Zpráva o činnosti předmětové sekce českého jazyka
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
IV.A – J. Seehofnerová – je nutné dobrat učivo – rozvoj prózy historické, venkovské a městské, vývoj
dramatu v 2.pol.20.st. - září (10 hodin).
3.B – J. Seehofnerová – je nutné dobrat učivo – svět. próza 1.pol.20.st.(dokončit) a česká próza a
divadlo 1.pol.20.st. – září (20 hodin).
3.X a V.A – P. Janečková – je nutné dobrat učivo – svět. próza 1.pol.20.st. (dokončit) a česká próza a
divadlo 1.pol.20.st. – září (20 hodin).
2.A a 2.X – M. Foersterová – je nutné dobrat učivo – ruchovci, lumírovci, rozvoj prózy historické,
venkovské a městské a vývoj českého dramatu v 2.pol.20.st. – září (14 hodin).
3.A – L. Číhalová – je nutné dobrat učivo - české divadlo - září (6 hodin)

Akce, mimoškolní aktivity
16.11.2013 proběhl na naší škole Den poezie - téma letošního ročníku znělo Vášeň a popel. Jde o
celostátní akci, nejrozsáhlejší festival poezie u nás konaný na památku narození K.H. Máchy. Akce
probíhají v celé České republice v týdnu od 10.11.do 25.11. Hlavní organizátor: L.Číhalová . Program
zahrnoval vystoupení studentů v sekci hudební, sekci literární věnované české poezii, světové poezii a
vlastní tvorbě studentů. Program byl doplněn výstavou výtvarných prací. Návštěvníci z řad studentů,
pedagogů a široké veřejnosti si mohli poslechnout milostné básně předních českých i světových
autorů, básně vytvořené studenty naší školy, zasoutěžit si a ověřit tak své literární znalosti a na závěr
navštívit naši kavárnu. Celkově se na akci podílelo přibližně 40 studentů.
Spolupráce s MZK – LISTOVÁNÍ – 7.11.2013
V rámci projektu LISTOVÁNÍ studenti navštívili MZK, kde se formou divadelního představení
seznámili s knihou Bílej kůň, žlutej drak spisovatele Jana Cempírka (problematika vietnamské
komunity u nás, otázky rasismu, sociálně-kritické motivy). Organizováno pro studenty 1.- 4.ročníku.
Po představení následovala exkurze, během které pracovníci knihovny seznámili studenty
s organizací, fungováním a nabídkou knihovny v rámci jednotlivých oddělení. Určeno pro 1.ročníky.
Literární exkurze do Památníku moravského písemnictví v Rajhradě
17. června se zúčastnily třídy 2.B a IV.A literární exkurze v rajhradském klášteře se zaměřením na
velkomoravské písemnictví (organizovala P. Janečková a J. Seehofnerová).

Návštěva divadelních představení
V průběhu školního roku je prostřednictvím vyučujících (L. Číhalová a J.Seehofnerová) zajišťována
návštěva divadelních představení brněnských divadel.
Výčet představení: Nabucco, Rusalka, Cyrano z Bergeraku, Betlémská hvězda, Aida, Král Richard III.,
My Fair Lady, Bludný Holanďan.

Soutěže
Prezentační soutěž – spolupráce s Gymnáziem Vídeňská, školní kolo proběhlo 26.2, finálové kolo
proběhlo na naší škole 18.3. Umístění : 1.místo Tereza Ciupková VI.A (Gymnázium Slovanské nám.),
2.místo – Richard Ředina (Gymnázium Vídeňská), 3.místo Wanda Wardanová 1.A (Gymnázium
Slovanské nám.)
Organizace: L. Číhalová, P.Pernicová, spolupráce P.Janečková

Další vzdělávání
Descartes – Praktické využití internetu ve výuce českého jazyka a literatury, jednodenní seminář absolvovaly J. Seehofnerová a P. Janečková.
Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ – kategorie SP,TP,ZP,SPU-O – doplnění odborné
přípravy, e-learning – absolvovala L. Číhalová.
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ – kategorie SP,TP,ZP,SPU-O – doplnění odborné
přípravy,, e-learning – absolvovala L. Číhalová.

Plnění plánu PS
Nezbytnou součástí práce PK je příprava přijímacích zkoušek z českého jazyka. Verze pro šestileté
studium vypracovaly P.Janečková a J.Seehofnerová, verze pro čtyřleté studium L.Číhalová a
M.Foersterová.

Poznámky
K opravám písemných maturitních prací – pokládáme za důležité, aby všichni vyučující českého jazyka
disponovali osvědčením o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitel písemné práce.

Shrnutí práce PS
Předmětová komise se musela během roku vyrovnat se změnou vyučujícího, za profesora Navrátila
(nemoc) nastoupila M. Foersterová. Členové komise vzájemně spolupracují a snaží se řešit zadané
úkoly co nejlépe.

