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Úvod
Výroční zpráva je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak
ustanovením Části čtvrté a prováděcími předpisy k zákonu. Stavy v ní uváděné se vztahují
k datu 30. 6. 2006.
Zpráva je určena zřizovateli a všem zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.
Je k dispozici v kanceláři školy a na webových stránkách školy. Po jednom výtisku ji obdržela
Školská rada, Sdružení rodičů Gymnázia Táborská a Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia
Vídeňská. Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 20. října 2006.

Část I.
Základní charakteristika školy
1. Základní informace o škole
Škola je zřizována Jihomoravským krajem. Platná zřizovací listina („Nová zřizovací
listina“) byla vydána dne 16. června 2005 a nabyla účinnosti dne 1. září 2005.
Název právnické osoby:
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Sídlo:
Vídeňská 47, 639 00 Brno
Odloučená pracoviště právnické osoby: Táborská 185, Brno 615 00
Identifikátor:
600013448
Právní forma:
příspěvková organizace
IČ:
00 558 982
IZO:
000 558 982
Elektronický přístup:
www.gvid.cz
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Ředitel školy:
RNDr. Pavel Faltýsek
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Zřizovatel:
Sídlo:

Jihomoravský kraj, IČ: 79 888 337
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Právnická osoba sdružuje:
1) Gymnázium, studijní obory:
78-41-K/401 Gymnázium – všeobecné
Studium: denní, délka studia: 4 roky, 0 měsíců, nejvyšší povolený počet žáků
v oboru: 405
78-41-K/405 Gymnázium – programování
Studium: denní, délka studia: 4 roky, 0 měsíců, nejvyšší povolený počet žáků
v oboru: 128
78-41-K/801 Gymnázium – všeobecné
Studium: denní, délka studia: 8 roků, 0 měsíců, nevyšší povolený počet žáků
v oboru: 470
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2) Školní jídelnu
IZO: 108 028 593, kapacita: 820 jídel, cílová: 700 jídel
Jako poradní orgán vedení školy, především v koncepčních záležitostech, působí
grémium ředitele školy a pedagogická rada. Při škole působí Sdružení rodičů Gymnázia
Táborská, Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Vídeňská, Nadační fond Gymnázia
Vídeňská a občanské sdružení Gymnasia cantant. Škola je zapojena do aktivit Asociace
školních sportovních klubů. Nově bylo založeno občanské sdružení Klub Vídeňáků
a Koněváků (KVAK), který sdružuje absolventy a příznivce školy. Ve školním roce
2005/2006 byla v souladu se školským zákonem zřízena Školská rada.

2. Záměry a orientace školy
Škola zahrnuje gymnázium čtyřleté a osmileté. Kromě všeobecného studijního
programu jsou ve čtyřletém studiu třídy se zaměřením na programování a výpočetní techniku.
Profilujícími předměty v programátorských třídách jsou informatika a výpočetní technika,
fyzika a anglický jazyk. Ve všeobecně zaměřených třídách žáci nejprve získávají kvalitní
základy v jazycích, přírodovědných a humanitních předmětech. Jejich profilace
se uskutečňuje v předposledním a posledním ročníku studia prostřednictvím výběru z velké
nabídky volitelných předmětů. Ve třídách osmiletého studia je navíc posílena v nižších
ročnících výuka cizích jazyků.

3. Budovy a vybavení
Škola sídlí ve dvou budovách. Jedna z nich, sídlo školy, je majetkem Jihomoravského
kraje, druhá – odloučené pracoviště – je užívána na základě nájemní smlouvy s Magistrátem
města Brna. V bezprostřední blízkosti obou budov jsou školní hřiště, která společně
s tělocvičnami a posilovnou umožňují plnění větší části učebních osnov předmětu tělesná
výchova. Část výuky tělesné výchovy je proto realizována na základě smluvních vztahů na
sportovišti Sokola Černovice.
Na pracovišti Vídeňská 47 byly provedeny další stavební úpravy umožňující
efektivnější využití všech dostupných prostor a nutné dílčí opravy inženýrských sítí.
K významným akcím patří přestěhování školní knihovny do nových, vhodnějších prostor,
vybudování nové učebny výtvarné výchovy, ředitelny a sekretariátu. Koncem školního roku
byla také dodavatelským způsobem realizována značná část prací spojená s výměnou oken
a topného systému, které jsou základem pro zlepšení psychohygienických podmínek výuky.
Tyto práce budou dokončeny v následujícím školním roce.
Obě školní budovy disponují kmenovými a specializovanými učebnami, určenými
převážně pro výuku přírodovědných předmětů, informatiky a výpočetní techniky, ale
i některých humanitních předmětů. Jejich vybavení je celkově na velmi dobré úrovni.
V souladu s požadavky předmětových komisí byly zkvalitněny materiální podmínky pro
výuku většiny předmětů.
Prostory budov jsou vyžívány prakticky výhradně školou, výjimku tvoří jednorázové
akce, na kterých se gymnázium spolupodílí s jinými organizacemi. Příležitostně jsou
realizovány pronájmy v souladu s nájemními smlouvami.
V obou budovách školy je zřízena výdejna stravy, obědy jsou dováženy. Každý den
si žáci mohou vybrat ze tří jídel.
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Počet zapsaných strávníků
Žáci školy
Pracovníci školy
Celkem

768
92
860

Ve školním roce 2006/2007 by měly pokračovat stavební úpravy a opravy budovy na
Vídeňské 47. Dlouhodobým záměrem je dokončit výměnu všech oken a postupně provést
rekonstrukci kotelny a zateplení fasády budovy. Nadále budou mapovány a v případě potřeby
opraveny inženýrské sítě obou budov.

Část II.
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami
ministerstva
Kód oboru
79-41-K/801
79-41-K/401
79-41-K/405

Název učebního plánu
Generalizovaný učební plán gymnázia
s osmiletým studijním cyklem (úprava)
Učební plán pro gymnázia se čtyřletým
studijním cyklem (úprava)
Učební plán pro gymnázia se čtyřletým
studijním cyklem (úprava)

Č.j. MŠMT

Datum
schválení

20 594/99-22

5. 5. 1999

20 595/99-22

5. 5. 1999

20 595/99-22

5. 5. 1999

Na základě celostátně platných Generalizovaných plánů jsou vytvořeny učební plány
jednotlivých studijních oborů dle zaměření a možností školy. Ve třídách programátorského
studia (79-41-K/405) je většina disponibilních hodin vyhrazena předmětu informatika
a výpočetní technika. Vzniklý učební plán byl v souladu s požadavky učebních dokumentů
předložen a schválen MŠMT pod č. j. 19051/2004-23. Počínaje školním rokem 2005/06 byly
v učebním plánu programátorského studia provedeny dílčí změny, schválené MŠMT pod
č. j. 20131/2005-23, platné pro 1., 2. a 3. ročník studia, s cílem dosáhnout lepší provázanosti
ve výběru volitelných předmětů pro všechny studenty čtyřletého gymnázia.
Z povinných cizích jazyků jsou školou žákům nabízeny jazyk anglický, německý,
francouzský, španělský a ruský. V návaznosti na zájem žáků a personální možnosti školy
se vyučovalo především jazyku anglickému a německému a v některých ročnících a třídách
jazyku francouzskému, španělskému a ruskému. Z volitelných cizích jazyků škola nabízí:
ruský jazyk, anglickou, německou, případně francouzskou konverzaci a latinu. Na základě
zájmu žáků byly realizovány konverzace z anglického a německého jazyka.
Mezi žáky je velký zájem i o výuku nepovinných předmětů. V průběhu školního roku
probíhala výuka francouzského jazyka a především sborový zpěv. Ochota žáků vzdělávat
se nad rámec povinných hodin není podobně jako v předchozích letech v relaci s finančními
možnostmi školy. Ojediněle se učitelé pravidelně žákům věnují ve svém volném čase bez
nároku na odměnu.
Výuka byla realizována podle učebních osnov č.j.: 20 596/99-22 ze dne 5. 5. 1999,
platných od 1. 9. 1999, rozpracovaných formou časově-tematických plánů. Tematika
ochrany člověka za mimořádných situací byla zahrnuta do výuky zeměpisu, občanské
výchovy, základů společenských věd, biologie, chemie, fyziky a tělesné výchovy. Velkým
přínosem v této oblasti byla spolupráce se specializovanými institucemi. Témata z Úvodu do
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světa práce jsou organickou součástí výuky jednotlivých předmětů, zejména pak základů
společenských věd a občanské výchovy. Enviromentální výchova byla realizována ve výuce
především přírodovědných předmětů a v rámci školou organizovaných exkurzí. Do prevence
sociálně patologických jevů jsou zapojeni učitelé, žáci i jejich rodiče.
V některých volitelných předmětech byly zadávány ročníkové práce, které jsou často
hodnoceny (vysokými školami, v rámci olympiád, SOČ) jako práce s vysokou úrovní. Velmi
dobrou úroveň měla také většina ročníkových prací žáků 4. ročníku programátorského studia.
Jejich prezentace byla podobně jako v loňském školním roce veřejná.
Výuku doplňují přenášky, besedy a exkurze. Škola je zapojena do projektu Sokrates
a jeho podprogramu Comenius. Využíváme také grantové podpory Jihomoravského kraje
v programu „Do světa“ a příspěvků města Brna.

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. plnění učebních plánů a učebních osnov
Učební plány a učební osnovy byly splněny. Ojedinělé případy časového skluzu
v plnění tematických plánů, způsobené převážně nemocí učitelů, byly podchyceny tak, aby
v příštím školním roce nemohlo dojít k vynechání části osnovami požadovaného učiva.
2. studijní výsledky žáků
Číselné údaje o počtech žáků jsou vztaženy k 30. 6. 2006. Pokud byl žák v některém
z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný a v jiném předmětu navíc neklasifikován,
je zahrnut mezi žáky neklasifikované. Absence žáků jsou uvedeny za celý školní rok.
Počty tříd a žáků
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celkem

Gymnázium 8 leté
Počet tříd
Počet žáků

1
2
2
2
2
2
1
2
14

Gymnázium 4 leté
Počet tříd
Počet žáků

30
60
63
61
63
60
27
59
423

3
4
5
4
--------16

91
120
141
120
--------472

Gymnázium 8leté
Ročník

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celkem

16
33
30
29
12
16
4
21
161

14
26
31
31
46
40
22
38
248

0
0
0
1
1
2
0
0
4

0
1
2
0
4
2
1
0
10

zam. hodin

3 458
5 690
6 779
5 717
6 883
7 214
4 286
4 964
44 991

Počet
neoml. hodin

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4. Gymnázium 4leté
Ročník

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

1.
2.
3.
4.
Celkem

6
5
17
12
40

76
108
103
105
392

2
2
5
1
10

7
5
16
2
30

zam. hodin

10 871
12 556
20 384
11 053
54 864

Počet
neoml. hodin

5
25
18
0
48

Opravné zkoušky žáků, kteří k 30. 6. 2006 neprospěli z jednoho nebo dvou předmětů,
se konaly v posledním týdnu měsíce srpna, ve kterém byla také dokončena klasifikace
neklasifikovaných žáků. Z celkového počtu neprospívajících a neklasifikovaných dva žáci
opakují ročník a pět žáků ukončilo studium na naší škole.
3. Výsledky maturitních zkoušek
Maturitní zkoušky byly organizovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky
č. 672/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních
školách a učilištích. Studenti oborů Gymnázium-všeobecné (čtyřleté a osmileté studium)
maturovali povinně z českého jazyka, cizího jazyka a dvou volitelných předmětů (druhý cizí
jazyk, matematika, základy společenských věd, deskriptivní geometrie, fyzika, biologie,
chemie a zeměpis). Studenti oboru Gymnázium-programování maturovali z českého jazyka,
cizího jazyka (především anglického jazyka jako profilového předmětu), matematiky nebo
informatiky a výpočetní techniky (případně na základě žádosti z druhého volitelného
předmětu) a jednoho volitelného předmětu. Informace o počtech žáků, kteří maturovali
v prvním termínu (květen 2006) uvádí následující tabulka:
Maturitní zkoušky
Studium

Počet žáků

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

Nepřipuštěni ke
zkoušce

Gymnázium 4 leté
Gymnázium 8 leté
Celkem

117+1
59
176+1

42
31
73

72+1
27
99+1

3
1
4

3
0
3

Poznámka: ve školním roce 2005/2006 mělo ve 4-letém gymnáziu maturovat 117 žáků. S nimi navíc maturoval
1 žák (117+1), který své studium ukončil ve školním roce 2004/2005, ale nematuroval. Protože tento žák ve
školním roce 2005/2006 nebyl žákem školy, není zahrnut v počtech žáků uvedených v 1. tabulce této kapitoly.

