studentů
a příspěvkům všech dárců zaslala na
konto Ligy proti rakovině 427 340 Kč.
Adaptační kurz primy
V polovině října proběhl už tradičně na
Kaprálově mlýně adaptační kurz primy.
Primáni strávili tři dny v krásné přírodě
blízko Ochozu u Brna. Program byl zaměřen na vzájemné poznávání ve třídě
a na rozvíjení komunikace a spolupráce.
Musel být bohužel zkrácen, protože bě-

Účast kvartánů v soutěži České televize
Už tam budem
Ve středu 14. října 2020, těsně před přechodem na distanční výuku, kvartáni hájili barvy naší školy ve VIDA centru. Česká
televize zde natáčela soutěž Už tam budem. Naše družstvo Neonů v červených
dresech měřilo svoje znalosti z astronomie s družstvem modrých Kryptonů
z Cyrilometodějského gymnázia v Brně.
Neoni (Tereza Bubeníková, Eszter Dicko,
Kateřina Hochmanová, Martin Blažek
a Vojtěch Kocman) sice nevyhráli, ale
pochvalovali si, že byl celý televizní štáb
velmi přátelský a vstřícný. Kvartáni také
nakoukli pod pokličku práce v televizi
a zjistili, kolik se za každou minutou televizního vysílání skrývá přípravy a úsilí
a jak se piluje každý detail. Pořad, který trval v televizi necelou půlhodinu, se
natáčel celý den. Domů přijeli účastníci
soutěže až večer za tmy unaveni, ale spokojeni. Hanbu škole neudělali, a navíc si

Družstvo naší školy v soutěži ČT Už tam budem
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vyzkoušeli hledání předmětů v temné
místnosti pod UV lampou, jízdu na vozítkách Segway a posílili týmového ducha.
Příběhy bezpráví –
– Měsíc filmu na školách
V listopadu se na gymnáziu uskutečnil
Měsíc filmu na školách, který je hlavní
součástí projektu Příběhy bezpráví a patří do vzdělávacího programu Jeden svět
na školách neziskové společnosti Člověk
v tísni. Tématem Příběhů bezpráví ve
školním roce 2020/2021 byla Média a totalita.
Tentokrát tato již tradiční aktivita ve
škole musela být přesunuta do online
prostoru. Projektu se účastnili především studenti ze školního časopisu DALEKOHLEDím. Na konci listopadu zhlédli
film Tajné akce STB: Akce alfa, mapující
působení agenta STB v Rádiu Svobodná
Evropa a ukazující obecnou snahu totalitního režimu omezit svobodu médií.
Po skončení filmu následovala diskuze
o tématech, která se k této problematice
vztahují.
Offline Days
V březnu už měla většina žáků a učitelů
distanční výuky více než dost, a tak učitelé připravili projekt Offline Days. Jeho
cílem bylo zadat studentům takové úkoly, aby pro ně byly příjemné, něco nového
jim přinesly, ale hlavně odvedly jejich pozornost od domácích počítačů k praktickým nebo uměleckým činnostem venku
v přírodě. Následné elektronické zpracování a odevzdání pak nemělo být delší
než samo plnění úkolu.
První Offline Day se uskutečnil 31. března. Žáci měli na výběr z mnoha úkolů
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Sběr odpadků během Offline Day

různého zaměření, jako například pozorování a fotografování jarních rostlin,
živočichů, tvorbu uměleckých objektů
z přírodního materiálu, měření výšky objektů v krajině, mapování významných
bodů v obcích. Každý si mohl vybrat to,
co ho bavilo. Projektu navíc přálo i počasí. Bylo teplo a slunečno, což bývá v této
době ještě vzácné.
Druhý Offline Day proběhl 30. dubna.
Tentokrát bylo hlavním motivem uklidit
kousek přírody ve svém okolí. K tomuto
úkolu se přihlásila velká většina žáků. Ti,
kteří z různých důvodů sbírat nepořádek
nechtěli, se pustili do některého z již zadaných úkolů z minula. Žáci nashromáždili velké množství hlavně drobnějšího
odpadu. Také v tento den bylo nádherné
počasí.
Plánovaný květnový Offline Day už
neproběhl, skončila distanční výuka
a všichni se vrátili do školních lavic.
Projekt Dotkni se vesmíru!
V březnu dostala naše škola pozvánku
účastnit se projektu Dotkni se vesmíru, který je organizován Steamacademy

Praha ve spolupráci s radioamatérskými
kroužky. Jeho cílem bylo vytvořit ve škole
tým žáků, který naprogramuje a v následujícím školním roce vypustí do stra-

nosti Člověk v tísni. Tohoto projektu se
pod vedením Mgr. Tomáše Kaválka aktivně účastní redakce školního časopisu
a studenti semináře sportovní žurnalisti-

tosféry meteorologickou sondu. Data
z této sondy pak následně žáci zpracují
a vyhodnotí.
V přípravné fázi žáci vyhledávali a třídili informace o zemské atmosféře, meteorologii, meteorologických měřeních
a balónovém létání. Postupně vznikaly
pracovní listy, které budou k dispozici
všem žákům a vyučujícím školy. V rámci
projektové skupiny vznikl také mediální
tým, který na Facebooku a Instagramu
informoval o postupu a míře plnění projektových úkolů. Do skupiny se zapojilo
27 žáků od primy po oktávu. Při plnění
úkolů pracovali žáci zcela autonomně,
zvolili si velitele letu a vedoucí jednotlivých pracovních podskupin. Byli také
v kontaktu se žáky ostatních škol zapojených do projektu.
Základní modul sondy byl zakoupen
z prostředků Sdružení přátel Gymnázia
Židlochovice. Sdružení následně uhradilo
také doplnění modulu sondy o dozimetr. Základní desku sondy programovali
žáci v Arduinu, přijímací anténu ovládali
z operačního systému Linux.
Projekt ukázal, že našim žákům nechybí schopnost samostatného studia
a osobního rozvoje, že umí být cílevědomí, pracovití a trpěliví. Rozvíjel také jejich
komunikační dovednosti a vzájemnou
spolupráci.

ky, aby si mohli pozvat do školy některého novináře, který s nimi pohovoří o své
profesi.
Letos bohužel nebylo možné uskutečnit setkání ve škole, a proto studenti
využili prostředí Google Meetu a v dubnu
se online setkali s Jiřím Hoškem, bývalým
zpravodajem Českého rozhlasu ve Velké
Británii a Německu. V současné době je
vedoucím redakce Seznam Zpráv a autorem nejposlouchanějšího sportovního
podcastu Angličan. V průběhu diskuze
padla velká spousta dotazů na fungování médií, práci s lidmi i na sportovní prostředí. Na závěr zaznělo pozvání přímo do
pražské redakce Seznam zpráv, kterého
naši redaktoři určitě využijí.
Lidská práva – chraňme je!
Na začátku května se žáci septimy zúčastnili online workshopu Lidská práva – chraňme je! Během programu si
zajímavou formou zopakovali znalosti
o problematice lidských práv a vývoji
jejich ochrany, absolvovali test svých vědomostí a zhlédli působivé video o osudech paní Milušky Havlůjové. Na jejím životním příběhu si uvědomili porušování
lidských práv komunistickým režimem
po roce 1948.