Zpráva o činnosti předmětové sekce anglického jazyka
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
Téměř všechny tematické plány byly splněny.
Výjimky
- III. A – J. Prchalová – chybí dobrat část 3. lekce (členy, časové věty, poslech, sloh. práce –
článek) v rozsahu asi 7 hodin z důvodu téměř měsíčního zpoždění dodávky učebnic z Anglie,
dobere se příští školní rok v září
- 3. B – M. Šedrlová, M. Šmídová – nedobrána původní učebnice New Headway PreIntermediate z důvodu závažných mezer ve znalostech studentů, v 1. pololetí bylo potřeba
zařadit komplexní opakování gramatiky, po dohodě s p. zástupcem Hruškou změněn
tematický plán, od 2. pololetí vybrána nová učebnice Straightforward Intermediate a učivo se
doplňovalo o reálie

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Výměnný projekt s Utrechtem - 25 studentů, organizace R. Dostálek a R. Martini, termíny 4.–11. 4. a
12.–17. 5. 2014
Projekt Edison organizace AISEC – multikulturní týden – listopad 2013, v plném rozsahu zapojeny
všechny jazykové třídy, nejazykové jen okrajově

Akce, mimoškolní aktivity
Vzdělávací exkurze do jihozápadní Anglie

- 62 studentů
- organizace R. Vysloužilová a M. Šedrlová
- termín 25. 4. – 2. 5. 2014
- skvělý program, studenti byli nadmíru spokojeni
Anglické studentské divadlo – Henry and Six Wives – I. A, III. A, 3. X

Mimo plán práce PK proběhly tyto akce:
- studenti ze III. A, 1. A, 1. X, 2. A, 3. A, 3. B, 3. X, a 4. X shlédli britské divadelní představení Dr Jekyll
and Mr Hyde
- Anglický den – 2. A, 2. B, organizace R. Martini, 26. 5., možnost poznání kultury 4 států
prostřednictvím výuky rodilých mluvčích ze Skotska, Anglie a USA (Texas, Kalifornie)

Soutěže
Konverzační soutěž

- školní kolo – 68 studentů, organizace R. Vysloužilová a M. Šedrlová
- městské kolo – Anna Bělková ze III. A (kategorie III.B) a Veronika Chvátalová
z 1. X (kategorie III.A) 1. místo
- krajské kolo – A. Bělková a V. Chvátalová 1. místo
- celostátní kolo – A. Bělková a V. Chvátalová účast

Další vzdělávání
R. Vysloužilová - Konference OUP – 28.8.2013
- 13. konference učitelů AJ – 2.11.2013
- seminář OUP – 4.11.2013
- 14. konference učitelů AJ – 29.3.2014
M. Šmídová
- dokončeno magisterské studium učitelství Anglického jazyka a literatury na FF MU
(leden 2014) a Geografie na PřF MU (únor 2014)
M. Šedrlová
- v magisterském studijním oboru Filologie – Anglický jazyk a literatura (ukončení
leden 2015)
- 13. konference učitelů AJ – 2.11.2013

- 14. konference učitelů AJ – 29.3.2014

Plnění plánu PS
Plán PS byl beze zbytku splněn.
Pokračuje úspěšně spolupráce s JŠ Park. Studenti měli možnost složit jazyk. zkoušky FCE a CAE.

Shrnutí práce PS
Anglická sekce pracovala dobře a všechny proběhnuvší akce je možno hodnotit jako úspěšné, pro
studenty přínosné a i jimi pozitivně hodnocené.

Zpráva o činnosti předmětové sekce románských jazyků
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
Všechny tematické plány byly splněny.

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Podzimní týdenní návštěva studentky učitelství Appoline Mous, spolupráce v hodinách, zapojení do
akcí a činností spojené s výukou FJ.

Akce, mimoškolní aktivity
Nácvik španělského divadelního představení - org. J. Kučová, třída V.A , (únor, květen)
Návštěva Francouzské aliance v březnu 2014, seznámení studentů s jejich programem a knihovnou,
org. P. Pernicová
Návštěva francouzského představení v divadle v rámci semináře z francouzštiny org. P. Pernicová
(duben 2014)
Organizace Francouzského dne v květnu 2014 (ochutnávky franc. specialit , film, turnaj v pétanque..)
org. P. Pernicová a J. Spoustová
Organizace Španělského dne v červnu 2014 (ochutnávky špaň. specialit, prezentace, film), org.
S. Kolářová a I. Brhelová
Organizace zájezdu do Paříže v červnu 2014 org. P. Pernicová
Účast na setkání s franc. studenty a zastupiteli na Krajském úřadě v Brně (květen 2014) org.
P. Pernicová

Soutěže
Konverzační soutěž ve španělštině školní kolo 28 studentů, org. S. Kolářová a I. Brhelová
1. místo - Zuzana Vrbková 3.A
2. místo - Daniela Rubanová VI. A
3. místo - Kristýna Pokorná 4.X
Konverzační soutěž ve španělštině krajské kolo – studentka Zuzana Vrbková (3.A) 3. místo
Konverzační soutěž ve španělštině celostátní kolo – studentka Zuzana Vrbková 5. místo
Účast na Olympiádě z francouzštiny (studentka Eliška Tomášková, II. A) na Francouzské alianci