Tři žáci nebyli připuštěni k maturitní zkoušce, protože v době jejího konání neměli
uzavřený poslední ročník studia nebo z některého předmětu byli klasifikováni stupněm
nedostatečný. Doklasifikace a opravné zkoušky proběhly v posledním týdnu měsíce srpna
a všichni 3 žáci společně s dalšími 3 žáky, kteří v prvním maturitním termínu neprospěli
z jednoho předmětu, maturovali 5. září 2006. 5 z těchto 6 žáků odmaturovalo úspěšně,
1 žákyně opakovaně neodmaturovala a celou maturitní zkoušku bude opakovat.
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Část IV.
Přijímací řízení
Přijímací řízení bylo organizováno podle vyhlášky MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
1. Počet žáků přijatých do jednotlivých studijních oborů
Kód
79-41-K/401
79-41-K/405
Celkem

Obor – název, forma
Gymnázium-všeobecné, 4 leté, denní
Gymnázium-programování, 4 leté, denní
Gymnázium

Počet přijatých

Počet nepřijatých

30
30
60

193
18
211

2. Počty žáků v jednotlivých kolech přijímacích řízení
Kód

přihlášených

1. kolo - počet
zúčastněných

přijatých

přihlášených

Další kola – počet
zúčastněných

přijatých

38
48
86

38
48
86

19
30
49

208
--208

185
--185

11
--11

79-41-K/401
79-41-K/405
Celkem

Podmínky přijetí:
•
•

Gymnázium-programování (79-41-K/405): test z matematiky (SCIO), test obecných studijních
předpokladů (SCIO), prospěch ze základní školy, výsledky v olympiádách
Gymnázium-všeobecné (79-41-K/401): test obecných studijních předpokladů (SCIO), prospěch ze
základní školy, výsledky v olympiádách

Část V.
Celkový přehled personální situace
1. Počty pracovníků školy
Útvar
Pedagogičtí pracovníci

Funkce
Ředitel
Učitel
v tom zástupce ředitele
Celkem

Nepedagogičtí pracovníci

Počet na SŠ
1
66,8
4
67,8
23,9

2. Kvalifikovanost a aprobovanost
Učitelé školy
Kvalifikovanost
Aprobovanost
Nekvalifikovaní pracovníci

%
97,4
99,6
0

3. Věkové složení pedagogických pracovníků
Věk
Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Důchodci
Celkem

Muži
9
10
1
0
20

Ženy
7
16
25
5
53
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4. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
V rámci SIPVZ a DVPP se učitelé zapojili do 67 akcí a účastnili se řady seminářů.
Prioritami byly, stejně jako v předcházejícím školním roce, počítačová gramotnost, výchovné
poradenství, prevence sociálně-patologických jevů, provoz a řízení školy, bezpečnost práce,
nové trendy ve výuce jednotlivých předmětů a příprava na novou maturitu.
Provozní zaměstnanci se účastnili celkem 20 akcí zaměřených na seznámení s novými
hygienickými předpisy, mzdovou problematikou a personalistikou, účetnictvím, FKSP,
cestovními náhradami, majetkem, archivní a spisovou službou.

Část VI.
Výkon státní zprávy
Výčet rozhodnutí ředitele školy učiněných podle § 165 odst. 2 písm. f) až l) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a případných odvoláních proti těmto rozhodnutím uvádí následující tabulka:
Rozhodnutí ředitele
Přijetí ke studiu
Nepřijetí ke studiu
Přerušení studia
Stipendium
Podmínečné vyloučení
Vyloučení
Opakování ročníku
Změna studijního oboru
Individuální vzdělávací plán
Celkem

Počet
67
211
0
0
1
0
3
2
4
288

Počet odvolání
0
6
0
0
0
0
0
0
0
6

Část VII.
Další údaje o škole
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech, mimoškolní aktivity, účast školy
v soutěžích, spolupráce školy s dalšími subjekty, účast žáků a pedagogů na životě v obci
a vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje, to vše je podrobně uvedeno v hodnotících
zprávách jednotlivých předmětových komisí.

Část VIII.
Školská rada
V průběhu školního roku 2005/2006 byla v souladu s ustanovením § 167 odst. 1, 2 a 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) zřízena Školská rada, jejíž činnost probíhala v souladu s ustanoveními § 168
odst. 1 téhož zákona.
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Část IX.
Provedené kontroly a inspekce
Dne 27. října 2005 provedl Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
kontrolu na pracovišti Táborská 185 s cílem prověřit dodržování povinností stanovených
předpisy o požární ochraně. Podrobné informace o jejím výsledku jsou uvedeny v zápisu
z komplexní kontroly evidovaném pod č.j.: HSBM-5-4-419/2-OPKO-2005-Řeh ze dne 31.
října 2005. Obdobná kontrola byla provedena dne 1. listopadu 2005 také na pracovišti
Vídeňská 47. Podrobné informace o jejím výsledku jsou uvedeny v zápisu z komplexní
kontroly evidovaném pod č.j.: HSBM-5-4-419/2-OPKO-2005-Řeh ze dne 1. 11. 2005.
V průběhu obou kontrol byly zjištěny dílčí nedostatky. Všechna požadovaná opatření s cílem
odstranit zjištěné nedostatky byla ve stanovených termínech provedena.
Dne 28. března 2006 Krajský úřad Jihomoravského kraje provedl kontrolu
školního stravování zaměřenou na dodržování hygienických požadavků na stravovací služby
a jejich soulad s obecně závaznými předpisy, vedení dokumentace školy a její soulad s obecně
závaznými předpisy. Výsledky kontroly jsou uvedeny v Protokolu č. 3 o provedené kontrole
ze dne 28. 4. 2006. Zjištěné dílčí nedostatky byly ve stanoveném termínu odstraněny.
Dne 30. března 2006 Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský
kraj provedl kontrolu zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 3
odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (právních předpisů o odměňování
zaměstnanců, náhradě mzdy a náhradě výdajů zaměstnancům). Podrobné informace o jejím
výsledku jsou uvedeny v protokolu č.j.: 13/3490/9.32/06/15.2 ze dne 30. 3. 2006. Kontrola
nezjistila žádné pochybení organizace.
Ve dnech 14. – 15. června 2006 Česká školní inspekce provedla inspekci zaměřenou
na zjištění a vyhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti čtenářské
gramotnosti ve škole, ve které byly zjišťovány výsledky vzdělávání v rámci projektu PISA.
ČŠI mimo jiné zjistila (inspekční zpráva č.j.: ČŠI 1227/06-12 ze dne 23. 6. 2006), že
dovednosti směřující k rozvíjení čtenářské gramotnosti jsou běžnou součástí hodin českého
jazyka a literatury. Samostatná práce s textem, vyhledávání informací a jejich další využití
jsou metody využívané i v jiných předmětech.

Část X.
Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických
jevů
Plán činnosti výchovných poradkyň (jedna působila na pracovišti Vídeňská 47, druhá
na pracovišti Táborská 185) byl splněn. Nejvýznamnější akce jsou uvedeny v následujícím
přehledu:
1. beseda s dr. Kotlanem z Institutu Sokrates pro studenty maturitních ročníků (září
2005),
2. účast na Veletrhu VŠ Gaudeamus (1. až 4.11.2005),
3. konzultace k volbě dalšího studia,
4. informace o možnostech studia na vysokých školách a vyšších odborných školách
(konzultace + informační nástěnky),
5. distribuce Učitelských novin se seznamem oborů vysokých škol a vyšších odborných
škol,
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6. pro studenty 3. a 4. ročníků bylo zajištěno předplatné informačního časopisu
StudentIn,
7. ve třídách 1. ročníku čtyřletého studia proběhla instruktáž psychologa o správném
studiu a učení,
8. studentům druhých ročníků byly nabídnuty testy profesní diagnostiky,
9. konzultace se studenty i rodiči při problémech, poskytování kontaktů na odborná
pracoviště,
10. spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, účast na seminářích pořádaných
poradnou, předání informací kolegům,
11. konzultace s kolegy ohledně žáků se specifickými poruchami učení.
Preventista sociálně patologických jevů zajišťoval besedy o drogové problematice,
provedl na toto téma dotazníkové šetření, pečoval o knihovnu s odbornou literaturou,
spolupracoval s poradenským centrem, pro žáky měl pravidelné konzultační hodiny. Trvale
kladný ohlas u žáků měly besedy v poradenském centru. Mezi zdařilé akce patřily také setkání
s rodiči žáků prvních ročníků, spolupráce s ostatními učiteli na škole, organizace sportovních
a dalších akcí a konzultační práce. Problematický zůstává nedostatek času, který je možno
činnosti preventisty věnovat vzhledem k pracovním povinnostem při běžném vyučování.

Část XI.
Práce v jednotlivých předmětových komisích
Ve školním roce 2005/2006 pokračovalo slučování předmětových komisí z obou původně
samostatných pracovišť, které bylo zahájeno krátce po sloučení Gymnázia, Brno, Vídeňská 47
s Gymnáziem, Brno, Táborská 185. Ve školním roce 2006/2007 bude tento trend nadále
pokračovat.

Hodnocení práce předmětové komise českého jazyka, pracoviště Vídeňská
Plnění plánu práce
Tematický plán pro 1. a 2. ročník byl jednotný pro výuku na obou pracovištích.
V ostatních ročnících dobíhají individuální plány.
Tematické plány se nepodařilo všem vyučujícím splnit. Mgr. Kulková má ve třídě 2.A
a 7.G skluz 2 hodiny. Důvodem je neodučený naplánovaný počet hodin, a to v literatuře. Mgr.
Mollová má v 1.B splněno, v 6.G je skluz 4 hod. Mgr. Talafa má skluz 2 hodiny v 5.G,
ve 2.B 10 hodin, ve 3.A je plán splněn na 100%. Mgr. M. Ležatková, PhDr. Jirsíková, Mgr.
Vávrová tematický plán splnily. S vyučujícími byla tato otázka projednána, učivo bude
probráno v září. Mgr. Talafa bude muset látku redukovat, eventuelně částečně zadat
k samostatnému studiu.
Tradičně se konala olympiáda v českém jazyce, tentokrát poprvé společně s žáky
z pracoviště Táborská 185. V 1. kategorii se zapojili všichni žáci kvarty a 6 žáků tercie, ve
2. kategorii 25 žáků ze čtyřletého gymnázia a vyššího stupně víceletého gymnázia. Práce
žáků soutěžících v 1. kategorii opravovala Mgr. Vávrová, v 2. kategorii Mgr. Kulková a Mgr.
Talafa. V 1. kategorii zvítězila A. Procházková a na druhém místě se umístila R. Doležalová
z pracoviště Vídeňská 47 (obě 4.G), ve II. kategorii první dvě místa obsadily K. Vaculovičová
(6.G) a Š. Jemelková (2.C) z pracoviště Vídeňská 47. V dalším kole se A. Procházková
umístila ve druhé desítce, žákyně zastupující 2. kategorii až v druhé polovině.
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Podruhé se konaly soutěže recitační a literární. Obě soutěže byly realizovány společně
s pracovištěm Táborská 185. Členkami společné poroty recitační soutěže za pracoviště
Vídeňská 47 byly PhDr. Jirsíková a Mgr. Mollová. Soutěže se zúčastnilo 17 studentů,
7 z Vídeňské, 10 z Táborské. Ve vyšší kategorii v oblasti recitace vybraného autora se na
1. místě umístil Jakub Škrdlík a na 3. Lucie Schiebelová (oba z 2.C). V oblasti vlastní tvorba
zvítězil David Klvaňa ze 7.G. Literární soutěž měla opět vysokou úroveň a byl o ni velký
zájem. Do soutěže se zapojilo 17 žáků. Soutěž byla završena společným setkáním účastníků
za přítomnosti diváků. Součástí bylo autorské čtení vybraných prací a vyhlášení nejlepších
děl, které vybrala porota ve složení PaedDr. Grmolec, Mgr. Hnátková, Dr. Zerzánová
a H. Vávrová. V kategorii próza se stal vítězem J. Hovězák (7.G), v kategorii poezie zvítězil
J. Perla (7.G), na druhém místě M. Patzelová (rovněž ze 7.G) a 3. místo obsadili P. Podlipná
(4.B) a D. Fišer (2.B). Všechny oceněné práce byly odeslány do soutěže Brněnské kolo
a potěšující je, že všichni soutěžící byli odměněni čestným uznáním a jejich práce byly
publikovány ve sborníku Brněnského kola.
Maturitní třídy se zúčastnily literárně historické exkurze do Prahy. Ve všech prvních
ročnících byla opět realizována exkurze do Mahenovy knihovny, jejímž cílem bylo získat
nové čtenáře, ukázat možnosti zdrojů pro zpracování referátů a prohloubit znalosti z výuky
v oblasti informatiky. Součástí plánu byly rovněž exkurze, zařazené na konci školního roku.
PhDr. Jirsíková byla s třídou 2.C v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě, Mgr.
Kulková s 2.A, O. Mollová s 1.B a M. Ležatková s 1.A v Památníku Bible kralické
v Kralicích nad Oslavou. Mgr. Talafa spojil literární exkurzi se školním výletem 2.B.
Navštívili Tasovsko, působiště Jakuba Demla, s jehož tvorbou a osobností byli žáci
seznámeni. Mgr. Mollová navštívila s 6.G Moravský Krumlov, kde žáci mohli zhlédnout
Slovanskou epopej A. Muchy.
Členky předmětové komise připravily pro žáky kulturní pořady: Mgr. Kulková
návštěvu divadelního představení Mnoho povyku pro nic v Mahenově divadle, Dr. Zerzánová
návštěvu dvou filmových představení na závěr pololetí, a to pro žáky nižšího i vyššího stupně
gymnázia. Mgr. Mollová zorganizovala návštěvu filmového představení Quo vadis pro žáky
nižšího gymnázia. Mgr. Mollová a Mgr. Kulková zajistily pro žáky v průběhu celého školního
roku vstupenky na více než 10 večerních představení pro třídy, v nichž vyučovaly češtinu.
Je potěšitelné, že zájem žáků o divadlo byl vzestupný.
Maturitní zkoušky realizované již podle témat společných s pracovištěm Táborská 185
proběhly úspěšně, kromě jednoho žáka všichni žáci v jazyce českém uspěli. Žáci všech
maturitních tříd byli také zapojeni do „Maturity nanečisto“, ve které dosáhli velmi dobrých
výsledků. Ze všech tříd se nejlépe dařilo žákům 8.G.
Mgr. Mollová vytvořila výzdobu v odborné učebně, kterou opatřila obrazy plastik
významných spisovatelů. Dále se starala průběžně o nástěnku s programy kulturních akcí.
Mgr. Ležatková poskytovala informace o aktualitách z oblasti literatury prostřednictvím nové
nástěnky. Dále převzala po Dr. Zerzánové sbírku a pořídila její seznam v elektronické
podobě.
V 1. ročnících čtyřletého gymnázia byl zaveden srovnávací diktát. Získané výsledky
prokázaly, že v této oblasti je úroveň žáků přicházejících ze základních škol, v porovnání
se stejně starými žáky víceletého gymnázia, velmi slabá. V průběhu roku byly psány další
diktáty, výsledky žáků měly vzestupnou úroveň.
Nesplněné úkoly
Ve 4. B nerealizovala Dr. Zerzánová exkurzi do Moravské zemské knihovny, Mgr.
Kulková tuto akci splnila v rámci exkurze v Praze, kde s třídou 8.G a 4.A navštívila Národní
knihovnu s odborným výkladem z oblasti informatiky a historie Klementina. Mgr. Talafa
nerealizoval exkurzi s 5.G.
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Úspěšné aktivity
Největším úspěchem je reprezentace školy v Brněnském kole. Za vysoce pozitivní jev
lze považovat velký zájem žáků o literární soutěž a návštěvu divadelních představení. Mgr.
Kulková, Mgr. Mollová a Mgr. Talafa pokračovali ve spolupráci s Gymnáziem Arandjelovac
v Srbsku. Mgr. Kulková jako koordinátorka, Mgr. Mollová jako vedoucí žáků podílejících
se na kulturně-historickém projektu, Mgr. Talafa vedl žáky při zpracování projektu v oblasti
historie.
Největší problémy
Největším problémem zůstává využití odborné učebny pro přehrávání videoprogramů.
Jedna televize je nefunkční, s druhou jsou stále problémy. Neukáznění žáci zasahují do
přijímače. Jediným řešením se jeví, aby televizní přijímače byly uzamčeny ve skříňce. Někteří
vyučující by rádi probírali určitá témata (zejména v souvislosti s informatikou) na počítačích,
ale rozvrh a kapacita vybavených učeben to neumožňují.
V rámci výuky je stálým problémem zvládnutí pravopisu. Hlavní příčinou se jeví
neustále klesající zájem o četbu a stále nižší úroveň znalostí žáků přicházejících ze ZŠ,
což potvrdil srovnávací diktát. Žáci dále vykazují nízkou míru samostatnosti při práci
s textem, např. při tvorbě referátu volí metodu kompilace nebo přebírají hotové referáty
z internetu. Protože jazyková úroveň a stav znalosti pravopisu mají všeobecně sestupnou
tendenci, navrhujeme zvýšit dotaci českého jazyka minimálně o 1 hodinu. Nízká jazyková
kultura se bohužel odráží i v jiných předmětech.
Celkové hodnocení práce
Učitelé se stanovených úkolů zhostili dobře. Daří se uplatňovat nové formy výuky,
kdy se preferuje problémové vyučování před zahlcováním faktografickými údaji. Zlepšila
se také spolupráce mezi vyučujícími, která se projevuje vzájemnými konzultacemi problémů
a výměnou zkušeností. Vyučující se snaží o zpestření výuky video a audio ukázkami, jejichž
počet je stále nedostačující, a usilují o obohacení materiálů. Zlepšení situace vidíme v úplném
sloučení obou pracovišť, kdy bude jednotná video a audiotéka. Celkově lze práci komise
hodnotit jako velmi dobrou.