Měsíc mediálního vzdělávání

Global teacher prize – ocenění
pro učitele i na našem gymnáziu

Již tradičně se naše škola v květnu zapojuje do Měsíce mediálního vzdělávání,
který patří do vzdělávacího programu
Jeden svět na školách neziskové společ-

V únoru studenti našeho gymnázia nominovali Mgr. Tomáše Kaválka na celosvětově uznávanou cenu inspirativních
učitelů Global teacher prize. Po postupu
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Návštěva Městské knihovny
v Židlochovicích
V polovině května konečně skončila distanční výuka, takže 24. května mohli primáni společně navštívit knihovnu v Židlochovicích. Akce se pravidelně koná na
začátku školního roku, aby mohli i ti, kteří
nejsou ze Židlochovic, využívat škole nejbližší knihovnu. Žáci absolvovali vstupní
knihovnickou lekci, která je seznámila
s výpůjčním řádem, vyhledávacím katalogem a s elektronickými informačními
zdroji. Po ní měli možnost prohlédnout
si jednotlivé části knihovny, včetně dětského oddělení, a zajistit si čtenářské
průkazy.
Projekt Za hranice školy
Mgr. Tomáš Kaválek v semifinále Global teacher prize

do semifinále byl pozván na květnové vyhlášení ceny do Prahy. Zde se sice nezařadil do nejlepší trojice učitelů, nicméně
porota u něj ocenila: „… inovativní rozvíjení kritického myšlení, aktivní zapojování
mediálního vzdělávání do výuky a osobní
přístup ke studentům.“

Od roku 2018 naše škola spolupracovala
se Střediskem volného času v Lužánkách
na projektu 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 dějepisu se podí-

Výukový program Průmyslová revoluce v rámci projektu Za hranice školy
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leli jako konzultanti témat na vytváření
nových výukových programů a žáci naší
školy na jejich testování. Ve školním roce
2019/2020 zabránila dokončení projektu

dentského parlamentu. Necháme tedy
jeho členku Báru Pospíšilovou, ať o něm
promluví.
„Slunné dny předcházející slavnost-

koronavirová pandemie, takže byl uzavřen až na konci školního roku. V červnu
se testovaly programy Marie Terezie a její
doba a Průmyslová revoluce.
Naše gymnázium využívá výukové
programy z dějepisu řadu let. Během
nich se účastníci seznamují s konkrétními historickými událostmi prostřednictvím dramatické výchovy. Žákům se
tento způsob výuky líbí, metody využívané v programech vedou nejen k rozšíření
znalostí žáků, ale i k aktivnímu zapojení
všech účastníků do nabízených činností
bez ohledu na to, jakých výsledků dosahují v dějepisu ve škole. V rámci projektu
Za hranice školy se naše škola podílela na
osmi nových programech Střediska volného času Lužánky Brno.

Téměř celý školní den před vydáním
závěrečného vysvědčení byl v režii Stu-

nímu vydání vysvědčení přímo volaly po
vyběhnutí ven z učeben, a tak se úterý
29. června na našem gymnáziu neslo ve
znamení Gympláckého pikniku, neformálního posezení všech aktuálních gympláků – studentů i učitelů – na zahradě
školy.
Školní zahrada se proměnila v piknikovou zónu s úderem deváté ranní.
Barevné látky zavěšené mezi stromy už
z dálky lákavě slibovaly stín a trávník pod
nimi se proto brzy skryl pod nánosem
piknikových dek. Kdo snad vlastní zapomněl, mohl si deku, polštář či stoleček
zapůjčit na místě. Aktivnější jedinci, jimž
posedávání v trávě, pojídání domácích
dobrot, družný hovor či hraní deskovek
neumožňovalo dostatečně vybít energii,
měřili své síly u pingpongových stolů či
na sportovním hřišti. Klidná hudba linoucí se ze zahradního altánku byla postupně přehlušena zvuky všeobecného veselí.
Zahradní altánek pak poskytl zázemí nejen půjčovně dek a jiného piknikového

Gymplácký piknik Studentského parlamentu

Gymplácký piknik Studentského parlamentu

Gymplácký piknik Studentského
parlamentu
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vybavení, k dostání zde byla také studená limonáda či nejnovější číslo studentského časopisu DALEKOHLEDím.
V rámci Gympláckého pikniku proběhl také první ročník soutěže Gymplácká lahůdka pro všechny domácí
pekaře a kuchaře z řad židlochovických
gympláků. Se soutěžní pochutinou
vlastní výroby se do Lahůdky přihlásilo
přes dvacet odvážlivců. Cenu účastníků
pikniku za lahůdku nejpůsobivějšího
vzhledu si odnesla díky svému dortu
Anna Šubová z kvinty. Vybraná porota po ochutnání všech soutěžních příspěvků vyhodnotila jako nejlahodnější
výtvor terciánky Anny Mikuláškové a po
pečlivém uvážení se rozhodla udělit
také speciální cenu za originalitu Kristýně Krškové ze sexty.
Společně strávený čas na čerstvém
vzduchu si účastníci nad míru užili a Studentský parlament má proto v plánu
Gymplácký piknik organizovat i v následujících školních letech.“
Cena Vévody z Edinburghu
V minulém školním roce se devět žáků
naší školy zapojilo do plnění úkolů k získání prestižní mezinárodní ceny Vévody
z Edinburghu. Jejím cílem je podpořit
osobnostní rozvoj mladých lidí ve čtyřech oblastech: v pohybové, dovednostní,
dobrovolnické a expediční.
Letos snaze získat certifikát nejjednodušší úrovně ze tří, bronzové, nepřála
covidová pandemie. Někteří z žáků ztratili notnou dávku motivace, ale i tak se pěti
kvintánkám podařilo dokončit tři ze čtyř
součástí programu a začít s přípravou na
závěrečnou expedici. Její absolvování by
je mělo v dohledné době dovést k vytouženému cíli.
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Pravidelné hodiny francouzského
jazyka s rodilým mluvčím
V rámci projektu Šablony financovaného Evropskou unií na naší škole funguje
nejen Anglický klub, ale probíhají také
pravidelné hodiny francouzského jazyka s rodilým mluvčím. V tomto školním
roce se v hodinách francouzské konverzace žáci scházeli s francouzskou rodilou
mluvčí Adele Evrreinof, která spolupracuje s Masarykovou univerzitou v Brně
a Alliance française Brno. Během sílící koronavirové pandemie a přechodu
na distanční výuku byl tento projekt převeden do online prostředí.
Tandemová výuka
Další aktivitou učitelů cizích jazyků na
naší škole, která patří do projektu Šablony, je tandemová výuka. Byla využita
v hodinách anglického jazyka oktávy. Při
tandemové výuce jsou přítomni dva vyučující, kteří ji vedou společně. V letošním
školním roce vznikla série několika hodin, během kterých se zaměřili na nácvik
výslovnosti a čtenářskou gramotnost.
Studentům bylo díky přítomnosti
dvou vyučujících v hodinách poskytnuto více informací a byla realizována širší
a konkrétněji zaměřená zpětná vazba.
Vyučující stejně jako v předchozím školním roce hodnotili celou zkušenost jako
velmi přínosnou pro profesní rozvoj. Také
žáci byli s formou výuky spokojeni, zvolené téma je zaujalo a aktivity je často naprosto pohltily.
Učitelé se vzdělávají v zahraničí
Velkým přínosem pro učitele našeho
gymnázia je účast v projektu ERASMUS+.

