Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí,
příspěvková organizace
Slovanské nám. 1804/7, 612 00 Brno – Kr. Pole
příspěvková organizace
00559016
000559016
600013472
2804
ředitelka Mgr. Ilona Kopecká; je současně
statutárním orgánem právnické osoby
zástupce ředitelky: RNDr. Bc. Miroslav Hruška
zástupkyně ředitelky: RNDr. Hana Gorodecká
tel.: 541 321 317
fax: 549 257 709
e-mail: red@gymnaslo.cz
webové stránky: www.gymnaslo.cz

adresa školy
právní forma
IČO
IZO
resortní identifikátor školy (RED IZO)
číslo organizace v systému zřizovatele
vedení školy

kontakt

1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
IČ
DIČ
kontakt

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
70888337
CZ70888337
tel.: 541 651 111; 601 363 228
fax: 541 651 209
číslo příjmového účtu: 27-7188260227/0100
ID datové zprávy: x2pbqzq

kapacita
640
600

1.3 součásti školy
střední škola
školní jídelna – výdejna

1.4 základní údaje o součástech školy – podle zahajovacích výkazů (= podklad pro rozpočet)
počet žáků na
počet žáků na
součást školy
počet tříd
počet žáků
třídu
pedagoga (dle 3.1)
střední škola
18
522
29
13
školní jídelna – výdejna
18
393
---
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1.5 materiálně-technické podmínky školy
učebny
odborné učebny

laboratoře
další učebny

prostory pro tělesnou výchovu
kabinety
knihovny
zázemí pro studenty

žákovský nábytek

nábytek v kabinetech
vybavení učebními pomůckami, sportovním
nářadím apod.
vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

16 „kmenových“ učeben; většina z nich je
vybavena počítačem a dataprojektorem
učebny fyziky, chemie a biologie, 2 učebny
informatiky (1 z nich může být použita jako
multimediální učebna pro celou třídu),
ateliér, hudebna
laboratoře fyziky, chemie a biologie
několik menších učeben pro výuku jazyků,
aula pro cca 60 posluchačů s multimediální
výbavou a klavírem
tělocvična, gymnastický sál, posilovna, hřiště
s umělým povrchem
1 kabinet připadá v průměru na 4 učitele
několik cizojazyčných knihoven
studovna/klubovna s počítači, kopírkou,
ledničkou, mikrovlnnou troubou a prodejem
občerstvení; sezení ve vestibulech; stolní
tenis
klasický dřevěný, relativně nový; v aule po
rekonstrukci židle/dřevěná křesílka s deskami
na psaní
relativně starý
průměrné
z prostředků státního rozpočtu pro žáky
nižšího stupně šestiletého gymnázia
nadprůměrné: počítačová síť, dataprojektor a
počítač v každé učebně, několik kopírek,
televizory, DVD přehrávače, videa, kamera,
digitální fotoaparáty aj.

1.6 údaje o školské radě (k 31.8.2015) (http://www.gymnaslo.cz/skola/skolska-rada)
počet členů školské rady
9
Mgr. Martin Císař (předseda)
složení
Mgr. Kateřina Božková
Ing. Rostislav Slavotínek
PhDr. Tomáš Jilčík
Mgr. Zuzana Autratová
PhDr. Tomáš Měšťánek
Tomáš Pokorný
Barbora Koppová
Damir Solak
kontakt
cisar@gymnaslo.cz
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2. Přehled oborů vzdělání a školní vzdělávací programy
2.1 přehled oborů vzdělání
kód oboru
popis oboru
79-41-K/41
Gymnázium
79-41-K/61
Gymnázium

pozn.

délka studia
4 roky
6 let

ŠVP (viz 2.2)
1, 2, 3
4

2.2 školní vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání
č vzdělávací program
1 4letý: Multikulturní jazykové gymnázium
2 4letý: Multikulturní anglické gymnázium (CLIL)
3 4letý: Multikulturní všeobecné gymnázium
4 6letý: Multikulturní jazykové gymnázium

počet tříd
12
6

počet tříd
4
4
4
6

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
3.1 základní údaje o pracovnících školy (k 31.12.2014) (zdroj: P 1-04)
počet pracovníků celkem
počet pedagogických pracovníků
z toho ředitelka školy
zástupci ředitelky
počet nepedagogických pracovníků
z toho technicko-hospodářští pracovníci
dělnické profese
stravovací provoz

53,52
40,55
1
2

12,97
3,75
6,72
2,50

4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
4.1 počet přihlášek a celkový počet přijatých (vyhlášeno jen 1. kolo)
přihlášených
obor studia
v tab. 2.2
6leté anglické
4leté anglické
4leté všeobecné

4
1, 2
3

přijato

206
139
88

30
55
30

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek
5.1 přehled o výsledcích maturitních zkoušek (k 30.6.2015) (zdroj: Certis/vysvědčení)
třída

počet žáků

prospěli s vyznam.