Hodnocení práce předmětové komise českého jazyka, pracoviště Táborská
Plnění plánu práce
Plnění tematických plánů byla ve shodě s pravidelnou kontrolou vedení školy
věnována značná pozornost. Ve všech třídách se podařilo tematický plán splnit.
Harmonogram jednotlivých akcí byl rovněž splněn. Maturitní okruhy a maturitní témata jsou
sjednocena na obou pracovištích, na pracovišti Táborská 185 byly sjednoceny i maturitní
texty.
Nesplněné úkoly
Všechny úkoly plánu předmětové komise českého jazyka byly splněny.
Úspěšné aktivity
Studenti čtvrtých ročníků a 8.F se zúčastnili, tak jako každý rok, literárněhistorické
exkurze do Prahy a exkurze do Moravské zemské knihovny v Brně. Zájem žáků byl značný
a kladně se odrazil ve zpracování seminárních prací. Exkurze rovněž přispěla k prohloubení
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učiva v oblasti informatiky. Třídy 1.C a 5.F absolvovaly exkurzi do Kralic a exkurzi do
Mahenovy knihovny.
Na naší škole byla také zorganizována Mgr. Jírovou recitační soutěž. Recitační soutěže
se zúčastnilo z pracoviště Táborska 10 studentů, 1. místo získala Iva Adamová ze 4.F
v recitaci vybraného autora, Tereza Bartoňková ze 3.C obsadila 2. místo v recitaci vlastní
tvorby. Literární soutěž zorganizoval PaedDr. Grmolec, z pracoviště Táborská se jí zúčastnilo
8 studentů. V oboru próza se umístil na 2. místě Radek Menšík ze 4.C a Klára Guryčová z 5.F
a Michal Alexa taktéž z 5.F dosáhli třetího místa. Radek Menšík a Klára Guryčová získali
čestná uznání za svoji tvorbu v Brněnském kole.
23 studentů z pracoviště Táborská se také zúčastnilo školního kola v olympiádě
českého jazyka. Iva Adamová ze 4.F získala ve školním kole 3. místo a Dana Horáková ze
3.D taktéž 3.místo a postoupila do městského kola.
V rámci literárního semináře se zúčastnili žáci posledních ročníků dvou divadelních
a dvou filmových představení, tato zorganizoval PaedDr. Grmolec stejně jako dvě filmová
představení pro všechny žáky pracoviště Táborská 185.
Největší problémy
U mnohých žáků naší školy přetrvávají nedostatky v pravopise, této problematice
se věnuje velká pozornost. Dané problémy souvisejí s dislexií. Z větší části jsou tito žáci
registrováni u výchovné poradkyně, někteří ale nemají potvrzení z pedagogickopsychologické poradny a jejich rodiče nemají zájem absolvovat konzultace v poradně
a potvrzení vyřídit. Problémy se vyskytují hlavně v nižších ročnících, kam byli žáci přijati na
základě testů Scio.
Další problém souvisí s celkovým celorepublikovým trendem, je jím stále menší
obliba četby. Vyučující českého jazyka se proto snaží zatraktivnit českou i světovou literaturu
vhodným výběrem ukázek textů.
Velkým problémem se stává poslední dobou zastaralá a poruchová výpočetní technika
(PC a tiskárny), dále poruchová kopírka ve 3. patře. Věříme, že problémy spojené s výpočetní
technikou budou řešeny zároveň se sloučením všech tříd na pracoviště Vídeňská 47.
Celkové hodnocení práce
Činnost komise je rozmanitá. Vysoké nároky kladené na učitele maturitního předmětu
český jazyk a literatura zvládají vyučující dobře, snaží se v rámci možností ve výuce
uplatňovat moderní metody a doplňovat výuku videoprojekcí. Žáci mají možnost půjčovat
si kazety domů. Pozitivním rysem práce je vstřícnost členů komise a ochota kooperovat,
což se kladně odráží v jejím celkovém působení.