Jeho hlavním cílem je zlepšování jazykových a metodologických kompetencí
učitelů cizích jazyků v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Kromě samotného
profesního rozvoje učitelů projekt podporuje navázání nových mezinárodních kontaktů, výměnu zkušeností se zahraničními
pedagogy a umožňuje porovnání vzdělávacích programů naší školy se vzdělávacími programy jiných zemí Evropské unie.
V rámci projektu je k dalšímu vzdělávání pedagogů určeno dvanáct mobilit
(výjezdů do zahraničí). Tři z nich jsou zaměřeny na metodické kurzy CLIL (jedná
se o metodu použití cizího jazyka i v jiných předmětech, například ve fyzice),
další na jazykové či jazykově metodické
kurzy cizích jazyků.
Během letošního léta se podařilo
realizovat polovinu z naplánovaných výjezdů. Tři učitelé cestovali na Maltu za
zdokonalením v angličtině, dva mířili za
němčinou do Německa a jedna vyučující
vyjela do Francie. Vzhledem ke komplikacím, které způsobila covidová pandemie, bohužel nemohla být uskutečněna
žádná mobilita naplánovaná do Velké
Británie. Naštěstí bylo umožněno projekt
prodloužit do 30. 11. 2022.
Letní kempy
Během letních prázdnin proběhly na gymnáziu čtyři turnusy letních kempů financovaných MŠMT. Jejich cílem bylo obnovit
pracovní a studijní návyky žáků gymnázia,
podpořit jejich zájem o vzdělávání, rozvíjet
sociální vztahy a pohybové návyky.
Pro žáky byly připraveny vzdělávací
aktivity, hry, soutěže, návštěva koupaliště
a exkurze. Červencové turnusy navštívily
Technické muzeum v Brně a Botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty MU

Letní kemp v červenci

Letní kemp v srpnu

v Brně. V rámci celotáborové hry žáci
zakládali vlastní státy a uzavírali často
velmi sofistikované obchodní dohody.
Srpnové turnusy se během exkurze podívaly do Kapucínské hrobky, katakomb
na Špilberku a kostela sv. Jakuba v Brně.
Celotáborová hra byla tentokrát zaměřená na vesmír, osídlovaly se nové planety.
Vedoucí kempů často překvapoval zápal a nasazení, s jakým žáci plnili všechny
předložené úkoly. Účastníci projevili o kempy zájem i v následujících školních letech,
tuto myšlenku podpořili i někteří rodiče.
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Vzpomínka
na pana Karla Vavříka
a pana Eduarda Vyhlídala

Ve školním roce 2020/2021 jsme se museli rozloučit se dvěma osobnostmi, které
byly spjaty s naším gymnáziem více než
pětadvacet let. Začátkem prosince 2020
nás zasáhla zpráva o úmrtí pana Mgr.
Karla Vavříka a v březnu 2021 nás opustil
pan Eduard Vyhlídal.
Oba stáli u vzniku školy v roce 1994.
Především pan Karel Vavřík, který na
začátku 90. let zastával funkci školního
inspektora České školní inspekce a měl
ve své funkci přehled o zřizování nových
středních škol. On dal první inpulz ke

vzniku gymnázia v Židlochovicích a stál
u řady složitých jednání o jeho vytvoření.
Pan Eduard Vyhlídal sledoval stejný cíl na
pozici místostarosty města Židlochovice.
Oba bývalé pedagogy spojoval koníček, židlochovická a regionální historie,
který naplňoval nejen je, ale ovlivňoval
i kulturní dění v Židlochovicích. Oba byli
členy Židlochovického vlastivědného
spolku, o svém bádání přednášeli, napsali
řadu publikací a organizovali výstavy.
Od počátku s naším gymnáziem spolupracovali. Nikdy neodmítli naše stu-

Mgr. Karel Vavřík při křtu publikace „Nejen Židlochovice v pracích studentů gymnázia“ v roce 2017.

Pan Eduard Vyhlídal při křtu publikace „Nejen Židlochovice v pracích studentů gymnázia“ v roce 2017.
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denty, kteří se na ně obraceli s žádostí
o radu při tvorbě dějepisných ročníkových prací nebo prací SOČ. Pan Vyhlídal
působil v židlochovickém archivu, takže

spolupráce s gymnáziem díky jeho konzultacím vzniklo mnoho předmětových
a ročníkových prací do předmětu dějepis
a řada prací SOČ v oboru historie.

studenty orientoval, kde hledat vhodné
archiválie nebo jim poskytoval materiály,
které byly uloženy přímo v Židlochovicích. Pan Vavřík měl velký přehled o publikacích, sám bádal v archivech, dokonce
i v zahraničí, navštěvoval místa, která se
k historii Židlochovic vztahovala a měl
kontakt na významné osobnosti, které
hledaly ve městě své kořeny. V roce 2018
do Židlochovic například zavítali členové po
celé Evropě rozvětvené rodiny Robertů, jejíž
předkové zde založili v 19. století cukrovar.
Pan Vavřík často obětavě předával
svoje jedinečné zkušenosti a znalosti studentům, včetně materiálů, které vlastnil nebo objevil. Dával jim také
podněty k tématům, která zpracovávali.
Bez něj by nevznikly výborné historické
práce studentů naší školy jako například
„František Boleloucký a Obrana národa
na Židlochovicku“ a „Ulice Komenského v Židlochovicích“ Jana Hroudného
a „Habsburkové na židlochovickém panství“ Jakuba Řehoře. Za sedmadvacet let

Pan Vavřík také pro studenty gymnázia přednášel. Bylo už samozřejmostí, že
pravidelně každý rok sextáni nebo septimáni vyslechnou jeho přednášku o historii města Židlochovice a díky ní si zopakují české dějiny od raného středověku do
začátku 20. století ve srovnání s dějinami
regionálními. Od pana Vavříka znali perličky židlochovických dějin, například to,
že manželka prvního habsburského majitele židlochovického zámku byla dcerou
Marie Terezie nebo že se v Židlochovicích
narodila budoucí španělská královna.
Poslední přednášku pana Vavříka si vyslechli žáci nižších ročníků v souvislosti
s akcemi školy u příležitosti výročí událostí sametové revoluce v listopadu 2019.
Tehdy s nimi besedoval společně s paní
Evou Surmanovou o vzniku Občanského
fóra v Židlochovicích, k jehož zakladatelům oba patřili. Podobně vystoupil na akci
školy Jednou budem dál i pan Vyhlídal.
Pane Vavříku, pane Vyhlídale, děkujeme. Scházíte nám.

Mgr. Karel Vavřík při rozhovoru s vyučující dějepisu
Mgr. Danuší Švarzbergerovou v roce 2016.