Další vzdělávání
Absolvování kurzu Další vzdělávání latinářů – J. Fialová a K. Novotná
Účast na semináři pro učitele španělštiny (Dinámicos de grupo y trabajo kooperativo en el aula de
ELE) – I. Brhelová
Školení na zkoušejícího mezinárodní zkoušky DELF na Francouzské alianci v délce trvání 4 dny –
P. Pernicová a J. Spoustová
Účast na školení Formation continue – školení učitelů v rámci dalšího vzdělávání zakončené
osvědčením – P. Pernicová

Plnění plánu PS
Komise pracovala dobře a všechny proběhnuvši akce je možno hodnotit jako úspěšné, pro studenty
přínosné a i jimi pozitivně hodnocené.

Zpráva o činnosti předmětové sekce německého a ruského jazyka
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
Tematické plány byly splněny kromě následujících tříd:
II.A Z. Autratová - vazby sloves, zájmenná příslovce
B. Masaříková – Wegbeschreibung, Orientierung in der Stadt
- bude doplněno počátkem září 2014
IV.A J. Seehofnerová – učivo k tématům Bein in Gips, Im Abteil, Österreich , Im Restaurant
B. Masaříková -„-„-„–
- bude doplněno podle indiv. tematického plánu
V.A Z. Autratová – participiální vazby, plusquqmperfektum a konjunktiv, časové věty
B. Masaříková – Natur, Umwelt, Stadt und Land
- bude doplněno v září a říjnu 2014
2. r. Z. Autratová – zvratná slovesa, časové údaje
B. Masaříková – Gesundheit
- bude doplněno počátkem září
3. r. J. Seehofnerová - učivo k tématům Jobs und Berufe, Wünsche und Träume, Berlin, Fakten und
Berichte, Wien
B. Masaříková -„-„-„- bude doplněno podle indiv. tematického plánu

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Účast na mezinárodním projektu UNESCO /Wohnen früher, heute, morgen/ 7. – 14.4. 2014,
15 žáků + J. Seehofnerová, B. Masaříková

Akce, mimoškolní aktivity
----

Soutěže
Olympiáda v NJ
Školní kolo: 10 účastníků
Okresní kolo: 4. místo v kat. III A – Le Hong, tř.IV.A
Krajské kolo: 1. místo v kat. IIB – Nicole Heimová, tř. II.A
Celostátní kolo: 1. místo v kat. IIB – Nicole Heimová, tř. II.A
Podílíme se na organizaci okresního a krajského kola kategorie III A, III B (B. Masaříková, Z.
Autratová).

Další vzdělávání
Školení k didaktice NJ – 1 den, Z. Autratová
Školení k tvorbě PP prezentací - 3 hod., Z. Autratová

Plnění plánu PS
Plán PS byl splněn kromě exkurze do Vídně, zařadíme ji do plánu pro příští školní rok.

Shrnutí práce PS
Spolupráce členek PS byla funkční. Největším úspěchem bylo umístění v celostátním kole soutěže a
studenty i pedagogy velmi kladně hodnocená účast na projektu UNESCO.
Je třeba se zaměřit na plnění tematických plánů, při jejich přípravě počítat s hodinami, které se
neuskuteční vzhledem k různým školním akcím. Dodržení plánu napomůže též návrat ke klasickému
dělení druhého jazyka po třídách, nikoliv průřezově.

Zpráva o činnosti předmětové sekce matematiky, fyziky, IVT
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
Konstatujeme , že tematické plány jsou splněny.
Nutné dobrat
Fyzika Hana Horáková 2.X, 2.A
4 hodiny vedení v plynech a kapalinách, dobere v rámci opakování v září .

Matematika Dalibor Kott 1.B + III.A slovní úlohy a soustavy rovnic 8 hodin , 2.B z
planimetrie: konstrukční úlohy 8 hodin – dodělá v září 2014 v rámci opakování

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
Comenius, Water in our life za organizaci je odpovědný zástupce ředitele školy Miroslav Hruška

Akce, mimoškolní aktivity
MU Přírodovědecká fakulta, katedra Fyziky Fyzikální čtvrtky
Praktika pro SŠ Jaroslava Pindryčová , Hana Horáková,
Hana Pospíšilová
3. ročníky a V.A
Přednáška Kinematika Jaroslava Pindryčová
27 studentů V.A
Magnetizmus Jaroslava Pindryčová