Hodnocení práce předmětové komise cizích jazyků, pracoviště Vídeňská
Plnění plánu práce
Předmětová komise zahrnuje vyučující angličtiny, němčiny, francouzštiny latiny,
španělštiny, italštiny a ruštiny. Z toho dva naposledy uvedené jazyky v tomto školním roce na
našem pracovišti nebyly vyučovány.
Všichni vyučující pracovali podle osnov rozpracovaných prostřednictvím tematických
plánů. Tyto plány byly v prvních dvou ročnících sjednoceny s druhým pracovištěm, ve
vyšších ročnících byly stanoveny na základě plánů z předchozích let. Plnění tematických
plánů bylo vyhodnoceno k 31. 1. 2006 a 31. 4. 2006.
Plán práce předmětové komise obsahoval jako další úkoly zapojení do soutěží,
podporu zájezdů a výměnných akcí se zeměmi, jejichž jazyky jsou u nás vyučovány, a stáží
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v těchto zemích. Všechny tyto úkoly byly splněny. Podrobnější komentář a dosažené
výsledky jsou dále uvedeny v samostatných kapitolách.
Výuka byla doplňována prací s různými časopisy. Žáci rovněž využívají žákovskou
knihovnu, kde je oddělení s cizojazyčnou literaturou.
V oblasti materiálního vybavení došlo k výměně audiovizuální techniky v malých
jazykových učebnách.
Nesplněné úkoly
Na konci 1. pololetí školního došlo k úpravě tematického plánu v 3.G, kde byla poprvé
využita nová řada francouzské učebnice Extra l. I když jsme považovali za žádoucí zvládnout
celý díl učebnice během jednoho školního roku, její rozsah, především slovní zásoba,
přesahuje možnosti dané tříhodinovou dotací pro výuku tohoto předmětu.
Přibližně 3 hodiny z posledního tematického celku nebyly zvládnuty ve skupině 2AB,
2. cizí jazyk, kde bylo v plánu probrání první lekce z další učebnice, aby se tak docílilo
rychlejšího pokroku ve znalostech žáků, pro které je angličtina novým jazykem. Pomalejší
tempo skupiny a momentální nedostatek dané objednané učebnice neumožnily tento plán
zcela dokončit.
Úspěšné aktivity
Předmětová komise cizích jazyků spolupracuje v některých případech s dalšími
komisemi na pracovišti Vídeňská 47, případně s komisemi z pracoviště Táborská 185.
V případě, kdy členové naší komise byli vedoucími akce, jsou tyto aktivity zahrnuty v naší
zprávě.
Patří sem zejména spolupráce s Gymnáziem Arandjelovac v Srbsku v rámci projektu
Most do Evropy, která byla započata v roce 2004. V září 2005 se poprvé realizoval výměnný
pobyt 30 srbských žáků a 8 pedagogů v Brně. Srbští a naši žáci vypracovali projekty v oblasti
anglického jazyka, informatiky, fyziky, literatury, historie a hudební výchovy. Jak srbští, tak
naši žáci předvedli své projekty formou prezentace. Srbští hosté navštívili a seznámili
se s památkami Brna a také Prahy. Dvě skupiny s nimi byly seznámeny v anglickém jazyce.
Žáci získali i touto cestou k větší motivaci pro studium anglického jazyka, někteří se rozhodli
učit se srbštinu.
V dubnu 2006 naši žáci navštívili Arandjelovac. Pracovalo se dále na projektech a také
probíhaly hospitace v hodinách. Akce byla velmi zdařilá. Žáci pokračovali ve spolupráci
a navázali nová přátelství. Srbští hosté nám ukázali slavný kostel v Oplenaci, kde je umístěna
hrobka králů, dále několik horských klášterů, horské středisko Zlatibor a hlavní město
Bělehrad. Hlavními organizátory byli Mgr. Kulková a Mgr. Andrle, vedoucími jednotlivých
projektů byli Mgr. Mollová (dějepis, čeština), Mgr. Talafa (dějepis, čeština), Mgr. Hladká
(hudební výchova, němčina ), RNDr. Horáková (informatika, matematika), Mgr. Chromcová
(angličtina) a Mgr. Kramářová (fyzika). Na projektech pracovalo 30 žáků z obou pracovišť
a z různých tříd. Náklady na tuto akci byly pokryty z větší části dotací od krajského úřadu
Jihomoravského kraje.
V loňském školním roce, kdy se část pěveckého sboru Mladí madrigalisté poprvé
zúčastnila mezinárodního kulturního festivalu Breeze v Leedsu, jsme navázali spolupráci
s anglickou střední školou Brigshaw High School and Language College. Protože Leeds
je současně partnerské město Brna, požádal na podzim 2005 Magistrát města Brna PhDr.
Červenákovou a členy Mladých Madrigalistů o spolupráci při organizaci jejich návštěvy
a účasti na Vánočních mostech. O několik měsíců později měla možnost vidět tentokrát jarní
Brno početnější skupina studentů téže školy. Přijeli členové pěveckého sboru i hudební
skupiny. Stali se hosty naší školy a společně v průběhu návštěvy nacvičili společný koncertní
program, který byl předveden 7. 4. 2006. Angličtí studenti měli možnost si prohlédnout Brno
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a navštívili také Slavkov. Organizačně tento pobyt zajišťovala PhDr. Červenáková, části
úkolů se ujala Mgr. Jankovská, která spolu s Mgr. Pleskou měla rovněž na starosti zkoušky
sborů a koncert. Z koncertu byl pořízen záznam na CD, který jsme později předaly
i partnerské škole při naší návštěvě v Leedsu. Část nákladů pobytu anglických studentů byla
hrazena z dotací magistrátu města Brna .
Ve dnech 24. 6. – 3. 7. 2006 se 22 členů pěveckého sboru Mladí madrigalisté
zúčastnilo již podruhé mezinárodního kulturního festivalu Breeze v Leedsu . Za naši komisi
se na přípravě a organizaci podílela J. Červenáková, uměleckou stránku akce měla na starosti
Mgr. Jankovská. Při přípravě společného programu jsme opět spolupracovali s naší
partnerskou školou Brigshaw High School and Language College. Kromě závěrečného
koncertu náš sbor spolu s Brigshaw také vystoupil na slavnostním zahájení výstavy
výtvarných prací. V krátkém programu předvedli i jednu skladbu, kterou nacvičili společně
v dubnu v Brně. Žáci měli rovněž možnost navštívit a poznat zajímavá místa v Anglii,
především Londýn, York, Whitby a Stratford. Kromě přípravy hudebního projektu měli
možnost pocvičit se v angličtině, francouzštině i zopakovat si dějepis a literaturu. Náklady na
cestu byly poskytnuty krajským úřadem Jihomoravského kraje na základě již zmíněné dotace
z programu Do světa.
Nad rámec činnosti naší komise je charitativní činnost školy, která je zajišťována již
tradičně PhDr. Bučkovou a realizována žáky z různých tříd.
Anglický jazyk: v letošním školním roce pokračovala spolupráce se školami
z Německa, Francie, Velké Británie, Itálie, Polska a Španělska v rámci projektu Comenius.
V tomto školním roce konkrétní činnost zahrnovala pracovní schůzku všech učitelů
z uvedených zemí, která se uskutečnila v lednu 2006 v Polsku, dále společnou přípravu
projektu na další období a návštěvu našich studentů ve Walesu v termínu 9. – 11. 6. 2006. Tři
studenti ze 7.G spolu s PhDr. Bergerovou prezentovali výsledky celoroční práce, jednali o
dalších možnostech pokračování spolupráce, nových tématech a jejich zpracování. Projekt má
na starosti RNDr. Beránková a PhDr. Bergerová.
Ve dnech 3. – 5. 4. 2006 navázala na předchozí tři ročníky další skupina našich
a amerických studentů, kteří opět měli možnost se poznat i osobně při příjezdu studentů
z Atlanty do Brna. Celou akci jako každý rok zajistila RNDr. Beránková, letos s pomocí
PhDr. Bergerové.
Německý jazyk: v tomto školním roce vycestovalo tradičně na základě partnerské
spolupráce 17 studentů našeho gymnázia na týdenní výměnný pobyt do SRN (HölderlinGymnasium v Nürtingenu, Badensko-Württembersko). Ve dnech 17. 3. – 25. 3. 2006 měli
naši studenti možnost seznámit se s historií a reáliemi spolkové země Baden-Württemberg,
s životem v německé rodině, se školním systémem a s aktivitami v různých občanských
institucích.
V době od 11. 5. do 19. 5. 2006 plnilo hostitelskou roli naše gymnázium. Díky laskavé
podpoře Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna se podařilo realizovat pro naše
německé partnery rovněž kvalitní program, který zahrnoval např. návštěvu Mohyly míru,
Slavkova, muzea genetiky J.G. Mendela, výlet do Prahy a další. Část nákladů byla opět
pokryta finančními prostředky z dotace udělené Magistrátem města Brna a nově také z dotace
přidělené v rámci projektu Do světa!, kterou vyhlašuje krajský úřad Jihomoravského kraje.
Obě části výměnného pobytu zajišťovala PhDr. Jirsíková jako vedoucí akce spolu s Mgr.
Očadlíkovou a PhDr. Bučkovou.
Opakovaně byla několika našim studentům nabídnuta několikatýdenní stáž v Německu
prostřednictvím Lion´s Clubu. Studenti mají možnost zúčastnit se výuky a strávit nějaký čas
na prázdninovém táboře. Stáže zajišťovala Mgr. Očadlíková.
V prosinci byl uspořádán jednodenní zájezd do Vídně, organizací byly pověřeny PhDr.
Bučková a Mgr. Očadlíková, zúčastnilo se 41 žáků 3. a 7. ročníků.
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Francouzský jazyk: od září 2005 PhDr. Láníčková organizovala pro studenty
francouzštiny studijní pobyt ve Vouziers ve Francii. Žáci v tomto školním roce získali
možnost měsíčního studijního pobytu v měsíci září 2005 a v březnu 2006. V jarním termínu
přispělo k lepšímu zapojení mezi francouzské kamarády zavedení „patronů“, francouzských
žáků, kteří se dobrovolně starají o české spolužáky a pomáhají jim při všech problémech.
Francouzští učitelé hodnotili naše studenty jako velmi dobré, ocenili jejich zdvořilost,
pracovitost a jazykové dovednosti. Sami žáci pociťují zlepšení v oblasti pasivní znalosti
a mnohem lépe rozumějí.
Soutěže: ve spolupráci s pracovištěm Táborská 185 bylo zorganizováno školní kolo
Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro všechny věkové kategorie, které na pracovišti
Vídeňská 47 zajistily PhDr. Bergerová, PhDr. Červenáková a Mgr. Pochopová. Nejmladší
kategorie se zúčastnili 4 žáci, soutěž vyhrála žákyně Nicol Durajová z 2.G. Kategorii pro
tercii a kvartu, které se zúčastnilo 11 studentů, vyhrál žák z pracoviště Táborská 185.
Podobný počet žáků se zúčastnil i nejstarší věkové kategorie, kterou vyhrál žák Filip Laureys
ze 3.A. Tento žák vyhrál rovněž městské kolo této soutěže a postoupil do oblastního kola.
Proběhlo rovněž školní kolo Public Speaking Competition, kde soutěžilo sedm
studentů. Jeho vítěz, Filip Laureys z 3.A, vyhrál rovněž oblastní a celostátní kolo a zúčastnil
se mezinárodního kola v Londýně. Po několika letech jsme tak měli opět účast
v mezinárodním kole této soutěže. Sponzorsky se na jeho cestě podílela CK Školní zájezdy.
Pedagogický doprovod byl zajištěn RNDr. Beránkovou.
Konverzační soutěž proběhla rovněž v německém jazyce. Zúčastnilo se jí 16 žáků, na
organizaci se podílely Mgr. Očadlíková, PhDr. Bučková a PhDr. Jirsíková. Společné kolo
Konverzační soutěže ve francouzském jazyce proběhlo na pracovišti Táborská 185.
.
Největší problémy
V letošním školním roce se neobjevily problémy zásadní povahy. V některých třídách
jsou žáci s menším nadáním a malou pílí. Problémy se zvládnutím jazyka pak ovlivňují
negativně jejich prospěch. Vyučující by však uvítali lepší rozložení hodin v rámci celého
týdne a jiné termíny pro některé školní akce.
Celkové hodnocení práce
Předmětová komise cizích jazyků vyvíjí bohatou a rozmanitou činnost, která dává
možnost žákům různou formou procvičit jazykové znalosti, poznat země, jejichž jazyky
se učí, i získat nové přátele. Většina uvedených akcí proběhla již poněkolikáté. Potěšující je,
že se daří získávat i finanční prostředky na pokrytí části nákladů. Organizátoři akcí podali dvě
žádosti o dotaci na Magistrát města Brna, kterým bylo alespoň částečně vyhověno. Velkou
pomocí byly i finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem v rámci programu „Do světa!“.
Velkým úspěchem je výsledek našeho žáka v soutěži Public Speaking Competition. Toto vše
je možné díky zapálenosti pro práci učitele a mnoha hodinám práce nad rámec pracovní doby
a vlastní výuky.

Hodnocení práce předmětové komise cizích jazyků, pracoviště Táborská
Plnění plánu práce
Plnění tematických plánů bylo vyhodnocováno k 31. lednu a 31. květnu 2005.
K úpravě došlo v anglické konverzaci ve 3.D a 3.E (Mgr. Pašová) z důvodu malého počtu
odučených hodin. Ve francouzském jazyce byly upraveny plány v 5.F, 6.F, 1.C a 2.D kvůli
rozsáhlejšímu procvičování náročného učiva. Tematické plány jsou ke konci školního roku
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splněny. Pouze jeden nedokončený tematické celek v anglickém jazyce ve 3.C bude přesunut
do 4. ročníku.
V letošním školním roce proběhla školní kola řady soutěží. Konverzační soutěž
v jazyce anglickém organizovala Mgr. Chromcová. Zúčastnilo se šestnáct žáků. Nejlepší byli
v kategorii I.B: Nicol Durajová ze 2.G, Markéta Woznicová ze 2.G a Karolína Kalendová ze
2.G, v kategorii II.B: Daniel Vodrážka ze 4.F, Roman Gumenyuk ze 3.G a František Sedláček
ze 4.F, a v kategorii III: Filip Laureys ze 3.A, Michal Kalábek ze 3.D a Ondřej Bacík ze 2.D.
Daniel Vodrážka reprezentoval školu v městském kole konverzační soutěže, kde se umístil
jako první. Společného kola soutěže Public Speaking Competition, kterou organizovala
RNDr. Beránková a Mgr. Haraštová se zúčastnilo pět žáků. Nejlépe se umístili Filip Laureys
ze 3.A, Petr Pospíchal ze 4.A a Martin Košťál ze 6.F. Konverzační soutěž ve francouzském
jazyce vyhrála Silvia Morlani ze 3.E, druhý skončil Filip Laureys ze 3.A. Vánoční soutěže
v psaní na počítači se pod vedením Mgr. Kotoučkové zúčastnili čtyři soutěžící: Petr Štěpánek
(první místo), Jan Peloušek, Marek Čermák a Robert Nossek, všichni z 8.F.
Testováním Maturita nanečisto prošli maturanti ze třídy 4.C (anglický jazyk – Mgr.
Pašová, francouzský jazyk – Mgr. Čech), 4.D (anglický jazyk – Mgr. Haraštová, německý
jazyk – PhDr. Králová) a 8. F (anglický jazyk – Mgr. Kotoučková, německý jazyk PhDr.
Králová). Závěrečné písemné práce z anglického, německého a francouzského jazyka psali
žáci 4.C, 4.D a 8.F. Společné práce obsahovaly mluvnické a lexikální úkoly, poslech a čtení
s porozuměním.
Při výuce cizích jazyků jsme usiloval o rozvoj jazykových dovedností
a komunikativních schopností všech žáků s přihlédnutím k vývojovým poruchám některých
z nich. Využíváme audio-nahrávky, videoprogramy a materiály zapůjčené z externích zdrojů,
např. Moravské zemské knihovny. Ke zkvalitnění a aktualizaci výuky reálií využíváme
materiály dostupné na internetu a cizojazyčné časopisy. Průběžně doplňujeme sbírku cizích
jazyků o nově vycházející tituly. Dalším zdrojem informací jsou pravidelně aktualizované
nástěnky.
Nesplněné úkoly
Vynucené úpravy v tematických plánech jsou zmíněny výše. Stipendium v rámci
programu Sokrates bohužel nebylo našim vyučujícím z finančních a kapacitních důvodů
přiznáno. Konverzační soutěž v jazyce německém se pro nezájem žáků neuskutečnila.
Úspěšné aktivity
Z nabízených poznávacích zájezdů projevili žáci zájem o Švýcarsko, Vídeň a Francii.
Zájezd do Švýcarska proběhl v říjnu pod vedením L. Hladké. Žáci navštívili Kostnici, Zurich,
Bern, Luzern a další přírodní a kulturní zajímavosti.
V prosinci se uskutečnil zájezd žáků do Vídně, organizovaný Mgr. Hladkou a PhDr.
Královou. Zúčastnilo se 45 žáků. Program byl zaměřen na prohlídku pamětihodností
a poznávání historie Vídně.
Řada vyučujících se zapojila do spolupráce s gymnáziem v Srbsku. V září 2005 přijela
skupina žáků a vyučujících z Arandjelovace. Žáci spolupracovali na projektu o přínosu
osobností do rozvoje národních jazyků a vzdělání. V dubnu 2006 naši žáci navštívili Srbsko,
tentokrát s projektem o významných místech, událostech a osobnostech naší země.
V testování Maturita nanečisto dosáhli žáci naší školy velmi dobrých výsledků.
Vítězové konverzačních soutěží se zúčastnili městských kol v Brně. Daniel Vodrážka vyhrál
městské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši vyučující spolupracují s FF a PF
MU a umožňují náslechy a výstupy žáků ve své výuce (Mgr. Čech, Mgr. Chromcová, Mgr.
Kotoučková a PhDr. Králová).
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Mgr. Čech připravoval dvě žákyně z 5.F na konkurz na obsazení stipendijních míst pro
pokračování středoškolského studia ve Francii. Dvě skupiny žáků se zúčastnily celostátní
soutěže "Francophonie", kde jedna skupina získala čestné uznání. Dále navštívili žáci se svým
vyučujícím dvě filmová představení. Na podzim 2006 připravují publikaci literárních esejů
v časopise "Amitié". Mgr. Čech kromě toho vedl kroužek francouzského jazyka v 4. F, který
navštěvuje čtrnáct žáků.
Největší problémy
Největším problémem, který brání úspěšné práci předmětové komise, je nedostatek
peněz na financování větší účasti učitelů na odborných seminářích a kurzech.
Celkové hodnocení práce
Komise projednávala na svých poradách průběh a kvalitu výuky a průběžně
vyhodnocovala plnění tematických plánů a jejich nezbytných změn. Členové předmětové
komise zajišťovali v průběhu školního roku přípravu žáků k jazykovým soutěžím a zkouškám
a poskytovali konzultace žákům. Zúčastňovali se kurzů a seminářů dalšího vzdělávání učitelů.
Nedílnou součástí činnosti komise byla i spolupráce s vyučujícími na pracovišti Vídeňská.
Neustálý vývoj jazyka, používání nově vydávaných učebnic a zařazování typů úkolů
používaných v Maturitě nanečisto a přijímacích testech na vysoké školy klade na vyučující
a jejich přípravu na vyučování vysoké nároky. Celkově práci komise v průběhu roku
hodnotíme pozitivně. Konkrétní problémy jsme řešili aktuálně na poradách a ve spolupráci
s vedením školy.