Pan Eduard Vyhlídal na vzpomínkové akci školy
k sametové revoluci „Jednou budem dál“ v roce 2019.
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Maturity a výsledky
přijetí na vysoké školy

Ve školním roce 2020/2021 ukončilo osmý
ročník svého studia celkem 28 žáků oktávy a splnilo tak nutnou podmínku k vykonání maturitní zkoušky. Maturity se
uskutečnily ve dvou částech – společné
(státní) a profilové (školní). V souvislosti
s epidemickou situací covid-19 se celá organizace maturitních zkoušek opět řídila
upravenými pravidly.
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se konaly od 24. 5. 2021 do
26. 5. 2021, písemné a praktické zkoušky
profilové části se uskutečnily v období od
31. 5. 2021 do 4. 6. 2021. Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky proběhly
v období od 7. 6. 2021 do 8. 6. 2021.
Ve společné části maturovali všichni z
českého jazyka a literatury a dále si mohli
vybrat mezi cizím jazykem nebo matematikou. Zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka měla dvě dílčí zkoušky:
didaktický test a ústní zkoušku. Zkoušku
z matematiky tvořil pouze didaktický test.
Během roku byla přijata zvlášní opatření a podle těchto pravidel, žáci nemuseli nakonec konat povinnou profilovou
zkoušku z českého jazyka a literatury
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a ciziho jazyka (vázanou na společnou
část maturitní zkoušky).
Profilová část (nevázaná na společnou část maturitní zkoušky) na naší škole obsahovala dvě povinné zkoušky. Žáci
si mohli vybírat z patnácti předmětů.
Forma těchto zkoušek byla různá: ústní zkouška, písemná zkouška, praktická
zkouška nebo kombinace těchto forem.
Maturitním komisařem u společné
části byl na naši školu jmenován Mgr.
Petr Dvorník. Funkci předsedy zkušební
komise u ústních zkoušek vykonávala
Mgr. Dominika Močubová.
Celkem 27 žáků maturitní zkoušku úspěšně vykonalo v jarním termínu,
jeden žák dokončil maturitní zkoušku v náhradním termínu. Sedm žáků
prospělo s vyznamenáním, devatenáct
žáků prospělo, jeden žák prospěl po náhradním termínu. Slavnostní předání
maturitních vysvědčení se uskutečnilo
za přítomnosti starosty města v obřadní
místnosti Městského úřadu v Židlochovicích v pátek 11. 6. 2021.

Úspěšnost přijetí na VŠ
Maturanti byli úspěšní také u přijímacích
zkoušek na vysoké školy. Seznam níže
uvádí počty přijatých absolventů gymnázia na vybrané vysoké školy.

Poslední zvonění

Masarykova univerzita
Ekonomicko-správní fakulta: 1
Fakulta sociálních studií: 2
Fakulta sportovních studií: 2
Pedagogická fakulta: 2
Přírodovědecká fakulta: 1
Lékařská fakulta: 1
Filosofická fakulta: 1
Právnická fakulta: 2
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektroniky a informačních technologií: 5
Fakulta strojního inženýrství: 3
Janáčkova akademie múzických umění
Divadelní fakulta: 1
Technická univerzita v Liberci
Fakulta umění a architektury: 1

Poslední zvonění

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů: 1
Vysoká škola NEWTON, a. s.
Ekonomika a management: 1

Poslední zvonění
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Soutěže ve druhém
školním roce koronaviru

Žáci gymnázia se pravidelně zúčastňují
různých soutěží a předmětových olympiád. Mohou se tak srovnávat se svými
vrstevníky z jiných škol. Vyhlašovaných
soutěží je celá řada. Nejvíce ceněné jsou
soutěže pořádané Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Těmto tradičně
věnuje gymnázium největší pozornost.
Soutěže jsou také určitým ukazatelem
úspěšnosti školy, a to nejen pro zřizovatele škol, ale i širokou veřejnost.
Školní rok 2020/2021 ovšem ještě
výrazněji, než minulý rok ovlivnila epidemická situace. Některé soutěže se
neuskutečnily, drtivá většina ostatních
proběhla elektronickou formou. Přes
všechny často nepřehledné a překotné
změny se naši žáci do soutěží zapojovali
a dosáhli pěkných umístění v postupových kolech.

bylo možno stanovit i celostátní umístění. Výborných výsledků dosáhla Andrea
Sedláková ze sexty, která se umístila
v krajském kole kategorie B (kvinta, sexta) na 2. místě a na 11. místě celostátně
z 493 účastníků, dále Michaela Kolářová
z kvarty 6. místem v krajském kole kategorie C (tercie, kvarta) a 36. místem
celostátně ze 726 účastníků a Tereza Kolářová ze sekundy 9. místem v krajském
kole kategorie D (prima, sekunda) a 46.
místem celostátně ze 710 účastníků.
Dějepisná soutěž gymnázií
Krajské kolo XXIX. ročníku Dějepisné soutěže gymnázií proběhlo až v červnu tohoto školního roku. Zúčastnili se ho Barbora
Pospíšilová ze septimy, Karolína Mikesková ze sexty a Vojtěch Kocman z kvarty.
Umístili se na 9. místě.

Biologická olympiáda
Zeměpisná olympiáda
Vzhledem ke koronavirové pandemii byla
okresní kola zrušena a nahradilo je celostátní online kolo. Výsledky se počítaly po
krajích, ale z celkového počtu účastníků
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Pěkného výsledku dosáhl žák primy Pavel Oprchal, který v krajském kole obsadil
3. místo.

Eurorébus
Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnila
pouze soutěž tříd. Prima, sekunda, kvarta, kvinta a sexta postoupily až do celostátního kola, nejlépe se na 11.-16. místě
umístila kvinta. V celkovém bodování
škol naše gymnázium obsadilo 14. místo.

našich studentů i v soutěži Chemiklání
(mladší kategorie: Tadeáš Roblík, Sára
Šmajsová, David Macek a Štěpán Sedlák
z kvinty, starší kategorie: Michael Procházka, David Nekvapil, Ivona Procházková ze septimy), kterou organizuje Fakulta Chemicko-technologická Univerzity
Pardubice.

Fyzikální olympiáda

Bobřík informatiky

V okresním kole se umístila v kategorii
A na 2. místě Anita Vaceková ze sekundy a na 3. místě Šimon Pauk ze sekundy.
V kategorii E získali kvartáni Petr Pauk
1. místo, Martin Blažek 3. místo a Tomáš
Smetana 4. místo. Petr Pauk postoupil
do krajského kola, kde v tvrdé konkurenci vybojoval 7. místo. Tadeáš Roblík
a Kryštof Čupr z kvinty se stali úspěšnými řešiteli kategorie D krajského kola.

Do národní soutěže Bobřík informatiky
se ve třech věkových kategoriích zapojilo 182 žáků. Z nich 179 dosáhlo 120 ze 192
bodů a stali se úspěšnými řešiteli. Nejvyšší počet, 192 bodů, získali Tomáš Brychta, Jan Holzknecht a Denisa Šafaříková
z primy a Antonín Koláček z tercie. Velmi
dobrých výsledků dosáhli Ondřej Pospíšil
z tercie, Jiří Hrstka a Petr Pauk z kvarty
a Jitka Ondryhalová, Anna Foltýnová,
Kristýna Kršková, Milena Moudrá, Nikol
Voroninová, Petr Hodinský a Vendula
Blumajerová ze sexty.

Fermiho úlohy
Ve školním roce 2020/2021 naši studenti
poprvé řešili Fermiho úlohy. Tuto soutěž
s mezinárodní účastí pořádá Katedra
experimentální fyziky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Školu reprezentoval David Nekvapil
ze septimy, který se umístil celkově na
2. místě. Je to výborný výsledek.
Fyziklání a Chemiklání
Družstvo složené ze septimánů Davida
Nekvapila, Magdalény Šilerové, Ivony
Procházkové a Lukáše Chromého si letos vyzkoušelo mezinárodní soutěž týmů
Fyziklání. Vyhlašuje ji pravidelně Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Podobně soutěžily dva týmy

Logická olympiáda
Studenti naší školy se Logické olympiády
účastní již 10 let. Jedná se o soutěž, kterou
pořádá Mensa České republiky. V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) soutěžilo 16 876
soutěžících, z toho v Jihomoravském kraji
2 371. Nejlépe se umístila Viktorie Hodinská z kvarty na 27.–29. místě v kraji a na
130.–137. místě v celostátním kole. Kategorie C (střední školy) se zúčastnilo 12 244
řešitelů, z toho v našem kraji 1 115. Krajským semifinalistou se na 46.–50. místě
stal Martin Otýpka z oktávy, v celostátním
kole se umístil na 401.–420. místě.
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Chemická olympiáda

Finanční gramotnost

Nejlepších výsledků v kategorii D Chemické olympiády dosáhl Adam Mareček
z kvarty. Z 5. místa v okresním kole postoupil do krajského kola, kde mezi jednaosmdesáti účastníky získal 9. místo.
Tadeáš Roblík z kvinty byl úspěšným řešitelem kategorie C krajského kola.

