
Koncepce vedení Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 - stručné shrnutí 

zpracoval Mgr. David Andrle, Brno 17. listopadu 2014 
 
Pedagogická oblast 

 dva vzdělávací programy (šestiletý - programování, čtyřletý - všeobecný) 

 ve školním roce 2015/2016 bude dosaženo cílové kapacity školy, tj. 20 tříd 

 pokračování v systematické a odpovědné přípravě pro úspěšné ukončení středního vzdělávání  

 v učebním plánu udržení výrazného podílu přírodovědných předmětů, se současným umožněním vysoké míry 

profilace v rámci volby volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia 

 podpora zapojení a úspěšnosti žáků školy ve vědomostních a dovednostních soutěžích a olympiádách 

 využití výjimečnosti oboru programování jako příležitosti pro školu a v návaznosti na tuto výjimečnost 

připravit prvky studia, které omezí odchody žáků a podpoří jejich zájem o další studium v oboru 

 identifikace ŠVP jako klíčových a závazných dokumentů školy reagujících na potřeby žáků, školy i na 

společenskou poptávku, ŠVP musí umožnit efektivní, účelné a moderně pojaté naplňování požadavků na 

rozvoj klíčových kompetencí (životních dovedností) žáků 

 podpora výuky cizích jazyků, využívání ICT a širšího zařazení EVVO (v návaznosti na Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK) 

 motivace a rozšiřování dovedností učitelů s cílem podpořit studijní aspirace žáků a minimalizovat rizika jejich 

školní neúspěšnosti (jako reakce na pokles počtu žáků vstupujících na střední školy) 

 pokračování funkčního systému aktivit „Férová škola“ za vyšší participace vyučujících s cílem utvářet 

spokojené vnitřní klima školy  

 udržení vysoké kvality poradenských služeb školy 

 
Personální a organizační oblast 

 upevnění týmu pedagogů se sjednoceným pohledem na chod školy a jeho pravidla, na význam, kvalitu i 

náročnost vzdělávání 

 společná formulace vize rozvoje školy, kterou tým pedagogů bude akceptovat a naplňovat  

 žádné dramatické změny v organizační struktuře - dva zástupci ředitele školy, poradní Grémium ředitele, 

vedoucí učitelé PK, vedoucí ekonomického úseku 

 zásadní organizační změny musí být v souladu s cíli, které bude formulovat právě vize školy   

 
Ekonomicko – správní oblast 

 pokračování a dokončení projektu OP VK (GVID – Aplikace moderních technologií) a ROP JV (Vybavení 

laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů), dosažení jejich cílů a výstupů 

 dokončení započatých rozsáhlých investičních projektů (především oprava elektroinstalace – proběhla již 

1. etapa, na kterou mají navázat další dvě), klíčové bude také dosažení finančních prostředků pro realizaci 

akce k zajištění bezbariérovosti budovy školy 

 příprava nových investičních akcí, které přispějí k materiálnímu a technickému zhodnocení školy: vybudování 

„studovny - poledního zázemí“ pro žáky, revitalizace prostoru šaten, jídelny, dokončení výměny oken v nové 

budově školy, zateplení pláště budovy školy, diskuse o úpravě sportovišť ve dvorní části školy  

 

Další aktivity školy 

 spolupráce při organizaci regionálních kol a celostátní přehlídky pěveckých sborů Gymnasia cantant 

 vytváření podmínek a podpora činnosti pěveckého sboru Mladí madrigalisté 

 udržení spolupráce se zahraničními partnerskými školami, hledání nových spolupracujících subjektů 

a příležitostí k získávání zkušeností v zahraničí 

 podpora činnosti a aktivit Sdružení rodičů, KVAKu 