Hodnocení práce předmětové komise biologie – chemie, pracoviště Vídeňská
Plnění plánu práce
Předmětová komise stanovila pro jednotlivé ročníky rozsah učiva a vypracovala
přehledy tematických celků, které je třeba zvládnout. Vyučující si tyto materiály rozpracovali
do svých časových plánů. Jejich plnění bylo v průběhu roku pravidelně vyhodnocováno a ve
všech třídách, s výjimkou 1.A, jsou tyto plány splněny; RNDr. Honza byl z časových důvodů
nucen část učiva posledního tematického celku přesunout do 2. ročníku.
Žáci maturitních ročníků se zapojili do programu „Maturita nanečisto“, kterou zajistil
Cermat a otestovali si své znalosti z biologie a chemie. Maturitu z biologie absolvovalo 20
maturantů a z chemie maturovalo 13 studentů. Všichni studenti maturitní zkoušku z těchto
předmětů úspěšně složili.
Biologická olympiáda: školní kola pro všechny kategorie se uskutečnila společně pro
obě pracoviště a na jejich organizaci s výjimkou kategorie D spolupracovali vyučující z obou
pracovišť. Následující údaje o účastnících a jejich umístění jsou uváděny pro studenty
z pracoviště Vídeňská 47. Kategorie A (RNDr. Mášová, Mgr. Slámová) – 4 žáci se zúčastnili
školního kola, do krajského a celostátního kola postoupil J. Bielák (7.G) – 1. místo v KK, 9. –
10. místo v celostátním kole. Kategorie B (RNDr. Mášová, Mgr. Slámová) – 4 žáci se
zúčastnili školního kola, do krajského kola postoupil Pavel Jaroš (2.C), ve kterém obsadil 20.
místo. Kategorie C (Mgr. Garguláková, Mgr. Poláková) – 9 žáků se zúčastnilo školního kola,
do okresního kola postoupila Eva Pešlová (4.G), kde obsadila 15. místo a Magdaléna Šťastná
(4.G), která se umístila na 22. místě. Kategorie D (RNDr. Mášová) – 9 žáků se zúčastnilo
školního kola, postoupila Andrea Čechová (2.G), která v okresním kole obsadila 12. místo.
Chemická olympiáda: následující údaje o účastnících a jejich umístění jsou uváděny
pro studenty z pracoviště Vídeňská 47. Kategorie B (RNDr. Vetchá) – 5 žáků se zúčastnilo
školního kola, Eva Filipínská (7.G) postoupila do krajského kola, ve kterém obsadila 4. místo.
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Kategorie C (Mgr. Mrtvá, Mgr. Novosadová) – 4 žáci se zúčastnili školního kola, Klára
Vaculovičová (6.G) byla úspěšnou řešitelkou krajského kola. Kategorie D (Mgr. Mrtvá) – 4
žáci se zúčastnili školního kola, nepostoupili do vyšších kol.
Žáci obou pracovišť se zapojili i do dalších přírodovědně zaměřených soutěží.
K nejvýznamnějším patřily:
Ptačí den pro školy (p. Raus) – ornitologická soutěž pořádaná ZOO Brno pro žáky
brněnských škol, do které se zapojily 3 žáci z pracoviště Vídeňská 47 (1.F, 2.G, 4.G) a 1 žák
z pracoviště Táborská 185 (4.F), který v celkovém pořadí získal 5. místo,
FosforMan (RNDr. Mášová) – soutěž pořádaná Jihomoravským krajem v rámci
evropského projektu Community Rivers, jejímž cílem bylo naučit žáky rozpoznávat
bezfosfátové prací a mycí prostředky, a tak omezit znečišťování řeky Svratky a Brněnské
přehrady. Soutěže se zúčastnili žáci 1.F.
Máme rádi přírodu (RNDr. Mášová) – 12. ročníku celostátní výtvarné, literární
a fotografické soutěže se zúčastnila v kategorii pro středoškoláky Martina Pěničková (8.G) a
v kategorii pro žáky 7. – 9. tříd Magdaléna Otáhalová (3.G).
Životní prostředí kolem mne (Mgr. Garguláková, RNDr. Mášová) – soutěž
uspořádal Ekologický institut Veronika za finanční podpory EU programu Transition Facility.
Jednalo se o soutěž zaměřenou na monitorování životního prostředí v Brně. Družstvo třídy
4.G získalo 1. místo v kategorii územní plánování a na podzim roku 2006 se účastní
dvoudenní exkurze po realizacích projektů zaměřených na ochranu životního prostředí.
Družstva třídy 5. G získaly 2. a 3. místo v kategorii monitorování životního prostředí.
Středoškolská přírodovědná soutěž pro mladé zoology (RNDr. Mášová) – soutěž
vyhlásila Správa Krkonošského NP. Letošního ročníku se zúčastnilo 128 studentů z 35
středních škol z celé české republiky. Do soutěže byly zaslány testy 14 studentů z 3.G. Čtyři
z nich se dostali mezi vyhodnocených 40 nejlepších a byli pozváni na odborné zoologické
soustředění do Krkonoš. Pro řešení testu museli studenti hledat odpovědi na Internetu. V této
souvislosti bychom chtěli poděkovat vyučujícím informatiky Mgr. Blahové a RNDr. Švecové,
které jim to v rámci tématu „Využití internetu“ umožnily.
Brněnský strom roku (Mgr. Garguláková) – soutěže se zúčastnili studenti třídy 4.G.
Nesplněné úkoly
Nebyly splněny všechny naplánované exkurze. Jedna z časových důvodů (časový
rozsah výuky byl plánován na 66 hodin, skutečný počet odučených hodin byl 62), a to
exkurze pro 3. ročník Cv z Bi do MZM (RNDr. Mášová) a dvě z důvodů technických (Mgr.
Mrtvá, Mgr. Garguláková) – exkurze do spalovny, kde v době žádaného termínu probíhala
inventura a do Anthroposu, kde došlo k posunutí termínu otevření rekonstruovaného pavilonu.
Úspěšné aktivity
Zakoupením dataprojektoru se významně zlepšilo vybavení učebny chemie a biologie.
Obraz promítaný na promítací plátno nebo na stěnu učebny je větší než na televizních
obrazovkách. Studenti dobře rozliší text, obrázky i grafy. Je možné používat i výukových
programů z testovými otázkami, což oživilo výuku a umožnilo studentům lépe zvládnout
i procvičit učební látku. Vybavení učeben a laboratoří se zlepšilo i nákupem dalších
vyučovacích pomůcek a materiálů (výuková CD, videofilmy, nové knihy).
Pro rozšíření znalostí, seznámení s různými aktualitami v biologii a chemii, pro
enviromentální výchovu a informace potřebné k OOMS jsou využívány oborové nástěnky
a panely. Před laboratoří biologie se také ve vegetačním období průběžně obnovuje výstavka
rostlin.
Učitelé předmětové komise biologie a chemie spolupracují s PF a LF MU a umožňují
ve svých hodinách náslechy a výstupy studentů. V letošním roce bychom zvláště chtěli
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poděkovat dvěma studentkám Lékařské fakulty, které nám v rámci svých výstupů
zorganizovaly přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu.
Studentky primy a prvního ročníku se již několik let zapojují do výchovněvzdělávacích programů „Čas proměn“ a „S tebou o tobě“. Programy jsou zaměřeny na témata
související s reprodukčním zdravím a na osobní hygienu. Přednášky pro dívky jmenovaných
ročníků byly doplněny distribucí časopisu Always in Action a dalších propagačních materiálů
pro studentky II., III. a IV. ročníku.
Žákyně Eva Pešlová (4.G) je členkou Sněmu dětí ČR pro životní prostředí. Každý
okres je zastoupen jedním členem ve věku 14 – 17 let. Sněm dětí funguje již od roku 1993
jako výběrová vzdělávací aktivita v oblasti ekologické výchovy pod patronací ministra
životního prostředí. Součástí jeho činnosti jsou exkurze, přednášky a diskuse s předními
odborníky, které se uskutečňují každý měsíc. Jednou do roka se děti setkávají s představiteli
vlády ČR, senátory a poslanci parlamentu ČR, se kterými probírají aktuální témata.
Student J. Bielák obdržel informaci od zastupitelstva Jihomoravského kraje
o možnosti zapojení do systému podpory nadaných studentů. Student v období před
prázdninami absolvoval psychologický test, jeho výsledek mu zatím není znám. Pokud bude
vybrán, obdrží na virtuální účet evidovaný u JCMM z.s.p.o. (organizace řízená JMK,
Masarykovou univerzitou, Vysokým učením technickým) částku 30 tisíc ročně (po dobu
středoškolského studia a první tři roky univerzitního studia), kterou by mohl využít pro
potřeby svého dalšího vzdělávání.
Největší problémy
Učitelé chemie musí nadále řešit problémy se skladováním chemikálií (Zákon 356/03
Sb. o chemických látkách a jejich přípravcích v chemii) a jejich označování. Tuto věc řeší
Mgr. Mrtvá ve spolupráci se zástupcem ředitele RNDr. Honzou.
Celkové hodnocení práce
Vyučující splnili úkoly stanovené plánem a jejich práce probíhala bez větších
problémů.