Z 1. místa okresního kola do krajského
kola soutěže Finanční gramotnost postoupilo družstvo ve složení David Šuba
ze septimy, Jana Beděrová a Patrik Šípek
z oktávy. V něm získalo 3. největší počet
bodů za prezentaci projektu o podobě
výuky finanční gramotnosti. Celkově se
umístilo na 11. místě. Krajské kolo soutěže bylo součástí celosvětové akce Global
Money Week.

N-Trophy
Stejně jako minulý rok s týmem studentů složeným z různých gymnázií soutěžil
Vojtěch Vyorálek z oktávy v soutěži N-trophy. Soutěžními obory této soutěže jsou
biologie, chemie, fyzika a logika. Účastní se jí tříčlenné týmy z České republiky
i Slovenska, které plní různé úkoly týkající se experimentu a výzkumu.

Ekonomická olympiáda
Ze školního do krajského kola Ekonomické olympiády postoupili Anna Veselá, Michael Procházka a Matěj Rychlík ze
septimy. Nejlépe se umístil Michael Procházka, který obsadil 3. místo.

Pohár vědy

Lingvistická olympiáda

Soutěž Pohár vědy, která podporuje experimentování v oblasti fyziky, biologie,
ekologie, matematiky a techniky, organizuje Asociace malých debrujárů České
republiky. Zúčastnily se jí Veronika Ocásková a Lucie Minaříková z kvinty.

Ve školním kole Lingvistické olympiády
soutěžilo třináct studentů vyššího gymnázia naší školy s osmi sty soutěžícími
jiných škol. Sára Šmajsová z kvinty, Jana
Frimmelová ze sexty a Barbora Pospíšilová ze septimy postoupily do oblastního
moravského kola. V něm byla nejúspěšnější Jana Frimmelová, které v souboji
se stovkou soutěžících o jeden bod unikl postup do celostátního kola. Celkově
se v České republice soutěže zúčastnilo
2 000 soutěžících.

Matematická olympiáda
V kategorii Z6 okresního kola Matematické olympiády obsadil 1. místo Pavel Oprchal z primy, v kategorii Z7 4. místo Anita Vaceková ze sekundy, v kategorii Z8
2. místo Nela Mrňová z tercie. V kategorii
Z9 se velmi dobře umístili dva kvartáni,
Petr Pauk získal 3. místo a Michael Toman
4. místo. Petr Pauk se pak stal úspěšným
řešitelem krajského kola. Úspěšným řešitelem kategorie C krajského kola soutěže
byl Tadeáš Roblík z kvinty.
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Soutěž v cizím jazyce – anglický jazyk
Nejlepším výsledkem konverzační soutěže v anglickém jazyce bylo 4. místo v kategorii III.A krajského kola, které obsadila Karolína Mikesková ze sexty. Karolína
Lišková z primy se umístila na 2. místě

kategorie I.B a Martin Blažek z kvarty na
3. místě kategorie III.A okresního kola
soutěže.

v krajských kolech. Do celostátního kola
postoupili dva, Michael Procházka ze septimy se umístil na 2. místě a Václav Švihálek ze stejného ročníku na 12. místě.

Soutěž v cizím jazyce – německý jazyk
Účastníci krajského kola:
V krajském kole konverzační soutěže
v německém jazyce nejlepších výsledků
dosáhli 6. místem Adam Mareček z kvarty a 7. místem Martin Blažek ze stejného
ročníku.
Olympiáda v českém jazyce
Ve školním kole kategorie I se na 1. místě
suverénně umístila Eszter Dicko z kvarty, na 2. místě Jiřina Klimešová z tercie
a na 3. místě Tereza Bubeníková z kvarty. V kategorii II získaly společně 1. místo
Jana Beděrová z oktávy a Alžběta Remešová ze sexty, třetí místo obsadila Karolína Mikesková ze sexty.
Výtvarná soutěž Příroda kolem nás
Výtvarnou soutěž Příroda kolem nás vyhlašuje Správa Národního parku Podyjí,
je zařazena do projektu Prožijte a poznejte Podyjí, který podporuje Státní fond životního prostředí ČR. Tohoto ročníku se
včetně našeho gymnázia zúčastnilo celkem 223 škol z celé České republiky s celkem 2 178 pracemi. Výběr nejlepších prací
byl vystaven v prostorách Návštěvnického
střediska Správy Národního parku Podyjí
v Čížově.
Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Obor 06: Zdravotnictví
Šárka Damborská: Funkční mozkové mikrostavy jako biomarkery v elektrokonvulzivní léčbě afektivních poruch
Obor 07: Zemědělství, potravinářství,
lesní a vodní hospodářství
Václav Švihálek: Vinařství v katastrálním
území Blučina
Obor 10: Elektrotechnika, elektronika
a telekomunikace
Lukáš Chromý: Domácí automatizace
Obor 13: Ekonomika a řízení
Michael Procházka: Dopady nové Hedvábné stezky na čínsko-africké ekonomické vztahy
Obor 16: Historie
Valerie Vlasáková: Z historie postavení
žen v Japonsku
Petr Hodinský: Sto let národní hrdosti –
obraz významných událostí v povědomí
veřejnosti v minulosti a přítomnosti
Obor 17: Filozofie, politologie a ostatní
humanitní a společenskovědní obory
Karolína Mikesková: Francouzské zastoupení v České republice a činnost Alliance
Francaise Brno
			

Koronavirová pandemie způsobila, že
i školní kolo SOČ proběhlo online formou. Okresní kola byla zrušena, a tak
9 nejlepších studentů soutěžilo přímo
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Projekt podpory přírodovědných
předmětů
Ve školním roce 2020/2021 proběhl na
Gymnáziu Židlochovice šestý 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 sleduje rozvoj našich žáků
a jednoduchým bodovacím systémem
pravidelně oceňuje zapojování do předmětových soutěží zařazených do projektu Excelence. Oceňovány jsou také
odborné práce ve formě referátu ve stanovené kvalitě a rozsahu a práce Středoškolské odborné činnosti napříč všemi
obory (tedy nejen přírodovědnými). Nejlepší žáci jsou za každý měsíc oceněni
finančními poukázkami. Na nižším gymnáziu je možné získat poukázku v hodnotě 1 000 Kč při dosažení alespoň sedmi
bodů. Na vyšším gymnáziu jsou udělovány poukázky dvojí hodnoty. Při zisku alespoň sedmi, nejvýše však deseti bodů, jde
o poukázku ve výši 1 500 Kč, při bodovém
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zisku nad deset bodů to je poukázka na
3 000 Kč. Poukázky mohou být využity
k financování vzdělávacích aktivit nebo
nákupu učebních pomůcek včetně elektroniky.
Už podruhé byl ročník poznamenán
opatřeními omezujícími provoz škol
v souvislosti s pandemií onemocnění
covid-19. Řada okresních, zejména pak
vyšších postupových kol předmětových
soutěží, byla zrušena, některé posléze
proběhly online. Podmínky soutěže tak
nebyly pro všechny naše studenty rovné
a spravedlivé, proto se organizátoři rozhodli upustit stejně jako loni od udělení
finálních cen a zůstat pouze u cen dílčích.
Nejvíce bodů na nižším stupni získal
Petr Pauk z kvarty, 2. místo obsadil Pavel
Oprchal z primy a 3. místo Martin Blažek
z kvarty. Na vyšším stupni byl nejúspěšnější Tadeáš Roblík z kvinty, na 2. místě
se umístila Anna Foltýnová ze sexty a na
3. místě Michael Procházka ze septimy.