prospěli

neprospěli

nepřipuštěni/
nepřihlášeni

4.A
4.B
4.X
VI.A
celkem

33
28
23
27
111

18
7
17
16
58

12
16
5
10
43

3
3
0
1
7

0
2
1
0
3
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5.2 přehled o prospěchu a absenci (k 30.6.2015) (zdroj: třídní výkazy)
počet prospěli
třída
neprospěli nehodnoceni
prospěli
žáků s vyznam.
I.A
32
25
7
II.A
32
21
10
1
1.A
30
4
25
1
1.B
31
5
25
1
1.X
26
11
14
1
III.A
28
11
17
2.A
31
4
27
2.B
33
5
26
2
2.X
23
9
14
IV.A
28
5
22
1
3.A
27
4
22
1
3.B
31
4
22
2
3
3.X
26
9
14
1
2
V.A
31
11
19
1
4.A
33
3
30
4.B
28
1
25
2
4.X
23
6
16
1
VI.A
27
4
23
celkem 520
142
358
11
9

zamešk.
hodiny
2986
2753
3331
3053
2577
2837
4874
4458
2468
3502
3392
5086
4291
4281
5475
5000
4425
4246
69035

neomluvené

1

9
38
7
2
37

14
30

138

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
(zdroj: Zpráva školní metodičky prevence, zpracovala Mgr. K. Voráčková)

Během školního roku 2014/2015 se dařilo uskutečňovat primární prevenci formou besed,
seminářů, získávat od studentů a učitelů zpětné vazby (podle minimálního preventivního
programu, navíc jsme podle aktuální situace volili další potřebná témata dle naladění ve
třídách):
• PPP – několikrát jsme využili programy dle potřeb tříd, oceňujeme především možnost
bezplatné návštěvy a konzultace
• Odbor prevence MP – program Kyberšikana, který nabízí aplikaci právních norem v
praxi a nebezpečí v kyberprostoru, což je stále aktuálnější.
• O nemoci Aids, sexu, lásce a vztazích – přednáška a beseda s p. Řehákem, podložená
jeho letitou zkušeností práce s HIV pozitivními, je pro žáky silným zážitkem a
přispívá k lepšímu uvědomění si nebezpečí šíření AIDS.
• Život v závislosti – přednáška a beseda s p. Povalou, která velmi zapůsobila na naše
studenty. Jeho vlastní zkušenost s drogou je základem osobního a citlivého přístupu
k této závažné problematice.
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• Nemoc si nevybírá, vy si vybrat můžete - přednáška a beseda s p. Stehlíkovou, která
pojednává o sexuálně přenosných nemocech. Přednáška motivuje k odpovědnosti při
navazování partnerských vztahů, povzbuzení k sebeovládání, věrnosti a úctě
k druhému pohlaví.
• Jak se pozná, že jsem se zbláznil – Sdružení PRÁH – workshop umožňuje našim
žákům prostřednictvím dovědět se více o příznacích duševních onemocnění, o
možnostech jejich řešení a vyhledání pomoci.
• Pro život IFMSA CZ – kurzy vedené studenty medicíny z Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity. Kladou důraz na praktické dovednosti, případně modelové
situace, díky kterým studentům prezentují problematiku první pomoci a hlavně
kardiopulmonální resuscitace.
Dále probíhala pravidelná měsíční prevence (ŠMP a třídní učitelé), v případě potřeby byly
uskutečněny schůzky poradenského centra (ŠMP, VP – výchovný poradce, externě Martin
Hofman).
Ve spolupráci ŠMP a VP byl naplánován nový projekt o propojení adaptačního kurzu
s ročním „tutoringem“ prvních ročníků (pomoc od starších studentů pro první ročníky).
Každoročně pořádaný PEER program, vedený ŠMP a psychologem Martinem Hofmanem, se
i letos setkal s velkým ohlasem: hlubší informace ohledně nebezpečí šikany a návykových
látek pro aktivní zájemce z prvních ročníků (navázání bližších vztahů a důvěry).
Je třeba dále pracovat na posílení spolupráce s rodiči (častá absence na třídních schůzkách) a
hledat možnosti, jak snížit zvýšená absenci žáků ve výuce, případně zastírání skutečných
důvodů ze strany rodičů.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
(zdroj: Zprávy o činnosti předmětových sekcí zpracované vedoucími předmětových sekcí)

Akce
Příprava ke státní maturitě (zadavatelé, hodnotitelé, aktualizace)
Kurz angličtiny „Anglický jazyk pro školskou praxi“
Kurz Instruktor vodní turistiky
Kurz Instruktor školního lyžování
Jaký bude kariérní systém učitelů
„Pour eleves et enseignants exigeants, Nickel c´est parfait pour
apprendre le francais“
Protikorupční programy a jejich praktická realizace
Bezpečnostní rizika v současné náboženské oblasti
Právní aspekty školního šikanování
Strategie vyšetřování šikany II.
Školení o kyberšikaně
Botanická exkurze na chráněná území města Brna: kolem hradu
Veveří
Botanická a zoologická exkurze pro učitele středních škol do
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Počet dnů
–
celoročně
4
4
1