Hodnocení práce předmětové komise biologie – chemie, pracoviště Táborská
Plnění plánu práce
Tematické plány v chemii i biologii, vhodně zpracované pro všechny ročníky, byly
splněny ve všech třídách.
Biologická olympiáda: následující údaje o účastnících a jejich umístění jsou uváděny
pro studenty z pracoviště Táborská 185. Kategorie A (Mgr. Slámová) – 3 žáci se zúčastnili
školního kola, v krajském kole Lucie Růžičková (8.F) obsadila 15. místo. Kategorie B (Mgr.
Slámová) – 4 žáci se zúčastnili školního kola, do krajského kola postoupil Pavel Urbánek
(6.F), ve kterém obsadil 11. místo. Kategorie C (Mgr. Poláková) – 8 žáků se zúčastnilo
školního kola, nejlepší z nich obsadil 3. – 4. místo. Kategorie D (Mgr. Slámová, Mgr.
Poláková) – 14 žáků se zúčastnilo školního kola, nejlepší z nich Jan Barnet (2.F) obsadil
v okresním kole 5. místo.
Chemická olympiáda: následující údaje o účastnících a jejich umístění jsou uváděny
pro studenty z pracoviště Táborská 185. Kategorie C (Mgr. Novosadová) – 3 žáci
se zúčastnili školního kola, dva postoupili do krajského kola, ve kterém Jan Vlček (6.F)
obsadil 26. místo. Kategorie D (RNDr. Neuschlová, paní Janíková) – 6 žáků se zúčastnilo
školního kola, nepostoupili do vyšších kol.
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Tři kolektivy žáků se zapojily do soutěže „Životní prostředí kolem mne?“, kterou
pro studenty středních škol připravil Ekologický institut Veronika. Žákyně 3.E – Pavlína
Dohnalová, Martina Dokulilová, Veronika Dolníčková, Michaela Mádlová, Veronika
Minaříková se umístily na třetím místě. Spolupráci s Ekologickým institutem zprostředkovala
Mgr. Novosadová.
Žák Jan Barnet (2.F) reprezentoval Jihomoravský kraj na Hrách II. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR v biologické soutěži.
Exkurze a besedy organizované k doplnění výuky obou předmětů probíhaly během
celého školního roku. Osvědčily se zejména výukové pořady Přírodovědné stanice
Kamenačky, např. „Výtrusné rostliny“ a „Obojživelníci a plazi“. Dále návštěva trasnfúzní
stanice FN Brno-Bohunice, exkurze do Botanické zahrady PřF MU Brno a do Mendelánia.
Úspěšné bylo také zoologicko-botanicko-ekologické terénní cvičení s odborným průvodcem
v Národním parku Podyjí pro studenty volitelných předmětů Seminář z biologie a Cvičení
z biologie. Studenti druhého ročníku a septimy absolvovali týdenní praktickou výuku
ekologie v terénu s využitím podmínek chráněného území ve SEV Krásenko a SEV Mikulov.
Učitelé předmětové komise umožňují studentům vysokých škol, kteří o to požádají,
vykonávat pedagogickou praxi a náležitě se jim věnují. V letošním školním roce absolvovala
studentka PřF MU Brno asistentskou praxi v biologii u Mgr. G. Slámové.
V souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. „O chemických látkách a chemických
přípravcích“ byla i nadále prováděna evidence chemikálií v chemické laboratoři.
Nesplněné úkoly
V průběhu školního roku nebyla dokončena redukce chemikálií v chemickém skladu.
Členové předmětové komise budou na tomto náročném úkolu průběžně pracovat i v příštím
školním roce. Z důvodu stavebních rekonstrukcí ve spalovně SAKO, a.s. nebyla uskutečněna
exkurze pro žáky. Byla nám však zdarma poskytnuta videokazeta, která alespoň částečně žáky
seznámila s provozem spalovny a s problematikou péče o životní prostředí.
Úspěšné aktivity
Vybavení chemické laboratoře bylo doplněno o nové plastové láhve na destilovanou
vodu, destilační přístroj byl opět uveden do provozu a opatřen časovými spínacími hodinami.
Tradičním úspěchem je zapojení studentů do předmětových olympiád a dalších soutěží. Škola
je zapojena v síti škol zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V.
Největší problémy
Z předcházejících let přetrvává úkol uplatňovat Zákon o chemických látkách
a přípravcích (č. 356/203 Sb.) ve školní praxi. Byla již provedena inventarizace chemikálií
a všechny chemikálie v chemické laboratoři byly opatřeny štítky s příslušnými výstražnými
symboly. Bude ještě nutné s ohledem na stěhování se na pracoviště Vídeňská 47 zredukovat
chemikálie v chemickém skladu a nepotřebné chemikálie zlikvidovat.
Celkové hodnocení práce
Předmětová komise splnila většinu úkolů, které si stanovila plánem práce. Dosáhla
úspěchů v oblasti předmětových olympiád a soutěží. V oblasti zkvalitňování výuky jsme
v rámci možností doplnili nové učebnice a uskutečnili řadu exkurzí. Koncepce výuky
ekologie, nově vypracovaná pro tento školní rok, se osvědčila. Výuka ekologie v terénu
je rozhodně hodnotnější než teoretická výuka v učebnách a žáci si současně zopakují učivo
botaniky a zoologie.
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Hodnocení práce předmětové komise matematika – fyzika, pracoviště Vídeňská
Plnění plánu práce
Tematické plány a maturitní témata byla v tomto roce jednotná pro obě pracoviště.
Plnění tematických plánů bylo pravidelně kontrolováno. Tematické plány se podařilo splnit
ve všech třídách. Harmonogram naplánovaných akcí byl téměř splněn.
Tradičně v listopadu navštívili žáci v rámci cvičení z fyziky Den otevřených dveří na
ČSAV, akci organizačně zajistila Mgr. Nešporová. Zájemci o fyziku z oktávy navštěvovali
cyklus přednášek na přírodovědecké fakultě MU v Brně. V rámci cvičení z fyziky navštívili
žáci s Mgr. Nešporovou blok demonstračních experimentů na přírodovědecké fakultě MU
Brno. Studenti se zapojili do řešení úloh matematické a fyzikální olympiády, dosažené
výsledky jsou uvedeny v kapitole úspěšné aktivity. Žáci všech tříd se zapojili do mezinárodní
soutěže Matematický klokan. Studenti 4. ročníku se zúčastnili testování Maturita nanečisto
z matematiky a fyziky. Z matematiky maturovalo 41 studentů. Z fyziky maturovalo 10
studentů.
V učebně fyziky byl využíván nový počítač. Všichni vyučující fyziky se naučili
pracovat s novým softwarem pro program ISES. V řadě vyučovacích hodin jsme využívali
INTERNETU a výukové programy. V učebnách vybavených počítači a televizním okruhem
bylo využíváno programu DERIVE a CABRI při výuce matematiky, na něž již mají všichni
vyučující školení v rámci SIPVZ. Na začátku školního roku bylo provedeno přeuspořádání
sbírek fyziky do nových prostor. Do kabinetu fyziky jsme získali novou tiskárnu, do
laboratoře ledničku. Z prostředků předmětové komise byly nakoupeny učebnice a sbírky do
matematiky i fyziky.
V rámci spolupráce s přírodovědeckou fakultou MU vedli členové předmětové komise
(RNDr. Švecová, Mgr. Menšíková) praxe studentů z matematiky a proběhl skupinový
náslech v hodině fyziky (Mgr. Nešporová). RNDr. Švecová vedla praxi studenta z FIT VUT
Brno. V průběhu školního roku jsme udržovali úzkou spolupráci s katedrou obecné fyziky
přírodovědecké fakulty MU Brno, účastnili jsme se diskusních setkání vyučujících fyziky
s vysokoškolskými učiteli o náplni fyziky na středních školách (RNDr. Švecová a Mgr.
Nešporová)
Svépomocně byly průběžně prováděny drobné opravy a údržba pomůcek.
Nesplněné úkoly
Všechny úkoly z plánu PK byly splněny
Úspěšné aktivity
Žáci pracoviště Vídeňská 47 se podobně jako v předchozích letech zapojili do
předmětových olympiád.
Matematická olympiáda: městské kolo, kategorie Z6 (prima) – 2 žáci, úspěšná
řešitelka V. Stará získala 3. místo, kategorie Z7 (sekunda) – 6 žáků, 3 úspěšní řešitelé, ze
kterých J. Krejčí získal 3. místo, kategorie Z8 (tercie) – 3 žáci, 3 úspěšní řešitelé, ze kterých
M. Vlašín získal 2. místo a kategorie Z9 (kvarta) – 3 žáci, 1 úspěšný řešitel. Krajské kolo,
kategorie B – 1žák, žádný úspěšný řešitel.
Fyzikální olympiáda: krajské kolo, kategorie B – 3 žáci, žádný úspěšný řešitel,
kategorie D – 2. žáci, 2 úspěšná řešitelé, J. Faltýnek získal 7. místo.
Největší problémy
Z hlediska výuky se nám stále jeví jako největší problém absence cvičení z fyziky
v 1. ročníku a kvintě. Absencí praktických cvičení není zabezpečena požadovaná rovnováha
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mezi poznáním teoretickým a praktickým. Při dvouhodinové dotaci nejsme schopni
dostatečně procvičit strategii řešení fyzikálních úloh, zařadit např. problémové úlohy, které
jsou pro rozvoj logického myšlení velmi důležité. Proto řešení úloh dělá řadě studentů
problémy, které pak přetrvávají i ve vyšším ročníku. Protože nejsou v 1. ročníku zařazeny
laboratorní práce, studenti nezískají hned v 1. ročníku potřebné dovednosti zpracovávat
a vyhodnocovat výsledky měření. Většina z nich nemá tyto znalosti ze základní školy. Znovu
proto navrhujeme upravit učební plány tak, aby cvičení z fyziky bylo zařazeno do 1. ročníku.
Celkové hodnocení práce
Předmětová komise pracovala úspěšně. Učební osnovy se podařilo splnit, i když
v některých případech s vypětím. Všechny body plánu předmětové komise byly splněny,
některé práce byly vykonány i nad rámec původního plánu.

Hodnocení práce předmětové komise matematika – fyzika, pracoviště Táborská
Plnění plánu práce
Tematické plány byly splněny ve všech třídách. Předmětová komise matematiky
zapojila studenty do matematické olympiády a do Klokana. Klokana se zúčastnili 92 žáci,
z nich v kategorii Benjamin 25, Kadet 27, Junior 17, Student 23. Soutěž organizovala Mgr.
Novosadová, s opravami jí pomáhala Mgr. Gábová.
Matematickou olympiádu řídí RNDr. Alena Horáková. Školního kola se zúčastnili
v kategorii A Tereza Jeřábková (8.F), Jana Poledniková (8.F) a Marek Čermák (8.F), vedeni
RNDr. Lešovskou, v kategorii B Jan Vlček (6.F) a Pavel Urbánek (6.F), vedeni RNDr.
Horákovou. Oba žáci z 6.F postoupili do krajského kola. Úspěšnými řešiteli městského kola
se v kategorii Z7 (tercie) stala Ada Židlochová, která pod vedením Mgr. Gábové obsadila
8. místo a v kategorii Z9 (kvarta) Václav Olešovský (7. místo), Martin Černý (9.), Veronika
Hajnová (9.), Daniel Vodrážka (9.) a Markéta Tesařová (10.), všichni z 4.F, vedeni RNDr.
Lešovskou.
Předmětová komise fyziky pořádala fyzikální olympiádu pod vedením Hany Janíkové.
Žádný žák však nedokončil školní kolo.
Mgr. Kramářová uspořádala exkurze do Technického muzea pro seminář z fyziky
a třídy 6.F a 2.D, dále návštěvu hvězdárny se 4.F, 4.C a seminářem z fyziky. S třídami 6.F
a 2.D navštívila pořad „Kmity, vlny, zvuk“ na Přírodovědecké fakultě. RNDr. Lešovská
navštívila fakultu informatiky se seminářem z matematiky. RNDr. Neuschlová vedla v prvním
pololetí posluchačku VŠ na asistentské praxi. RNDr. Hruška získal tři žákyně k účasti na
„Fyzikálním týdnu“ v Praze. Jedna z nich se akce nezúčastnila z důvodu úrazu.
RNDr. Hruška se zúčastnil kontaktního semináře pro učitele přírodovědných předmětů
v Praze v rámci programu eTwinning a posléze zaregistroval spolupráci se španělskou střední
školou pro školní rok 2006/2007. Projekt „Electricity in our life“ se má zabývat měřením
a sledováním spotřeby elektřiny. RNDr. Horáková a Mgr. Kramářová se zapojily do
probíhajícího projektu „Most do Evropy, Arandjelovac – Brno 2006“ v rámci dotačního
programu JMK „Do světa!“ se srbskou školou. RNDr. Hruška byl v rámci programu „Do
světa!“ vedoucím projektu „Hledejme to, co nás spojuje (Česká republika a Portugalsko)“. Na
začátku školního roku 2006/2007 proběhne výměnný pobyt. RNDr. Hruška je koordinátorem
projektu „European popular culture for the future“ v rámci podprogramu Comenius 1
programu Socrates. Práce na projektu začíná k 1. 8. 2006 a je rozplánována na 3 roky.
Nesplněné úkoly
Byly splněny všechny zásadní úkoly komise.
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Úspěšné aktivity
Soutěž Klokan je již několik let úspěšnou aktivitou komise matematiky. Uvítali
bychom obdobnou soutěž ve fyzice. Technické muzeum, Hvězdárna a Přírodovědecká fakulta
jsou oblíbeným místem exkurzí. Zapojení 5 našich vyučujících do programu Brána jazyků
je velmi dobrou vizitkou komise a vypovídá o zájmu vyučujících o cizí jazyky. 3 učitelé
absolvovali školení v rámci SIPVZ. Velmi slibně se začíná vyvíjet mezinárodní spolupráce
škol. K 1. 11. 2005 bylo s Q-netem vyjednáno zvýšení rychlosti neomezeného připojení z 512
na 1024 kbps při současném poklesu ceny z 8270,50 na 4990 Kč. V prosinci 2005 bylo
zakoupeno 8 počítačů a 4 LCD monitory pro učebnu IVT1.
Největší problémy
Přestože byly splněny všechny tematické plány, zůstává skutečností, že ve fyzice
v 1. ročníku a v matematice v 1. a 2. ročníku se učivo zvládá probrat jen s obtížemi. Za
nevhodné považujeme zařazení výuky matematiky v odpoledních hodinách a spojování
cvičení matematiky v okamžiku, kdy chybí vyučující druhé skupiny.
Počítač v kabinetě chemie je pomalý. Akustika v učebně fyziky je v kombinaci
s nekvalitními reproduktory televizních přijímačů špatná. Inventarizace není dotažena do
konce. Kdo ji nedotáhl, proč, proč nebyla závada již odstraněna (kdy hlášeno Kvapilovi).
Rozjezd programu Brána jazyků byl provázen naprostým organizačním chaosem.
Někteří vyučující si také stěžují na kvalitu lektorů. Nelze se ubránit myšlence, že účinnější by
bylo, kdyby si vyučující vybírali jazykovou školu a kurz sami.
Mrzí nás, že pro další školní rok nemohl být pro malý počet zájemců otevřen seminář
z fyziky. Bude zapotřebí přehodnotit strukturu volitelných předmětů. Vyučujícím v kvartě
se nezamlouvala výuka 2 hodiny jednou za 14 dní a navrhují 1 hodinu týdně.
Celkové hodnocení práce
Práce komise byla vcelku úspěšná.