Tvorba
na gymnáziu

Malovali jsme
pro očkovací centrum BVV v Brně

Distanc aneb Uměním
proti trudomyslnosti

V květnu jsme byli osloveni naším absolventem Janem Křížem, který působil v té
době jako koordinátor očkovacího centra
na BVV v Brně, aby naši studenti namalovali pro toto centrum nějaké veselé obrázky. Žáci od primy po kvintu vytvořili přes
šedesát obrázků, které byly začátkem
června předány centru. Věříme, že potěšily. V době, kdy centrum fungovalo, ho
každý den navštívilo až 3 000 lidí.

V době distanční výuky žáci dostávali úkoly,
které byly kreativní, zábavné a tvořivé.
Často výtvarná tvorba pomáhala projasnit
nejistotu a rozveselit den studentům, ale
i ostatním členům rodiny. Vzniklo mnoho
zajímavých děl, která dala podnět
k plánování výstavy prací žáků gymnázia
v Komunitním centru v Židlochovicích.
Snad tento záměr nezhatí zhoršující se
epidemiologická situace.

Malovali jsme pro očkovací centrum BVV v Brně
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Studentské strasti
během online výuky
Viktorie Hodinská, kvarta

systém. Ten je možná (nejen) na první
pohled chaotický a nesmyslný, ale je to
rozhodně lepší než nic.
Když tak přemýšlím, tahle doba mě

Poslední rok proměnil nejen naši rodnou
hroudu, ale i celý zbytek světa v jeden
velký blázinec. Ze dne na den jsme byli
odstřiženi od normálního života, na který
jsme byli zvyklí. Dostali jsme se do situace, se kterou jsme se museli vypořádat
sami. Ráda vám odtajním, jak průměrný
student (jako jsem třeba já) prožívá průměrný den v karanténě.
Ráno vstávám docela pozdě. Budík si
večer natáčím tak, aby mi zvonil téměř
každých deset minut, ale ani to mě nedokáže ze spánku probrat. Z postele se
téměř vždy vyhrabávám jenom pár minut
před začátkem první online hodiny.
Když mě konečně postel propustí ze
svých spárů, rychle sprintuji k počítači
a cestou se modlím, aby se nenačítal
tak pomalu jako obvykle a já neměla
moc velké zpoždění. Pak už mi zbývá jen
doufat, že si mě učitelé nebudou během
hodiny všímat a nechají mě ještě spát.
V lepším případě v tomhle stavu přežiji
celou hodinu, v tom horším si mé přítomnosti některý z učitelů všimne a já jsem
tak nucena svým ranním zombie hlasem
odpovídat. Často se stává, že mé odpovědi postrádají logiku a sama se pak zpětně divím, jak jsem něco takového vůbec
mohla říct nahlas.
V podobném duchu se potom nesou
i další hodiny. Když už mám tuhle část
dne za sebou, nastává čas plnění úkolů.
Jestli jsem v něčem opravdu dobrá, tak
je to odkládání povinností. Takže většinu
úkolů řeším tak pozdě, jak je to jen možné. Ale přece jenom na tom nejsem tak
strašně jako při první karanténě. V dělání úkolů už začínám mít konečně nějaký

vlastně přinutila dělat si ve věcech alespoň částečný pořádek a spoléhat převážně na sebe. Nejvíce smutná věc na tom
všem je, že když se člověku něco takového povede, musí se vrátit zase zpátky
k životu, z jehož rytmu už zcela vyšel.
Raději toto vyprávění ukončím, protože jsem toho na sebe prozradila více, než
je zdrávo. Takže pokud mne omluvíte, já
se jdu psychicky připravit na návrat do
jakž takž normálního života…
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Studentské strasti
během online výuky
Petr Pauk, kvarta
Probouzím se. Včerejší úkol z matematiky, který mi okamžitě vytane na mysli,
mě přinutí posadit se. Podívám se na hodinky a zjišťuji, že mě jejich vibrace nevzbudily napoprvé ani napodruhé, takže
místo v 7:00 vstávám v 7:20 a na splnění
úkolu mám jen 40 minut.
Celé moje tělo mě přesvědčuje, že
chci ještě chvíli spát, a tak jen pět minut
zavírám a otevírám oči a přemlouvám se.
,,Tak jo, teď už vstanu,” řeknu si a škubnutím se vztyčím na nohy. Jsem rozespalý
a mám problém udržet rovnováhu, takže
vrazím celou vahou do skříně a padám
na zem. Vzpamatuje mě až ledová voda
z kohoutku v obličeji. Zhluboka se nadechnu a vydám se k počítači.
Po dokončení práce do matematiky
v kvalitě odpovídající mému fyzickému
stavu si řeknu, že si ještě před online hodinou zopakuju francouzštinu, abych si
neudělal ostudu. Ano, nebyl to dobrý nápad lehat si s učebnicí do postele. Když

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, 4. ročník, číslo 1,
autorka obálky: Eszter Dicko, kvarta

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, 4. ročník, číslo 2,
autorka obálky: Eszter Dicko, kvarta

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, 4. ročník, číslo 3,
autorka obálky: Magdaléna Šilerová, septima

Obálka časopisu DALEKOHLEDím, 4. ročník, číslo 4,
autorka obálky: Eszter Dicko, kvarta
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jsem se opět probudil, hned jsem si uvědomil, že to, co se stalo, se nemělo stát.
Francouzština začíná… moment… končí
za pět minut. Myslím, že chodit tam už

je jejich drazí svěřenci odmítnou vzít do
rukou. Což mohou, avšak nemusí, protože onen monitor na ně nikdy nepoví, že
místo studia látky jen vyhledali odpovědi.

nemá smysl. Alespoň mám více času se
do příští online hodiny lépe připravit, ne
jako dnes. Těžko říci, jestli přípravu budu
jako obvykle odkládat do momentu, kdy
si uvědomím, že další lekce je následující
den ráno.
Teď mám jednu hodinu volno. Je čas
dát si snídani. Po otevření ledničky, která
je přesně v tom stejném stavu jako včera
večer (prázdná), mě přechází hlad a jdu
radši sledovat youtube. Videu ale brzy
přestávám věnovat pozornost, protože
přemýšlím. Jak dlouho budu schopen
tento režim ještě snášet? Také si nejsem
jistý, jestli to, co jsem zahlédl v lednici,
když jsem ji zavíral, nebyl náhodou malinový jogurt. Jdu se znovu podívat.