30studentů I.A

Katedra Jaderné fyziky Praha Týden vědy a techniky na Jaderce 5 studentů 2.X
Adriana Redlová, Markéta Nečasová, Denisa Kučerová, Jolana Stratilová, David Holub
Den na Jaderce Jaroslava Pindryčová 27 studentů V.A
Přednáška a exkurze Kohoutovice výroba elektronových mikroskopů Jaroslava Pindryčová 27
studentů V.A
Hvězdárna přednášky Nekonečný vesmír, Sluneční soustava Jaroslava Pindryčová ,Hana Pospíšilová
studenti 3.ročníků a V.A , I.A

Prezentiáda na Ekonomicko-správní fakultě MU, postup do krajského kola Petr Vozák, účastníci
Anna Bělková, Damir Solak, Matěj Škop

Exkurze Dlouhé stráně studenti I.A a II.A Jaroslava Pindryčová
Praha Jaderka Tokamak studenti V.A Jaroslava Pindryčová

Soutěže
Finanční gramotnost smíšená družstva, obě kategorie 2. místo v krajském kole, účast škoní kolo
68 studentů. Vítězná družstva I.kategorie Šárka Ustohalová, Adam Plch,
II.kategorie Damir Solak, Sára Kalandrová , Martin Svoboda
Matematický klokan zastoupeny všechny kategorie účast školním kole 73 studentů

Nejlepší studenti v kategorii Kadet Tamara Bočková, Renata Okáčová, Petra Bajerová
v kategorii Junior Markéta Nečasová, Ondřej Nečasová, Andrej Roštek
v kategorii Student Ivan Nohelský, Vojtěch Harašta, Inna Karmazinová
Bobřík informatiky účast školním kole 40 studentů
PišQorky 42 studentů , postup do krajského kola, jako škola jsme organizátoři oblastního kola
Postupující družstvo Soňa Turečková, David Pozdíšek, Adam Neuberger

Další vzdělávání
Lenka Šálková navštěvovala kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím (asi 20 lekcí)
absolvovala test o úrovni znalostí B2 určený vyučujícím X tříd
navštěvuje pokračující kurz AJ ve škole
účastnila se školící akce Microsoftu IT ve škole (1 den) - informace o nových produktech, trendech
ve školství, projektech duben
Došlo k proškolení učitelů v prezentačním software "jak poutavě vytvářet prezentace"-2h březen
Přednáška na hvězdárně , astronomická olympiáda 23.5.2014 Jaroslava Pindryčová

Plnění plánu PS
PS se setkala čtyřikrát, jinak byly schůzky podle potřeby s jednotlivými předměty.

Poznámky
Prosíme o možnost pokud budou peníze na opravu učebny fyziky – podlaha a výměna lavic,
popřípadě řešení tabulí a plátna. Rezerva na pomůcky 10000 Kč.

Shrnutí práce PS
Spolupráce členů PS byla funkční, občas mají někteří kolegové problém s dodržením termínu, ale ty
jsou stanoveny s předstihem , takže termín ŘŠ dodržíme. Je třeba se zaměřit na plnění plánů a
budeme se snažit projednat plány s ředitelstvím školy vzhledem k studiu jazykovému.

Zpráva o činnosti předmětové sekce biologie a chemie
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
Většina tematických plánu byla splněna v plném rozsahu. K malým zpožděním oproti plánu je
v následujících případech:
Biologie
III., 1.A, 1. X – neprobráno téma „Houby“, rozsah učiva cca o 4 vyučovací hodiny (vyučující: T.
Novosadová, K. Voráčková, E. Pláteníková)
IV., 2. B, 2. X – neprobráno téma kosterní a svalová soustava člověka, rozsah učiva cca 6 vyučovacích
hodin (vyučující K. Voráčková, E. Pláteníková)
Chemie
IV. – neprobráno téma „ Kyslíkaté deriváty uhlovodíku“, rozsah učiva je cca 4 vyučovací hodiny
(vyučující T. Novosadová)
2. B – neprobrána témata „Halogenderiváty uhlovodíků a kyslíkaté deriváty uhlovodíků“, rozsah
učiva cca 6 vyučovacích hodin (Vyučující T. Novosadová)
Vzhledem k tomu, že se jedná o minimální zpoždění , lze učivo probrat v následujícím školním roce
buď v rámci praktických cvičení nebo formou pracovních listů.

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
-

-

účast na projektu Comenius „Water in our life“ (Španělsko, březen 2014, K. Voráčková, E.
Pláteníková)
o 4 studenti (D. Bodečková, L. Kristková, 2.B; Tocháček 2.A; Nečasová 2.X), studenti i
učitelé hledali další možnosti šetření pitné vody s pomocí studentských projektů, jejich
prezentací a následných diskuzí, přednáška od španělských odborníků, kteří se zabývají
zvýšením efektivity v odsolení mořské vody, exkurze v odsolovně vody
o hodnocení: Studenti i učitelé získali nové znalosti v problematice nedostatku pitné vody.
Díky praktické exkurzi mají reálnou představu o fungování odsoloven, které jsou v
ostrovních oblastech velmi důležité. Studenti si zlepšili své prezentační a argumentační
dovednosti při představování svých projektů. Navázali přátelské mezinárodní vztahy.
účast na projektu Comenius „Water in our life“ (Turecko říjen/listopad 2013, S. Hamerský)
o 4 studenti (Kheir, Koppová, Mendlová, Jůvová), návštěva ČOV
účast na projektu Comenius „Water in our life“ (Polsko, červen 2014, S. Hamerský)
o 4 studenti (Škop, Pokorná, Rošteková, Zemanová), návštěva úpravny pitné vody