Hodnocení práce předmětové komise společenských věd
Předmětová komise sdružuje učitele dějepisu, občanské výchovy, základů společenských věd,
výtvarné výchovy a hudební výchovy z obou pracovišť.
Plnění plánu práce
Tematické plány s konkrétním zapracováním Metodických pokynů MŠMT (svět
práce, ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností, prevence sociálně patologických jevů
ochrana životního prostředí) pro jednotlivé předměty a vyučující byly plněny a doplněny:
1. Dobře naplánovanými exkurzemi (návaznost na probíranou problematiku v hodinách:
hasičský sbor (tercie), návštěva informačního centra EU v Mahenově knihovně
(PaedDr. Grmolec), 3denní exkurze pro zájemce z obou pracovišť s tématikou Historie
nedávná a dávná: návštěva pohraničních pevností z r. 1938 a koncentračního tábora
Osvětim-Birkenau (Mgr.Svoboda a Mgr. Talafa), účastí na projektu Člověk v tísni
s besedou s účastníkem 3. odboje Dr. Křivkou pro maturanty 8.G + 4.B (Mgr. Nejedlá),
besedami s našimi regionálními politiky – Ing. Hošek i politiky reprezentující ČR
v Parlamentu EU (Dr. Duchoň a Dr. Rouček (Mgr. Svoboda a Mgr. Nejedlá) – pro
3. ročníky a septimu z obou pracovišť.
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2. Pravidelným a pro studenty přínosným vedením nástěnného informačního centra
(podpora práce s prameny z denního tisku, ČTK, popř. od jiných mezinárodních
renomovaných zahraničních agentur (zajišťuje Mgr. Nejedlá, Mgr. Boleslav, Mgr.
Svoboda).
3. Návštěvy přelíčení u krajského soudu pro žáky 3. ročníků (Dr. Grmolec a Mgr.
Boleslav), debata žáků 5.G se členem Rady Brna panem K. Hledíkem, přijetí
u primátora města Brna (Mgr. Svoboda).
4. Každý předmět předmětové komise měl svoje úspěšné reprezentanty v soutěžích: SOČ,
42 účastníků (Mgr. Nejedlá), dějepis: dějepisná olympiáda, 14 účastníků (Mgr. Šínová
a Mgr. Ležatková), celostátní soutěž Nadace J. Husa Svoboda slova 6 účastníků (Mgr.
Nejedlá), hudební výchova: Gymnasia cantant – sbor, Brněnské kolo (Mgr. Pleská,
Mgr. Hladká a Dr. Klímková), výtvarná výchova: 45 studentů v regionálních,
republikových a mezinárodních soutěžích.
5. Setkání s psychologem pro pomoc při profesní orientaci žáků 2. ročníku čtyřletého
a sexty víceletého gymnázia (Mgr. Svoboda).
6. Zájmové odpolední diskusní semináře, studenty vysoce kladně hodnocené. (Téma:
Humanitární pomoc při zemětřesení v Pákistánu – jako host vystoupil absolvent školy
MUDr. Kelbl, téma: Poznáváme Papuu–Novou Guineu, propojení geografie
a politologie – vedl Mgr. A. Krása, téma: Teorie vědy a význam pro současnost – org.
Mgr. Svoboda, a úspěšná účast v projektu EU – Jaro v Evropě (Mgr. Svoboda).
Předmětová komise garantovala a realizovala po celý školní rok středeční zájmové
odpoledne s neformální komunikací mezi studenty a pedagogy (Mgr. Svoboda a Mgr.
Talafa).
7. Ve třídě 7.G probíhá již 4. rokem adopce na dálku pro indického chlapce Sandeshe
Aarasu (Mgr. Nejedlá).
8. Hudební výchova – pro zájemce zajištěna individuální práce s hlasem (Mgr. Pleská
a Dr. Klímková). Čtyřdenní soustředění pěveckého sboru v Prudké.
9. Vedení pedagogické praxe vysokoškolských studentů v dějepise, výtvarné výchově
a základech společenských věd (Mgr. Svoboda, Mgr. Talafa a Z. Cupák).
10. Všichni studenti maturitního ročníku se zúčastnili „Maturity nanečisto“. Dále
se komise podílí na projektu spolupráce se srbským gymnáziem přípravou prezentace
historie naší republiky (Mgr. Talafa).
Nesplněné úkoly
Úkoly stanovené vedením školy byly splněny všechny.
Úspěšné aktivity
1. Reprezentace ČR v Bruselu v soutěži EU a práva lidí (studenti Motalová, Tichá,
Pluháčková a Novák (všichni ze 6.G, pod vedením Mgr. Lakomé), cena „Zlaté pásmo“
v celostátní přehlídce Gymnasia cantant pro pěvecký sbor (Mgr. Pleská), Krajské kolo
SOČ – 3. místo v oboru politologie pro Davida Klvaňu (7.G), vedeného Mgr. Nejedlou.
Čestné uznání z Brněnského kola v kategorii hudebních skupin (Dr. Klímková), čestné
uznání kolektivu studentů za kolekci grafik s tematikou ptáků, v soutěži Zachraňme
nosorožce – výherci kategorie Woznicová, Břicháčková, Enenkelová, Mašková
(všichni 2.G, pod vedením Mgr. Lakomé), Vánoce a my 2005 – žákyně Brychtová
(3.G) získala cenu starosty městské části Brno – Medlánky, Blažková (5.G) obsadila
2. místo a Švantnerová (5.G) získala čestné uznání. Další významnou aktivitou v rámci
našeho města jsou koncerty Mladých madrigalistů a studentů na pracovišti Táborská
185 s tematikou vánočních a velikonočních svátků (Mgr. Pleská, Dr. Klímková a Mgr.
Hladká) a završení grantu na přehlídku Gymnasia cantant (garant Mgr. Svoboda). Za
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úspěch považujeme již čtvrtým rokem probíhající Adopci na dálku, jejímž garantem
je Mgr. Nejedlá. Pro žáky 5.G Mgr. Svoboda uspořádal debatu se členem Rady města
Brna a absolventem naší školy panem K. Hledíkem a následné přijetí u primátora města
Brna.
2. Pod záštitou europoslance Dr. Duchoně byla vyhlášena soutěž (org. Mgr. Svoboda
a Mgr. Nejedlá) pro studenty na téma: Členství ČR v EU očima veřejnosti – v podobě
buď argumentačního eseje nebo empirické sondy – o cenu Dr. Duchoně, který byl
prezentaci přítomen. Vítězové soutěže – E. Blatná (6.G), I. Jirsíková (6.G), J. Škrdlík
(2.C) – byli oceněni Dr. Duchoněm.
3. Dva členové komise (Mgr. Nejedlá a Mgr. Svoboda) se podíleli na přípravě volebního
řádu a zajištění průběhu voleb do školské rady našeho gymnázia.
4. Ve školním roce 2005/2006 proběhl 1. ročník výtvarné a fotografické soutěže pro žáky
našeho gymnázia, který se uskutečnil pod vedením Mgr. Lakomé.
Největší problémy
Nepodařilo zajistit požadované vybavení odborné učebny dějepisu výpočetní
technikou.
Celkové hodnocení práce
Vyhodnocení tematických plánů prokazuje splnění náplně učiva pro jednotlivé ročníky
v jednotlivých předmětech. Výuka je vhodně doplněna úspěšnou účastí našich studentů
v tradičních soutěžích (SOČ, olympiády, Gymnasia cantant) i v soutěžích, které byly
vyhlášeny v tomto roce (Svoboda slova, EU a práva lidí a školní soutěž o cenu Dr. Duchoně
Členství ČR v EU očima veřejnosti).
Klasická výuka byla dále vhodně doplňována různými aktivitami: exkurzemi do
galerií, informačního centra EU, návštěvou u krajského soudu, několikadenní historickou
exkurzí, soustředěním pěveckého sboru, diskusními setkáními s našimi krajskými
i republikovými politiky. Stejně tak nabídka námětů k rozhovorům byla pestrá: problematika
EU, legislativa EU, naše město. Žáci si po vyučování zdokonalovali svoje komunikativní
dovednosti formou debatních odpolední, která byla vedena ve dvojím duchu: s přednáškou
pedagoga nebo hosta a následnou diskusí nebo vyloženě diskusním odpolednem. Vysoce
je ceněna účast v několikaletém pokračování v projektu Adopce na dálku a napomáhání
rozvoji kreativity našich žáků při školních soutěžích – viz 1. ročník výtvarné a fotografické
soutěže.
Celkově je možné konstatovat, že komise velmi dobře plní náročné úkoly včetně
postupného zapracovávání požadavků pro školní vzdělávací program. Naši žáci vnímají
zvolené doplňkové aktivity pozitivně, což dokazuje jejich účast a aktivní komunikativní
zapojení na všech těchto akcích.

Hodnocení práce předmětové komise informatiky a výpočetní techniky
Komise sdružuje učitele informatiky a výpočetní techniky z obou pracovišť.
Plnění plánu práce
Tematické plány ve všech třídách i dělených skupinách byly splněny v celém rozsahu.
Využití prezentační techniky se rozšířilo i do neinformatických předmětů (matematika,
zeměpis, biologie, základy společenských věd) a vedlo k zakoupení dalších dataprojektorů
a druhé interaktivní tabule. Zakoupení digitální kamery nám umožní rozšířit výuku o téma
zpracování a střih videa na počítači.
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Učebny informatiky byly přemístěny do jiných prostor v nově vznikajícím
informačním centru. Jedna z nich a pět kabinetů bylo vybaveno novými repasovanými
počítači. Žáci využívali konzultační hodiny a možnosti každodenního přístupu do
počítačových učeben po výuce. V měsíci dubnu proběhla obhajoba maturitních projektů žáků
čtvrtého ročníku třídy se zaměřením na programování. Většina prezentovaných prací měla
vysokou úroveň.
V rámci SIPVZ pokračovala další školení pedagogů. Tři učitelé jsou lektory
volitelných modulů P (grafika a digitální fotografie, publikování na internetu, tabulkové
kalkulátory, pokročilá sazba textu a využití ICT v biologii a přírodopisu).
Úspěšné aktivity
V tomto školním roce začalo pracovat ve škole školicí středisko SIPVZ. V prvním
i druhém pololetí proběhla řada školení, stávající nabídka volitelných modulů se rozšířila
o modul ICT ve výuce anglického jazyka.
V rámci SIPVZ jsme podali projekt „Školský výukový portál“, který byl schválen
a byla mu přidělena dotace.
Žák Martin Veškrna (3.A) se umístil na 1. místě v krajském kole matematické
olympiády kategorie P a postoupil do celostátního kola. Žák Ondřej Tomec (1.A) obsadil
1. místo v Okresní soutěži dětí a mládeže v programování Brno město 2006 a 2. místo
v celostátní soutěži Baltík 2006.
Problémy
Opakované reklamace nakoupených repasovaných počítačů pořízených z projektu
BAIT.
Celkové hodnocení práce PK
Předmětová komise během školního roku pracovala soustavně, úkoly plnila průběžně.
Tématické plány ve všech ročnících a třídách byly splněny. V prvních ročnících všeobecného
studia se v rámci jednotlivých kapitol tematického plánu podařilo probrat i učivo, které
je rozšiřující. Žáci měli o něj zájem a v dalším studiu ho budou využívat.
Byla zajištěna možnost přístupu pro žáky do učeben informatiky v maximální možné
míře. Nově pořízené technické vybavení (počítače, server, dataprojektory, dig. fotoaparát,
interaktivní tabule) pomohlo výrazně zkvalitnit a zefektivnit výuku, příprava na takovou
hodinu je však pro vyučujícího časově náročnější.

Hodnocení práce předmětové komise tělesná výchova - zeměpis
Komise sdružuje učitele tělesné výchovy a zeměpisu z obou pracovišť.
Plnění plánu práce
Učební osnovy tělesné výchovy rozpracované do tematických plánů byly splněny.
V předmětu zeměpis bude nutno v některých třídách doplnit na začátku nového školního roku
kapitoly z posledního tematického celku. Jde o rozsah učiva v rozmezí 3 až 4 vyučovacích
hodin. Konkrétně se jedná o třídy 2.F a 1.C, kde tento problém vznikl kvůli dlouhodobé
nemoci vyučující Mgr. Mikyskové.
V rámci tělesné výchovy jsme se zúčastnili většiny sportovních soutěží pořádaných
AŠSK. Ve stolním tenise Hana Burdíková (1.B) a Klára Vaculovičová (6.G) obsadily 1. místo
v městském přeboru a 3. místo v krajském přeboru. Gina Balounová (1.C) a Eva Blatná (6.G)
získaly 8. – 12. místo v krajském přeboru plážového volejbalu a Filip Maleňák (6.F) vyhrál
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městský přebor v plavání na 50 m znak. Družstvo 12 žáků vybojovalo 4. místo v městském
přeboru v házené.
Výcvikové zimní kurzy pro 1. ročníky a sekundy proběhly v Herlíkovicích, kde jsme
spojili účast tříd z obou pracovišť. Byl zorganizován také výběrový lyžařský zájezd do Alp.
Taktéž letní sportovní kurz pro žáky 3. ročníků se konal ve společném termínu pro obě
pracoviště ve středisku Březová na Třebíčsku. Konání kurzu v tomto středisku v dalším roce
bude však ještě na zvážení celé předmětové komise, protože v areálu byly nedostatky ve
vybavenosti, třebaže jsme byli ujišťováni, že areál bude dobudován včas. Na obou
pracovištích proběhly školní turnaje v malé kopané, florbalu, odbíjené, basketbalu a stolním
tenise.
V městském kole zeměpisné olympiády v kategorii A Robert Ličeník (1.F) obsadil
6. místo, v kategorii B Jaroslav Hanych (2.G) 5. místo a v kategorii C Radek Mitáček (4.G)
11. – 12. místo.
Nesplněné úkoly
Nepodařilo se realizovat některé plánované úpravy venkovních sportovišť.
Úspěšné aktivity
V zeměpisné olympiádě žáci obsadili přední místa v městě Brně. Pěkných výsledků
bylo dosaženo i v oblasti sportovních aktivit.
Největší problémy
Nedaří se provést větší úpravy venkovních sportovišť, která v současné podobě nelze
využívat pro žádné atletické disciplíny. Chtěli bychom to alespoň částečně změnit
vybudováním doskočiště pro skok daleký na současném nevyužívaném tenisovém dvorci.
Celkové hodnocení práce
Předmětová komise pracovala prvním rokem jako společná pro obě pracoviště. Toto
sjednocení přineslo postupné zlepšování spolupráce mezi členy, ale oddělená pracoviště
přináší i určité komplikace při komunikaci. Celkově však lze hodnotit práci celé předmětové
komise jako pozitivní a přínosnou pro další školní rok.

Část XII.
Základní údaje o hospodaření školy
Podrobné informace o hospodaření školy obsahuje zpráva o hospodaření za rok 2005.
Přílohou této zprávy jsou pouze výsledovka a rozvaha hospodaření příspěvkové organizace za
rok 2005.
Škola v roce 2005 a 2006 získala od svého zřizovatele, města Brna a ze státního
rozpočtu účelové dotace, které v souladu s účelem jejich poskytnutí byly nebo ještě budou
(zbytek roku 2006) využity na mezinárodní spolupráci mezi partnerskými školami, na
realizaci státní informační politiky a na velké opravy a renovace výukových a dalších prostor
školy.
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Účelové dotace, rok 2005
Poskytovatel
Částka
zřizovatel

803 000,-Kč

město Brno
16 000,-Kč
státní rozpočet
568 906,-Kč
projekt Comenius /
84 425,-Kč
Socrates
Účelové dotace, rok 2006
Poskytovatel
Částka
zřizovatel

15 310 200

město Brno
státní rozpočet

33 000,-Kč
662 700,-Kč

Účel poskytnutí
Výměnný pobyt Srbsko, Leeds – pěvecký sbor, renovace
šaten a sprch
Výměnný pobyt – SRN
Státní informační politika
Partnerství škol

Účel poskytnutí
Výměna oken a topení, vybudování nového sekretariátu
školy a knihovny, projekt „Do světa!“ – spolupráce se
zahraničními partnerskými školami
Výměnný pobyt – SRN, Leeds – pěvecký sbor
Státní informační politika

Část XIII.
Zhodnocení a závěr
Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 nabízí bohatou studijní nabídku, neboť realizuje
čtyřleté i víceleté studium a kromě oboru Gymnázium – všeobecné nabízí obor Gymnázium –
programování jako jediné v Jihomoravském kraji. Počet žáků v jednotlivých ročnících
umožňuje libovolnou profilaci nutnou pro kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách.
Ve škole pracuje řada kvalitních pedagogů. Vyučující se žákům věnují i mimo vlastní
výuku v konzultačních hodinách, přípravou na soutěže a olympiády, vedením ročníkových
prací a SOČ, pořádáním exkurzí a výměnných pobytů. O jejich kvalitní práci svědčí vysoká
umístění našich studentů v olympiádách, SOČ a dalších soutěžích.
K nejvýznamnějším akcím z oblasti údržby budov, materiálních a psychohygienických
podmínek výuky patří výměna oken a radiátorů (včetně rozvodného potrubí) v budově na
Vídeňské 47, vybudování nové ředitelny a sekretariátu školy, nové knihovny a učeben pro
výuku výtvarné výchovy a další zkvalitňování podmínek pro výuku informatiky, výpočetní
techniky a programování. Moderní didaktická technika spojená s výpočetní technikou je tak
stále více dostupná i pro výuku celé řady přírodovědných a humanitních předmětů.
Velký dík patří všem sponzorům školy, kteří svým příspěvkem pomohli vylepšit
učební prostředí školy a zajistit mimoškolní činnost. Vedle Sdružení rodičů a přátel školy
Gymnázia Vídeňská, Sdružení rodičů Gymnázia Táborská a Klubu Vídeňáků a Koněváků
bychom rádi poděkovali také Jihomoravskému kraji, Magistrátu města Brna a Městské části
Brno-střed, kteří školu významně podporují.