Komu by to nevyhovovalo? Na všechno je
čas, není jiné síly, co by je postrčila, než
jejich vlastní. A že by někdo se steskem
vzpomínal na našponované nervy před
zkoušením či testem? To se říct nedá. Na
druhou stranu – videonahrávek se ptát
nejde, dostat z učebnice kloudnou pochvalu také nejde a ukázalo se, že milovaná Wikipedie smyslu pro humor nemá,
co by se za nehet vešlo. Na rozdíl od spolužáků.
Je to štěstí v neštěstí, patová situace. Všem, žákům i učitelům, škola chybí
a taky jim nechybí vůbec. Výuka po internetu má kopec výhod, ale kontakt nakonec nahradit nedokáže. A tak všichni se
smíšenými pocity čekají, až tyto „prázdniny“ skončí

Tento způsob vzdělávání zdá se nám
poněkud (ne)šťastným
Sarah Abdel-Malak, oktáva
Pod svícnem je prý největší tma. Momentální stav věcí ve vzdělávání ale ukazuje,
že největší tma je někde trochu jinde.
Pořádně daleko od svícnu. Žádné třídy,
žádné lavice a především žádné svícny,
které by žactvu zapalovaly knoty chtě
nechtě. Studentstvo je domovem povinné, zodpovědné za to, že si ohýnek vykřeše každý sám. Otázkou je, jestli v těchto
podmínkách mohou obstát staré způsoby výuky. A jestli nakonec staré způsoby
úplně nenahradí nové, internetové.
Učitelé se skrze monitory počítačů
snaží poskytnout kameny na křesání
a podrobný návod, jak jimi o sebe udeřit, jenže to samotné nezmůže nic, pokud
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Hudba
-tszbHudba to je kouzlo,
jedno z velkých kouzel světa.
Odhání všechen ten smutek,
co ve všedním světě létá.
Když jsi sám a chycen v pasti,
když máš starosti a strasti,
když se ti život hroutí,
poslechni si písničku
a máš to v malíčku!
Všechno zlo se stáhne zpět,
plazí se pryč zrádná zmije,
co v temnotě se kroutí.
V tvé hlavě je jiný svět,
Nechť zavládne fantazie!

Jdu Noční Ulicí
krabicák (psoudonym)
jdu noční ulicí
sám noční ulicí
sám ve své hlavě
sám se svými myšlenkami
které se začnou mísit hravě

Milena Moudrá – sexta, Malba maluje autora

Anna Foltýnová – sexta, Malba maluje autora

v klidu a v pokoji
jdu noční ulicí
lampy osvětlují silnic
chtěl bych takhle navždy jít
vše na mne působí
že je přesně tak jak má být
klidný a pokojný
jdu noční ulicí
vše špatné zůstane minulost
rány už nebolí
jsou prostě zranění
která i čas stěží zahojí
klidně a pokojně
jdu noční ulicí
jednou takhle půjdu spolu s Ní
až to bude to jediné co se změní
a já půjdu spolu s Ní, zaroveň s Ní sám
teprve tehdy ucítí má odřená duše
souznění
jdu noční ulicí
dál a dál…

Kristýna Kršková – sexta, Na okamžik
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Barbora Kovarčíková – kvinta, Káva, čaj a umění

Kateřina Dratvová – sekunda, Probuzení

Sára Šmajsová – kvinta, Stíny věcí

Martin Blažek – kvarta, Želva s čumákem ve vodě

Michaela Kolářová – kvarta, Očkování

Anna Flajšingerová – tercie, Očkování
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Adéla Guňková – prima, Můj jednobarevný svět

Karolína Lišková – prima, Můj jednobarevný svět

Veronika Ocásková – kvinta, Káva, čaj a umění

Nela Kolářová – sekunda, Za domem

Klára Šmajsová – kvinta, Dvojí možnost

Milena Moudrá – sexta, Na okamžik
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Zaměstnanci a žáci gymnázia
ve školním roce 2020/2021

Pedagogický sbor a vyučované
předměty

Mgr. Zuzana MEZULIANÍKOVÁ
občanská výchova – anglický jazyk, třídní
učitelka septimy

Mgr. Tomáš DRATVA
německý jazyk – dějepis – tělesná výchova, třídní učitel oktávy

Mgr. Miroslava NECHVÍLOVÁ
francouzský jazyk – anglický jazyk

Mgr. Naďa HORÁKOVÁ
programování

Mgr. Karolína OTÝPKOVÁ
hudební výchova

Mgr. Karla JAROŠOVÁ
výtvarná výchova

Mgr. Jiří PÁČ, Ph.D.
chemie

Mgr. Tomáš KAVÁLEK
český jazyk – tělesná výchova, třídní
učitel tercie

Mgr. Eduard PATAKI
zeměpis – biologie, zástupce ředitele

Mgr. Monika KAVÁLKOVÁ
český jazyk – latina
Mgr. Tereza KONEČNÁ
matematika – deskriptivní geometrie
Mgr. Helena MARKOVÁ
český jazyk – základy společenských věd
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Mgr. Dana PAUKOVÁ
matematika – fyzika, školní metodička
prevence, třídní učitelka kvinty
Mgr. Lucie PAZDERSKÁ
matematika – biologie, koordinátorka
SOČ a soutěží
Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ
chemie – biologie, třídní učitelka sexty

Mgr. Hana STRAVOVÁ
matematika – fyzika, výchovná poradkyně, třídní učitelka kvarty
Mgr. Tomáš VÁLEK
český jazyk – dějepis
Mgr. Jitka VEITHOVÁ
německý jazyk – ruský jazyk

Nepedagogičtí zaměstnanci
Dana SAŇKOVÁ
hospodářka
Milena PAVLASOVÁ
ekonomka, účetní
Mgr. Danuše ŠVARZBERGEROVÁ
historička školy, redakce ročenek

Ing. Karel VITULA
informatika a výp. technika – tělesná
výchova, správce ICT

Patrik EFFENBERGER
školník, údržbář

Mgr. Jan VYBÍRAL
zeměpis, ředitel

Jana HORNÍČKOVÁ
vrátná

PhDr. Debora ZEMENOVÁ, MA
anglický jazyk

Bronislava JELÍNKOVÁ
uklízečka

Mgr. et Mgr. Kateřina ŽÁKOVÁ
zeměpis – anglický jazyk, třídní učitelka
primy

Martina NOVÁKOVÁ
uklízečka

Mgr. Hana ŽAMPACHOVÁ
tělesná výchova – anglický jazyk, třídní
učitelka sekundy
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Prima
tř. uč.: Mgr. et Mgr. Kateřina ŽÁKOVÁ
BARÁK Tim
BRYCHTA Tomáš
DIVÁCKÁ Barbora
FIALA Jakub
FRANCÁN Melichar
GRYC Tobiáš
GUŇKOVÁ Adéla
HLAVATÁ Klára
HOLZKNECHT Jan
HOŘAVA Matěj
HRSTKA Jiří
CHOVANCOVÁ Michaela
KNOFLÍČKOVÁ Amélie
KYSELKA Vojtěch
LIŠKOVÁ Karolína
MRŇOVÁ Nikola
NESTROJIL Samuel
OPRCHAL Pavel
PUDELKA Jaroslav
ROKYTA Bartoloměj
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STAŇKOVÁ Jitka
SUCHÁN Marek
SUCHÁN Radim
ŠAFAŘÍKOVÁ Denisa
ŠPELDA Marcel
ŠTEFFELOVÁ Zuzana
URBAN Jakub
VITULOVÁ Jana
VŠETIČKOVÁ Marie
VYMAZALOVÁ Ema