Akce, mimoškolní aktivity
-

-

-

projekt Mendlova interaktivní škola genetiky (ÚŽFG AV ČR)
o příprava projektu, hlavní část proběhne na podzim 2014
o v rámci tohoto projektu absolvovali studenti následující přednášky:
Mendel fórum (květen 2014, výběr studentů 2. a 3. ročníků a IV. ročníku
šestiletého studia, 10 studentů)
Mendelova letní škola (červen 2014, výběr studentů 2. a 3. ročníků a IV.
ročníku šestiletého studia, 18 studentů)
o vyučující zapojení do projektu: T. Novosadová, K. Voráčková, E. Pláteníková
projekt HOBIT (FNUSA)
o vzdělávací projekt, který je určen pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií Jihomoravského
kraje s cílem předat žákům informace k záchraně života při výskytu cerebro- a
kardiovaskulárních onemocněních
o příprava projektu, hlavní část proběhne na podzim 2014 a jaro 2015
o vyučující zapojeni do projektu: T. Novosadová, K. Voráčková
spolupráce se ZOO Brno

-

-

o příprava soutěže pro ZŠ v anglickém jazyce k mezinárodnímu dni zvířat, která se
uskuteční v říjnu 2014
o zapojení vyučující: T. Novosadová, K. Voráčková, E. Pláteníková + vybraní studenti 2.
ročníků a IV. ročníku šestiletého studia
PK uspořádala během školního roku následující exkurze
o Anatomické muzeum LF MU (říjen 2013, VBP 18 studentů, organizovala E.
Pláteníková)
o Loschmidtovy laboratoře PřF MU (prosinec 2013, VChP, 20 studentů, organizovala E.
Pláteníková)
o Mendelovo muzeum (červen 2014, VBP 18 studentů, organizovala E. Pláteníková)
o T Exkurze (K. Pokorná, 4. A)
o Exkurze na Akademii věd (listopad 2013, biochemický seminář, organizovala K.
Voráčková)
o Exkurze FCH VUT (prosinec 2013, studenti chemického praktika, organizovala K.
Voráčková)
o Den vědy – FCH VUT (březen 2014, studenti 1. A, 1. X, organizovala K. Voráčková)
o Moravské zemské muzeum – „Zaniklý život na Moravě“ (listopad 2013, studenti I. A,
organizovala M. Baltusová)
o Moravské zemské muzeum – exkurze do mineralogických sbírek (prosinec 2013,
studenti I.A, organizovala M. Baltusová)
o exkurze ZOO Brno – výukový program „Savci“, prohlídka ZOO (červen 2014, studenti
2. ročníků a IV. ročníku šestiletého studia, organizovaly: M. Baltusová, K. Voráčková,
E. Pláteníková)
o exkurze „Otevřená zahrada“ – provozuje ji Nadace Partnerství , samoobslužné
výukové programy (červen 2014, studenti I. a 2.A, organizovala M. Baltusová)

PK uspořádala během školního roku následující kurzy
o Ekokurz – tento kurz je povinný pro studenty IV. ročníku šestiletého studia a 2.
ročníků a uskutečnil se ve spolupráci s pracovištěm Lipky Rychta Krásensko (září
2013, zapojení vyučující: K. Voráčková, M. Baltusová, E. Pláteníková)
o kurz „Tradice a současnost“ – tento kurz je povinný pro studenty II. ročníku a ti byli
zapojeni do následujících jednodenních aktivit:
exkurze „Údolí Říčky“ – ve spolupráci se SEV Kaprálův mlýn (duben 2014,
organizovala T. Novosadová)
exkurze do ČOV Brno Modřice (duben 2014, organizovala T. Novosadová)
exkurze „Památné a významné stromy města Brna“ (červen 2014,
organizovala T. Novosadová)
o kurz „Místní region“ – tento kurz je povinný pro studenty I.A. První den tohoto kurzu
studenti absolvovali exkurzi na Rudické propadání, kde se seznámili s geologickými ,
archeologickými a mineralogickými zvláštnostmi tohoto území (červen 2014,
program připravila T. Novosadová)

Soutěže
-

Biologická olympiáda – členové PK uspořádali školní kola BIO v následujících kategoriích:
o kategorie A – 6 účastníků, do krajského kola postoupila studentka Blanka Hýžová
(3.X), kde se neumístila (organizovala E. Pláteníková)
o kategorie B – 11 účastníků, bez postupu dále (organizovala E. Pláteníková)

