
Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11
tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení
Název 
Sídlo 

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
kapacita*

640

kapacita* - nejvyšší povolený počet žáků, studentů, lůžek a stravovaných podle rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
Slovanské náměstí 7, 612 00 Brno

Střední škola
Název 



B1. Výsledky maturitních zkoušek

Počet žáků 

konajících 

zkoušku

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

denní forma 111 35 76 0 0
ostatní formy

28 22 6 0 0

denní forma
ostatní formy
denní forma
ostatní formy

139 57 82 0 0

B2. Výsledky závěrečných zkoušek

Počet žáků 

konajících 

zkoušku

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

0 0 0 0 0

B3. Výsledky absolutorií (VOŠ)

Počet studentů 

konajících 

zkoušku

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění ke 

zkoušce

0 0 0 0 0
jiné formy studia

celkem

denní studium

Gymnázium 4leté

celkem

Gymnázium 8leté
Ostatní obory a obory 

konzervatoře

Nástavbové studium

2leté obory
3leté obory

Gymnázium 6leté

celkem





C.

C1.

C2.

projekt energie kolem nás
spolupráce s MU Brno -pokusy pro středoškoláky
exkurze z latiny - latinské nápisy v Brně
exkurze z latiny - antické inspirace v brněnské architektuře
příprava žáků na přijímací zkoušky z italštiny
geograficá exkurze - Sloavensko, Rakousko
terénní exkurze a cvičení - geografie
interakce FGS a SES na příkladu Moravského krasu
geologie a geomorfologie Moravského krasu
planeta Země 3000
Peer program - preventivní program pro žáky
Sluneční škola SURYA - beseda o činnosti této školy v Himálaji
činnost koordinátorky JCMM pro práci s talenty
lektorování na VÚP - téma Výuka v muzeu
Festival poezie - víkendová akce "Máchovské putování"
víkendová akce - Filmová noc ve škole
seminář na VUT - Aspekty počítačové grafiky
návštěva soudního líčení a beseda se soudcem
projekt Přátelé bratrů Bassových - osudy brněnských židů

C3.

Civitas Elan - projekt o MHD
výstava tearakotové armády
spolupráce s MU Brno - fyzika - projekt EU na pomoc stř. školám

přednášky a praktika pro žáky na Mendlově univerzitě - fyzika

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE

mezinárodní projekt UNESCO v Brně (A, SK, HU)
spolupráce s FSPS MU Brno na evropském projektu "Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě"

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech

Výměnný studijní projekt se Stedeljik Gymnasiem Utrecht (NL)

výměnný studijní projekt s part. Gymnáziem Icking (BRD)

Mezinárodní projekt Comenius (UK,DK,Španělsko)

projekt MMB Brno - Charkov (partnerská města, včetně soutěže žáků
Generation Europe - soutěžní projekt týmů - Evropský parlament

Vzdělávací exkurze Irsko
účast na mezinárodní konferenci učitelů dějepisu "I mlčení je lež" - Ostrava

projekt OPVK - Anglické gymnázium

Divadelní představení v anglickém jazyce

Mimoškolní aktivity



olympiáda v NJ - 20 žáků ve šk.kole, 1 žák v okr.kole
účast na středoškolských hrách - volejbal,basketbal,orient.běh, plavání, florbal, aerobik, fotbal, beach volejbal
bilogická olympiáda - 10 žáků ve šk.kole, 3 žáci v kr.kole
mineralogická soutěž
SOČ - 7 žáků ve šk.kole, 7 v okr. Kole, 1 v kr.kole  + další žáci (matematika, chemie)
školní kolo prezentační soutěže a účast na prezentiádě
školní kolo autorského čtení
školní kolo recitační soutěže
Wolkrův Prostějov - čestné uznání v celostátním kole
chemická olympiáda - 2 žáci - krajské kolo
matematický klokan - 87 žáků
finanční gramotnost

C5.

fyzika v experimentu a praxi
svět energie - radioaktivita

diskuse k projektu - Kariérní systém
seminář Školní atlas dnešního světa

letní geografická škola
kurz lyžování - metodika, bezpečnost, pravidla
školení zadavatelů a hodnotitelů nové maturity - CERMAT
seminář Poezie jako divadlo, divadlo jako poezie

Typ vzdělávání (příp. název kurzu)

konference učitelů v JŠ ILC

kurz v terénní a projektové výuce v geografii

účast v soutěžích Europa Secura, Euroscola, Zeměpisná olympiáda
Elektrowin - ukliďme si svět - 3.místo v kraj.kole

soutěž v piškvorkách

Externí vzdělávání pedagogických pracovníků

konference učitelů AJ CLIL v Olomouci
metodicko-didaktické semináře učitelů AJ v JŠ ILC
Seminář učitelů AJ Oxford University Press
konference učiteů AJ v JŠ Park

seminář učitelů AJ - využití interaktivní tabule

Eurorebus - tři týmy a dva jednotlivci do celostátního kola

Účast žáků a studentů školy v soutěžích

Konverzační soutěž v angličtině - 56 žáků ve šk.kole, 2 v měst.kole, 1 žák v krajském kole

španělská olympiáda Mundo Hispano organizovaná FF MU - šk.kolo 40 žáků, kr.kolo 9 žáků

doprovodná soutěž k Eurorébus pro jednotlivce - 3.místo v celostátním kole

jaderná maturita

GE - EP, 2.místo v celostátním kole, cesta do Bruselu pro 3 žáky

dějepisná olympiáda - šk.kolo 60 žáků - postup do okr.kola

olympiáda z latinského jazyka - 17 žáků ve šk.kole, 1 žák v moravském kole



Kyberšikana ve spolupráci s Policií ČR
Novinky v Moodle
Modulární systém DVPP v přírodních vědách
DVPP učitelé matematiky - Zvyšování motivace žáků ke studiu na VŠ tech.směru
semináře z historie matematiky
semináře - kombinatorika a teorie grafů

semináře - základy finanční matematiky