Sekunda
tř. uč.: Mgr. Hana ŽAMPACHOVÁ
COUFAL Oldřich
DRATVOVÁ Kateřina
FIEMOVÁ Markéta
GÄRTNEROVÁ Magdaléna
HOCHMAN Matěj
HORVÁTHOVÁ Adéla
HROMEK Ondřej
CHUPÁČOVÁ Veronika
JANDL Teodor
KACHYŇOVÁ Valentýna
KLEMENT Lukáš
KOLÁŘOVÁ Nela
KOLÁŘOVÁ Tereza
KONOPÍK Tomáš
KUČERA Tobiáš
LAŠTŮVKOVÁ Barbora
MACKOVÁ Anna
PAUK Šimon
PAVELKA Roman
PEŠTUKOVÁ Jana

RIŠKO Pavol
ROSOVÁ Natálie
SVOBODOVÁ Sára
TRETERA Daniel
UHŘÍKOVÁ Barbora
VACEKOVÁ Anita
VACULOVÁ Nela
ZAHRADNÍK Matěj
ZITTERBARTOVÁ Natálie
ŽÁK Jiří

45

Tercie
tř. uč.: Mgr. Tomáš KAVÁLEK
ANDRÝSKOVÁ Nela
BEZAČINSKÁ Stela
BÖHMOVÁ Kateřina
DERFIŇÁK Jakub
FLAJŠINGEROVÁ Anna
GLOCOVÁ Alexandra
HANUŠKA David
HROUDNÁ Julie
KLIMEŠOVÁ Jiřina
KOLÁČEK Antonín
KOLÁČKOVÁ Šárka
KUNC Marek
KUTLACHOVÁ Elena
LECIÁNOVÁ Ela
LVOVSKÝ Tadeáš
MATĚJKA Jan
MIKULÁŠKOVÁ Anna
MRŇOVÁ Nela
MUŠÁLKOVÁ Tereza
MUTL Martin
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NESVADBOVÁ Radka
NEZBEDA Štěpán
NOHELOVÁ Aneta
OCH Štěpán
POLÁKOVÁ Simona
POSPÍŠIL Ondřej
SEKANINOVÁ Lucie
STEJSKALOVÁ Barbora
SUCHÁN Oskar
ŠÁLOVÁ Ema
TRTÍLKOVÁ Ema
VALENTOVÁ Natálie

Kvarta
tř. uč.: Mgr. Hana STRAVOVÁ
BÉBAR Johan
BERKOVÁ Markéta
BLAŽEK Martin
BUBENÍKOVÁ Tereza
COUFALOVÁ Markéta
ČECHOVÁ Julie
DICKO Eszter
DRATVA Jiří
GÄRTNEROVÁ Kateřina
HODINSKÁ Viktorie
HOCHMANOVÁ Kateřina
HOLZKNECHTOVÁ Tereza
HRSTKA Tomáš
HUŇAŘ Vladimír
CHALUPOVÁ Věra
JAVORA Tomáš
KNOTEK Martin
KNOTTOVÁ Nina
KOCMAN Vojtěch
KOLÁŘOVÁ Michaela

KUBANTOVÁ Šárka
KUCHAŘ Tomáš
MAREČEK Adam
NEVĚDĚL Lukáš
ONDROVÁ Julie
PAUK Petr
PAVELKA Tomáš
PROCHÁZKOVÁ Pavlína
REXA David
SCHEER David
SMETANA Tomáš
SOLDÁN Mikuláš
TOMAN Michael
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Kvinta
tř. uč.: Mgr. Dana PAUKOVÁ
BIZNÁROVÁ Terézia
CVEK Jakub
ČUPR Kryštof
DURMIŠI Tereza
HÁJKOVÁ Barbora
HAMŠÍK Václav
HIMER Michal
CHMELINA Michael
CHROMÝ Daniel
CHROMÝ Michael
IVIČIČOVÁ Monika
KACHYŇA Filip
KAŠPAROVSKÁ Kateřina
KOMÁREK Kryštof
KOVARČÍKOVÁ Barbora
KUCHAŘ Jan
KUNC Tadeáš
LEMON David
LUŽOVÁ Karolína
MACEK David
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MINAŘÍKOVÁ Lucie
NOVOTNÝ Rudolf
OCÁSKOVÁ Veronika
ONDRÁČKOVÁ Sofie
POSPÍŠILOVÁ Kateřina
ROBLÍK Tadeáš
SEDLÁK Štěpán
ŠMAJSOVÁ Sára
ŠUBOVÁ Anna
VASYLIV Mykhaylo
VÍTKOVÁ Zuzana
ŽAMPACHOVÁ Klára

Sexta
tř. uč.: Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ
BEDNAŘÍK Maxim
BENDA Vojtěch
BLUMAJEROVÁ Vendula
BROŽOVÁ Aneta
FOLTÝNOVÁ Anna
FRIMMELOVÁ Jana
HANZLÍK Matěj
HODINSKÝ Petr
HOLEŠINSKÁ Iveta
HULATOVÁ Petra
JANÍČEK Jakub
KLEIN David
KONEČNÝ Michal
KRŠKOVÁ Kristýna
KŘÍŽOVÁ Veronika
LEMON Filip
MIKESKOVÁ Karolína
MOUDRÁ Milena
OBORNÁ Adéla
OLEJNÍKOVÁ Regina

ONDRYHALOVÁ Jitka
POPRACHOVÁ Adéla
RABOVSKÝ Vojtěch
REMEŠOVÁ Alžběta
ROTTEROVÁ Julie
SEDLÁKOVÁ Andrea
SCHEEROVÁ Jana
VITULA Petr
VORONINOVÁ Nikol
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Septima
tř. uč.: Mgr. Zuzana MEZULIANÍKOVÁ
BRABEC Michal
CRHAN Kryštof
ČECH Marek
ČECH Tobiáš
DAMBORSKÁ Šárka
FRANCÁN Mikuláš
GERGELOVÁ Nikol
HEJDUK Vojtěch
HŘEBÍČKOVÁ Barbora
CHROMÝ Lukáš
KRESA Adam
KŘÍŽOVÁ Ester
MALÝ Martin
NEKVAPIL David
PEŠTUKA Michael
POSPÍŠILOVÁ Barbora
PROCHÁZKA Michael
PROCHÁZKOVÁ Ivona
PRZYWARA Jan
PŘEROVSKÝ Patrik
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RUBÁŠOVÁ Beáta
RYCHLÍK Matěj
SLEPÁNEK Lukáš
SMETANOVÁ Michaela
ŠILEROVÁ Magdaléna
ŠUBA David
ŠVIHÁLEK Václav
VEČEŘA David
VESELÁ Anna
VIT Benjamín
VLASÁKOVÁ Valerie
ZPĚVÁKOVÁ Denisa

Oktáva
tř. uč.: Mgr. Tomáš DRATVA
ABDEL-MALAK Sarah
BEDĚROVÁ Jana
BUKOVINOVÁ Barbora
CHRASTIL Bohdan
JAKUBIČKOVÁ Anna
JEŽKOVÁ Kateřina
KUBICA Pavel
MARTINEK Robin
MICHALISKOVÁ Eva
NOVÁKOVÁ Karolína
OTÝPKA Martin
PETRÁŠ Matěj
PRES Jiří
ŘEHOŘ Jakub
SADLOŇOVÁ Kristýna
SCHALOVÁ Sabina
ŠÍPEK Patrik
ŠÍPKOVÁ Tereza
ŠŤASTNÝ Mikuláš
ŠUPOVÁ Theresa

VALNOHOVÁ Aneta
VEČEŘOVÁ Tereza
VENTRUBOVÁ Eva
VESELÁ Vendula
VEVERKA Vítek
VITOVÁ Rebeka
VYORÁLEK Vojtěch
ŽIDLICKÁ Eliška
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