-

o kategorie C – 6 účastníků, do okresního kola postoupila Renata Smíšková (I.) a Renata
Okáčová (I.), kde se neumístily (organizovala T. Novosadová)
Chemická olympiáda
o kategorie B – 1 účastník (M. Nečasová 2. X)
SOČ
o Markéta Nečasová (2.X) v oboru 4. Biologie – postup do krajského kola (garant S.
Hamerský)

o Manuel Linette a Philip Chalk (oba 4.X) v oboru 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a
průmyslový design – postup do krajského kola (garant S. Hamerský)

-

Mendelovy rostliny – během června 2014 probíhala propagace této soutěže a nábor
studentů. Jedná se o výtvarnou a fotografickou soutěž, které se zúčastní dobrovolníci z řad
studentů (účast přislíbilo asi 10 studentů z II., III. a V. ročníku šestiletého studia).
Vyhodnocení soutěže proběhne na podzim 2014. (spoluorganizovala T. Novosadová)

Další vzdělávání
-

Kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím (říjen 2013 – březen 2014, účastníci K. Voráčková,
E. Pláteníková)
Učitelé zapojeni v projektu X absolvovali testování na úrovni B2 Evropského referenčního
rámce (K. Voráčková, S. Hamerský, E. Pláteníková)
Kurz angličtiny (duben – červen 2014, účastníci E. Pláteníková, S. Hamerský)
Jednodenní kurz molekulární biologie pro pedagogy středních škol BIOSKOP, PřF MU
(účastníci E. Pláteníková, K. Voráčková, S. Hamerský)
Třídnické hodiny (květen 2014, účastník K. Voráčková)
Terénní přírodovědná praxe pedagogů škol JmK ve vysokohorské, krasové, přímořské a
mořské přírodě Slovinsko 1. – 7. 7. 2014 (účastníci E. Pláteníková, K. Voráčková)
Cirkus MU – MŠMT ČR, 1 den (duben 2014, účastník K. Voráčková)

Plnění plánu PS
Předmětová sekce splnila stanovený plán a nad jeho rámec se zapojila do aktuálních nabídek
projektů, jako je projekt „HOBIT“ a „Mendelova interaktivní škola genetiky“, viz výše.

Shrnutí práce PS
Komise pracovala na velmi dobré úrovni. Pokud se vyskytly nějaké problémy, byly aktuálně vyřešeny.
Jednotliví členové se aktivně zapojovali do organizace exkurzí, kurzů a projektů a přispěli tak
k propagaci přírodních věd mezi středoškolskými studenty. Členové týmu pracovali v rámci možností
na dalším sebevzdělávání.

Zpráva o činnosti předmětové sekce NOS+dějepis+geografie
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
Tematické plány byly v jednotlivých třídách splněny dle harmonogramu ŠVP.
V geografii ve 3. A, B, X probráno cca 90 % látky, chybí dokončit téma Základy kartografie, historická
kartografie (Prodleva způsobena snahou probrat podrobně předchozí látku plus nemožností
rozvrhové pravidelnosti během měsíce května a června. Na zvážení je i případně úprava tematického
plánu)

Akce
2x exkurze do památníku holocaustu v Osvětimi – 117 studentů + 4 pedagogové
Exkurze a beseda v budově Ústavního soudu – 120 studentů + 4 pedagogové
Exkurze a beseda v budově Okresního soudu Brno-venkov (projekt Soudci do škol) - 120 studentů + 6
pedagogů
Beseda s členkou komise OBSE u voleb na Ukrajině – 50 studentů + 2 pedagogové
Srdíčkový den – 30 studentů, 1 pedagog
Nostrifikační zkoušky – 5 pedagogů
Organizace semináře pro učitele dějepisu – Inovativní metody v dějepisné praxi – jednodenní –
v budově školy pro sdružení Pant – 1 pedagog
Realizace Studentské minikonference o dějinách 20. století – 50 studentů + 1 pedagog
Účast na Studentské konferenci o 20. století v Ostravě (dvoudenní) – 2 studenti + 1 pedagog
Výstupy externistů v budově školy v rámci kurzu zaměřeného na ekonomické kompetence – vždy pro
120 studentů:
Ing. Miroslav Čáslavský - daňový specialista
témata: daňová soustava, ekonomická politika státu
Jan Vlček – manažer GE Money Bank, Palackého tř. Brno
témata: peníze, bankovní soustava, bankovní produkty
Ing. Martin Slezák – náměstek ředitele brněnské pobočky České národní Banky
témata: Česká národní banka
Mgr. Jaroslava Salajka – advokát
témata: ekonomické subjekty
PhDr. Dana Linkeschová CSc. - specialistka na lidské zdroje z VÚT
témata: personalistika
Zdeněk Kubišta - finanční konzultant
témata: rodinný marketing
Mgr. Eva Malířová - koordinátorka kampaně Svět v nákupním košíku (Společnost pro Fair Trade)
témata: světový obchod, globální ekonomické vztahy
Bc. Adam Čajka - lektor Společnosti pro Fair Trade
témata: světový obchod, globální ekonomické vztahy
Projektový den v rámci kursu Region a současnost (historie, stavební slohy, opevnění) 1 třída+ učitel
Projektový den (reflexe 2. světové války v Brně) 1 třída+učitel
Kavárna Evropa – diskusní soutěž na téma EU – celoroční – 6 studentů IV. A a 3. X – 1 student postup
diskusního celorepublikového finále
Studentské eurovolby – projekt sdružení Člověk v tísni – studenti celé školy
Návštěva hvězdárny resp. exploatoria na Kraví hoře
Jednodenní zahraniční geografické exkurze pro třídy druhého ročníku čtyřletého studia a třetího
ročníku šestiletého studia (Vídeň (OSN), Západní Slovensko, Schneeberg a Bratislava) – celkem 3x,