V Brně dne 20. října 2005

RNDr. Pavel Faltýsek, v. r.
ředitel školy
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ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Organizace školního roku 2005/2006

Škola je řízena ředitelem školy RNDr. P. Faltýskem, který je
do funkce jmenován krajskou samosprávou. Jemu jsou přímo podřízeni
čtyři zástupci ředitele. Statutární zástupce ředitele Ing. L. Kvapil řídí
veškerou činnost na pracovišti Táborská 185 a do jeho kompetencí
spadá zajištění materiálně-technických podmínek výuky, organizace
přijímacího řízení a personální problematika. Kompetence na
pedagogickém úseku zajišťuje na pracovišti Vídeňská 47
RNDr. J. Honza, Csc., na pracovišti Táborská 185 RNDr. O. Langerová,
kteří se mj. zabývají profilací studia a organizací maturitních zkoušek.
Do kompetence Mgr. D. Andrleho spadají činnosti na úseku provozněsprávním a organizace výuky na pracovišti Vídeňská 47.

Začátek školního roku:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní vysvědčení:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Závěrečné vysvědčení:
Hlavní prázdniny:

Poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada složená ze
všech pedagogických pracovníků školy. Projednává plán práce školy,
výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy a dílčí i shrnující
hodnocení prospěchu a chování studentů.

Den otevřených dveří

Po metodické stránce se o koordinaci pedagogického procesu
starají vedoucí učitelé předmětových komisí.
Na obou pracovištích pracuje společná předmětová komise
společenských věd, kterou vede Mgr. M. Nejedlá a společná komise
Tv-Z, kterou vede Mgr. P. Kvasnička.
Odděleně na pracovišti Vídeňská 47 působí v přírodovědném
oboru komise M-F (vede RNDr. Z. Švecová), IVT (Ing. M. Bieberová) a
Bi-Ch (RNDr. H. Mášová), v oboru společenskovědním pracují komise
českého jazyka (vede Mgr. J. Kulková) a komise cizích jazyků
(PhDr. J. Červenáková).
Na pracovišti Táborská 185 ve společenskovědním oboru pracují
komise českého jazyka (vede PaedDr. Z. Grmolec) a cizích jazyků
(Mgr. L. Haraštová), v oboru přírodovědném působí komise M-F-IVT
(vede RNDr. M. Hruška) a Bi-Ch (Mgr. A. Novosadová).
Výchovné poradenství ve škole zajišťují Mgr. Jana Hnátková
a PhDr. Alena Bučková (profesionální orientace absolventů, poruchy
učení a chování, kontakty s odbornými pracovišti a orgány státní
správy). Jako koordinátoři prevence sociálně patologických jevů
pracují Mgr. Martin Dufek a Mgr. Ľubica Novotníková. Problematiku
ochrany obyvatelstva v mimořádných situacích má na starosti
Mgr. Pavel Kvasnička.
Grémium ředitele školy je složeno z členů vedení školy,
vedoucích učitelů předmětových komisí a výchovných poradců. Podílí
se na tvorbě plánu práce školy a podkladů pro závěrečnou zprávu o
činnosti školy, projednává koncepční záležitosti pedagogického procesu
a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Na chodu školy se podílí také studenti, kteří prostřednictvím svých
zástupců ve Studentském senátu (na pracovišti Vídeňská 47) a v Radě
studentské samosprávy (na pracovišti Táborská 185) přenáší řediteli
školy náměty a požadavky studentů či poskytují stanoviska studentů k
organizačním opatřením.
Od školního roku 2005/2006 se na správě školy podílí šestičlenná
školská rada. Dva členy této rady jmenuje zřizovatel školy, po dvou si
volí pedagogičtí pracovníci školy a zletilí žáci nebo zákonní zástupci
nezletilých žáků.

GYMNÁZIUM, BRNO, VÍDEŇSKÁ 47

1. září 2005
26. a 27. října 2005
23. prosince 2005 - 2. ledna 2006
31. ledna 2006
3. února 2006
6. – 12. února 2006
13. a 14. dubna 2006
30. června 2006
1. července – 1. září 2006
8. 12. 2005, pracoviště Vídeňská 47

Pedagogické rady
pracoviště Táborská 185:
24.11.2005, 26.1.2006, 5.4.2006, 9.5. a 16.5.2006 pro MZ,
26.6.2006
pracoviště Vídeňská 47:
23.11.2005, 27.1.2006, 6.4.2006, 9.5. a 16.5.2006 pro MZ,
23.6.2006

Třídní schůzky
pracoviště Táborská 185:
pracoviště Vídeňská 47:

22.9.2005, 24.11.2005 a 5.4.2006
23.11.2005 a 6.4.2006

Termín pro exkurze a výlety

e-mail pro jednotlivé zaměstnance pracoviště Vídeňská 47:
prijmeni@gvid.cz

nejpozději do 19.5.2006

pracoviště Táborská 185, 615 00
telefon: 548 321 513
záznamník a fax: 548 226 509

Volno pro žáky z rozhodnutí ředitele školy
18.4.2006 a 28.4.2006
18.4.2006 a 24.4.2006

Přijímací zkoušky
24. dubna 2006

Maturitní zkoušky
Písemná práce
z českého jazyka a literatury
Volno na přípravu
Ústní maturitní zkoušky

pracoviště Vídeňská 47, 639 00
telefon: 543 214 296
záznamník a fax: 543 213 545

19.-23.6.2006 do 13.00

Termíny pro kurzy a ŠvP

pracoviště Vídeňská 47:
pracoviště Táborská 185:

www.gvid.cz
e-mail: reditel@gvid.cz

4.C, 4.D, 8.G

4.A, 4.B, 8.F

18.4.2006
15.5. – 19.5.2006
22.5. – 26.5.2006

18.4.2006
22.5. – 26.5.2006
29.5. – 02.6.2006

e-mail pro jednotlivé zaměstnance pracoviště Táborská 185:
prijmeni@gtb.cz

Příspěvková organizace Jihomoravského kraje
IČO 00 55 89 82, DIČ CZ 00 55 89 82, IZO 000 55 89 82
bankovní spojení: KB Brno - město, č.ú. 101130-621/0100


Územně příslušný orgán státní správy a samosprávy ve školství
Odbor školství krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, vedoucí referátu pro střední školy:
RNDr. Hana Slobodníková

Pedagogičtí pracovníci a stavy žáků

pracovníci školy

Pracoviště Vídeňská 47
RNDr. Pavel Faltýsek
Ing. Ladislav Kvapil
RNDr. Jaroslav Honza, CSc.
RNDr. Olga Langerová
Mgr. David Andrle

ředitel školy, M-Bi
statutární zástupce, IVT-ET
zástupce ředitele, Bi-Ch
zástupce ředitele, M-Ch
zástupce ředitele, M-Z

Ekonomicko-správní zaměstnanci
pracoviště Vídeňská 47
Marie Surá
Ivana Rolencová
Jana Havelková
Jana Oplatková
Roman Lugoš
Alena Fialová
Jiřina Zemanová
Anna Hrušková
Jana Vitálošová
Jaroslava Blaťáková
Evelina Kosinová
Věra Ondrášková
Jana Holá

vedoucí ekonomického úseku
účetní, pokladní
sekretářka – personalistka
sekretářka
vedoucí provozu, školník, topič
vedoucí výdejny stravy
výdej stravy
vrátná
vrátná
úklid
úklid
úklid
úklid

Třída

Učebna
číslo

1.A
1.B
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
4.A
4.B

6
5
48
50
51
57
58
54
55

Σ 4L
1.F
2.G
3.G
4.G
5.G
6.G
7.G
8.G

9
10
7
8
49
47
59
56

Σ 8L
Celkem

H
30
14
28
12
10
24
16
28
10

Počet studentů
D
Σ
1
31
16
30
2
30
19
31
20
30
1
25
16
32
2
30
21
31

172

98

270

16
13
17
18
17
12
16
15

14
18
15
12
15
18
12
14

30
31
32
30
32
30
28
29

124
296

119
217

243
513

Třídní učitel
Jméno
Mgr. Martina Blahová

Aprobace
M-IVT

Mgr. Jindřich Svoboda
Mgr. Radomír Talafa
RNDr. Jana Beránková
Mgr. Martin Dufek

ZSV-Pg
ČJ-D
M-Ch-AJ
M-Z

Ing. Marie Bieberová
Mgr. Marie Očadlíková

IVT
La-NJ

RNDr. Dagmar Bradáčová

M-F

RNDr. Hana Mášová

M-Bi-IVT

Mgr. Kateřina Mrtvá
Mgr. Dagmar Nešporová
Mgr. Mojmíra Nejedlá
PhDr. Alena Bučková

ČJ-VV
M-F
NJ-D-ZSV
NJ-RJ

Zastupující třídní učitel
Jméno
Aprobace
Mgr. Monika Ležatková
D-ČJ
Mgr. Olga Mollová
D-ČJ
Mgr. Jarmila Kulková
ČJ-NJ
Mgr. Petr Sekanina
TV-Z
PhDr. Olga Jirsíková
ČJ-NJ
RNDr. Alena Vetchá
Ch-Geol
Mgr. Martina Homolková
RNDr. Zdeňka Švecová

IVT-M
M-F

Mgr. Eva Lakomá
PaedDr. Miloš Doležal
Mgr. Marta Pochopová

VV-Čj
TV-Z
AJ-Šp

Mgr. Eva Garguláková
PhDr. Ivana Bergerová

TV-Bi
AJ-RJ-Pg

Na pracovišti Vídeňská 47 kromě třídních učitelů a jejich zástupců vyučují:
Mgr. Zdeňka Tůmová (TV-BrV), Mgr. Pavel Kvasnička (TV-Z),
Zdeněk Cupák (VV-RJ, PhDr. Alena Láníčková (FrJ-ČJ)

Pracoviště Táborská 185
pracoviště Táborská 185
Třída
Jiřina Dostálová
Libuše Smilková
Ladislav Hanuš
Hana Hanušová
Lenka Kamenská

mzdová účetní, sekretářka
sekretářka
vedoucí provozu, školník, topič
vrátná, úklid
výdej stravy, úklid

1.C
2.D
3.C
3.D
3.E
4.C
4.D

Učebna
číslo
207
208
212
113
216
008
215

Σ 4L
2.F
3.F
4.F
5.F
6.F
8.F

210
117
107
009
112
211

Σ 8L
Celkem

H
12
12
12
9
0
11
10

Počet studentů
D
Σ
18
30
17
29
16
28
20
29
27
27
19
30
19
29

66

136

202

14
18
19
19
18
16

15
13
12
12
12
14

29
31
31
31
30
30

104
170

78
214

182
384

Třídní učitel
Jméno
Mgr. Lucie Chromcová
Mgr. Lenka Kramářová
Mgr. Eva Jirásková
RNDr. Jitka Neuschlová

Aprobace
M-AJ
M-F-IVT
AJ-NJ
M-Ch

Mgr. Jitka Pašová
Hana Janíková

TV-AJ
F-Ch

PaedDr. Iva Klímková

ČJ-HV

Mgr. Marcela Poláková
Mgr. Radomír Hloušek
RNDr. Alena Horáková
Mgr. Hana Kotoučková

TV-Bi
TV-Z-D
M-F-IVT
Aj-La-ZA

Na pracovišti Táborská 185 kromě třídních učitelů a jejich zástupců vyučují:
Mgr. Pavel Kvasnička (TV-Z), Mgr. Mojmíra Nejedlá (NJ-D-ZSV)

Zastupující třídní učitel
Jméno
Aprobace
RNDr. Miroslav Hruška
M-F
Mgr. Galina Slámová
Bi-Ch
Mgr. Jana Hnátková
ČJ-La
PaedDr. Zdeněk Grmolec
ČJ-ZSV
Mgr. Pavel Čech
FrJ-ZSV
PhDr. Zdeňka Králová

NJ-RJ

Zdeněk Cupák
Mgr. Alena Novosadová
Mgr. Lenka Hladká
Mgr. Lenka Haraštová
Mgr. Helena Šínová

VV-RJ
M-Ch
NJ-HV
AJ-RJ-Psych
D-NJ