Účast na projektu Svět kolem nás (Mexiko) – 3. ročník, úspěšná účast ve třech níže uvedených
soutěžích (postup minimálně do krajského kola)

Soutěže
Ekonomicko manažerská olympiáda (pořádaná Fakultou managementu a ekonomie Univ. T. Bati ve
Zlíně) – účast: 48 studentů, 1 postup do finále
Europa Secura – bezpečnostní vztahy ve světě – 9 studentů + 2 pedagogové – 2 studenti postup do
celostátního kola (3 týmy postup do krajského kola)
Olympiáda z dějepisu – 58 studentů (bez významnějšího výsledku)
Zeměpisná olympiáda – D. Solak (IV.A) – postup ze druhého místa v okresním kole do krajského kola,
tam 11. místo a úspěšný řešitel
EUROREBUS – postup do celostátního kola (třída IV. A a v jednotlivcích D. Solak).

Další vzdělávání
Alternativní přístupy k výuce dějin filosofie na středních školách (vzdělávací program pořádaný
Filozofickou fakultou UK v Praze) – Měšťánek
Seminář pro školní maturitní komisaře – jednodenní Císař
Seminář pro učitele dějepisu – Inovativní metody v dějepisné praxi – jednodenní – Císař, Měšťánek,
Rychtecký
Studentské minikonference o dějinách 20. století – 1 Rychtecký
Seminář pro učitele dějepisu – moderní dějiny (dvoudenní) v Ostravě – Rychtecký
Seminář Dějiny ČSR 1945 – 1990 – jednodenní – Rychtecký
Seminář dnešní svět v souvislostech (Brno) – J. Kadlec
Školení iSET – modul školního testování (Brno) – J. Kadlec

Plnění plánu PS
PK pracovala standardně a všechny cíle a naplánované projekty byly splněny.

Shrnutí práce PS
Předmětová sekce zajišťuje výuku humanitních předmětů a humanitních seminářů. Zpětná vazba na
práci členů sekce v běžných hodinách i v seminářích od studentů je vesměs velice pozitivní a jako
celek považuji práci sekce za vynikající. Jednotliví členové sekce se zapojili do zajímavých projektů a
to ve všech třech předmětech (NOS, dějepis, geografie). Za pilotní aktivity považuji každoroční exkurzi
do Osvětimi, besedu s předsedou Ústavního soudu ČR, činnost externích lektorů v ekonomickém
kurzu pro 3. ročník, zapojení studentů do geografických a politologických soutěží i spolupráci
dějepisné části sekce se sdružením Pant (tématika dějin 20. století).

Zpráva o činnosti předmětové sekce hudební a výtvarné výchovy
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
Výtvarná výchova – P. Palečková, tematické plány ve všech třídách splněny
Hudební výchova – L. Číhalová, M. Kadlecová, Š. Forejtková, tematické plány ve všech třídách splněny

Akce, mimoškolní aktivity
16.11. 2013 proběhl na naší škole Den poezie – téma letošního ročníku znělo Vášeň a popel. Akce
probíhala v celé České republice v týdnu od 10. do 25. 11 .2013. Literární a hudební program byl
doplněn výstavou výtvarných prací, které se zúčastnilo 20 studentů. Téma výtvarných prací - Vášeň
a popel bylo výtvarně zpracováno jako kresba, malba, pastel, grafika a koláž. Výstava byla
nainstalována na 8 velkých panelů a byla vystavena ve 2. poschodí před studovnou.
Výstavu uspořádala P. Palečková, hudební program L. Číhalová
Den v Moravské galerii
Studenti IV.A se podíleli na programu - Natáčení v České televizi
dne
3.10. 2013
v Místodržitelském paláci Moravské galerie. Podle zadaných úkolů studenti celý den připravovali
reportáže a učili se pracovat s kamerou, střihem a zvukem. Výsledek práce Česká televize vysílala ve
zprávách z regionu.
Na programu spolupracovala P. Palečková.
www.ceskatelevize.cz „... A tuto olejomalbu mohou lidé vidět do konce příštího roku v Moravské
galerii. Anna Zdražilová, Česká televize,“ odhlásila se s mikrofonem mladá reportérka. Komu její
jméno ve spojení s regionálním zpravodajstvím brněnského studia České televize nic neříká,
prozradíme, že šlo o studentku jednoho z brněnských gymnázií – Slovaňáku

Společně se svými spolužáky si na workshopu v Moravské galerii mohla vyzkoušet práci
zpravodajských redaktorů. Učili se, jak pracovat s informacemi z tiskových zpráv nebo jak
Natočit takzvaný "stand-up" před kamerou….
Spolupráce s Richard Adam Gallery – animační výtvarné programy s lektory po celý školní rok.
Návštěvy galerií, výstav , Jurkovičovy vily – P. Palečková
V průběhu roku prostřednictvím vyučující L. Číhalové zajišťována návštěva divadelních představení
brněnských divadel.
Sbor gymnázia – Š. Forejtková, vystoupení na akcích, v domovech důchodců,….
Výstava maturitních prací - ateliér

Soutěže
Zapojení do soutěží: Mluvíme spolu o domácím násilí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo
v Mahelově knihovně 26.9. 2013.
1. místo - J. Krejčí – V.A
2. místo - Pham Khnh, S. Ungváriová II.A
Čestné uznání komise – V. Ohnoutková, 3.A
Ceny za umístění – fotoaparát Olympus, stativ a kosmetika Avon
Soutěž – Jsem život v pohybu
Výsledky soutěže budou vyhodnoceny v září 2014-06-23
Soutěžící : B. Šebestová – 4.X
Z. Šuba – 4.X
D. Hodulíková, T. Turzíková, A. Kral´, L. Láníčková – 2.X

Další vzdělávání
Animace v kostce – 21.-23.3. 2014 – prodloužený víkend
Akreditovaný vzdělávací program OCET o.p.s. v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Lektoři semináře M.
Voráčková, J. Příhoda . Osvědčení o absolvování /akreditace č.j. 1775ú2011.25.254/

Plnění plánu PS
Učivo bylo probráno a splněno podle tematických plánů – výtvarné i hudební výchovy

Shrnutí práce PS
Členové předmětové komise Umění a kultura vzájemně spolupracují a snaží se řešit zadané úkoly co
nejlépe.

Zpráva o činnosti předmětové sekce tělesné výchovy
ve školním roce 2013/2014
Plnění tematických plánů
Tématické plány v tělesné výchově byly splněny všemi vyučujícími TV pro všechny třídy a všechny
studenty školy.

Akce, mimoškolní aktivity
Adaptační kurz pro budoucí 1. ročníky – září 2013
Výběrový kurz – Vysoké Tatry září 2013
Vánoční basketbalový turnaj prosinec 2013 GML x GSN
Výběrový zimní kurz Schladming leden 2014
Zimní kurzy – Deštné v Orlických horách únor 2014
Sportovní dny – květen 2014 turistika, běhy, 1. pomoc, řešení krizových situací, orientace v terénu
Letní kurzy – 3. ročníky Vltava červen 2014
Cykloturistické výlety do okolí Brna 3. ročníky – červen 2014, jednodenní
Přednášky: Regenerace a výživa ve sportu, výživová pyramida, 1. pomoc, KPR, tonutí, úrazy a
problémové události v zimním a letním období z hlediska první pomoci
Plavání pro studenty 3. ročníků
Plavání jako výběrový sport pro maturitní ročníky
Squash, sportovní hry, badminton, fitness jako výběrový sport pro maturitní ročníky
Školní ples Semillaso – březen 2013
Bruslení Vodova zimní měsíce školního roku, nárazově
Vzdělávací program pro dívky 1. ročníků „ S Tebou o Tobě“

Soutěže
Basketbal hoši SH městské kolo
Plavání SH městské kolo
Aerobik dívky městské kolo
Basketbal dívky 1. místo v republikovém finále – Kyjov
Závody Dračích lodí II. A – červen 2014, 1. místo

Další vzdělávání
E – learningové kurzy na bezpečnost ve sportovních činnostech, průběžně

Plnění plánu PS
Práce PK TV ve školním roce 2013/2014 probíhala v pravidelných časových intervalech, jednalo se o
změně zimního kurzu z Deštného do Krkonoš, Černého Dolu, který se uskuteční v únoru 2015.
Jednalo se o nákup nejdůležitějších pomůcek pro TV, nákup byl uskutečněn, jednalo se o vzájemné
spolupráci, o systému komunikace mezi učiteli TV a mezi učiteli a studenty. Hodnotil se způsob výuky
TV, možné změny, hodnocení, novinky, nápady, návrhy, akce, sportovní dny a hodnocení celého
školního roku 2013/2014 v tělesné výchově.

Poznámky
V září 2013 nastoupila na výuku tělesné výchovy Lenka Boháčová.

Shrnutí práce PS
Zhodnocení práce jako celku, vypíchnutí největších úspěchů.