Počet osob
19
5
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

1

2

2

2
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Moravského krasu
Laboratorní cvičení z biologie pro učitele základních a středních
škol: zoologická pozorování
Noční pozorování netopýrů s odborným výkladem v PP
Holásecká jezera
Laboratorní cvičení z biologie pro učitele základních a středních
škol: botanická pozorování
Literární fantastika
Seminář o novém formátu zkoušek FCE a CAE
Kurz metodiky pro učitele anglického jazyka
Hodina bez učebnic
Konference AJ – metodické semináře
Seminář pro testování jazykových dovedností v rámci MU
Další vzdělávání učitelů – příprava materiálů pro DELF
Efektivní využití nových technologií v hodinách FJ
Metodický seminář k výuce ruského jazyka
Setkání matematiků a fyziků v Srní (13.–15.11.2014)
Finanční gramotnost
3D tiskárny a příslušný software
Setkání fyziků v Dukovanech
Užití multimédií, tvorba a zpracování videonahrávek
Dějiny Československa 1945–1990
Fyzika v geografii
Letní geografická škola
Český Merán
Za krajinou Nízkého Jeseníku
E-learning Bezpečnost ve sportovních činnostech
Školení o bezpečnosti v tělesné výchově, legislativa, 1. pomoc
Zdravotník zotavovacích akcí
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1

1

1

2

1

1

1
1
5
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1

1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
(zdroj: Zprávy o činnosti předmětových sekcí zpracované vedoucími předmětových sekcí)

8.1 údaje o významných mimoškolních aktivitách
Akce mezinárodního projektu UNESCO, Brno, téma "Das Licht – Quelle des Lebens,
Symbol der Hoffnung", 23.–26.03.2015
Výměnné pobyty Brno/Utrecht, 09.–14.04. a 08.–15.05.2015
Vzdělávací exkurze do Londýna, 08.–12.12.2014
Příprava poznávacího zájezdu do Katalánska
Projektová schůzka projektu Water in Our Life, Itálie, 08.–13.12.2014
Projektová schůzka projektu Water in Our Life, Česká republika, 03.–08.05.2015
Projektová schůzka projektu Water in Our Life, Turecko, 13.–16.06.2015
Výměnný pobyt v Ickingu, 17.–25.06.2015
Exkurze do Osvětimi, prosinec 2014
Den jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština 12.06.2015;
"Boršč day" prosinec 2014
Návštěvy divadelních představení v angličtině; nacvičení představení ve španělštině a
italštině; filmové představení ve francouzštině
Organizace ekonomického kurzu, únor 2015
Studentská historická konference, Ostrava, 05.–06.03.2015
Návštěva soudního líčení
Jednodenní zahraniční geografické exkurze, Rakousko, údolí Wachau, 11.06.2015, Vídeň,
Bratislava, 22.06.2015
Projektový den: Den EU, 24.04.2015
Projekt analýzy reklam
Beseda o normalizaci a undergroundu s F. Stárkem
Planeta Země 3000 – Indonésie
Den poezie, 22.11.2014, téma Řezaná poezie, akce na počest K. H. Máchy
Exkurze do Dukovan, Dalešic a na malou vodní elektrárnu v Letovicích
Exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně
Návštěva Vida science centra
Týden vědy a techniky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (1 student)
Praktika z fyziky na Přírodovědecké fakultě MU
Projekty "Pro život" a "Stárněme úspěšně" (LF MU)
Projekt Mendelova mobilní škola
Projekt HOBIT a SoVa (FNUSA)
Spolupráce se ZOO Brno
Exkurze do Anthroposu, na mléčnou farmu, na výstavu Bodies, na Chemickou fakultu VUT
a na Přírodovědeckou fakultu MU (BIOSKOP), do Moravského zemského muzea, do ZOO
Brno, na Mohylu míru
Ekologický kurz, 2. ročník, Krásensko, září 2014
Exkurze do Rudického propadání v rámci kurzu Místní region, červen 2015
Kurz Tradice a současnost, terénní exkurze v přírodní rezervaci Sokolí skály, II.A, Prudká,
květen 2015
Návštěva Francouzské aliance, leden 2015
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Organizace výběrových sportů pro maturitní ročník a plavání pro předmaturitní ročník
Basketbalové utkání proti Gymnáziu, Brno, třída Kpt. Jaroše 14
Spolupráce s MZK: Projekt Listování: Legenda Z+H (Zikmund a Hanzelka), 20.11.2014

8.2 účast žáků školy v soutěžích – úspěchy
Celostátní soutěže
Olympiáda v německém jazyce, T. Kalábová (2.A), 9. místo
Konverzační soutěž ve španělštině, Z. Vrbková (4.A), 3. místo
Angličtinář roku, 17. místo ze 300 škol
SOČ, S. Provazníková (3.X), 10. místo v rámci oboru
Basketbal, dívky, 1. místo
Krajské soutěže
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, M. Padrtová (II.A), 2. místo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, V. Chvátalová (2.X), 2. místo
Olympiáda v německém jazyce, N. Heimová (III.A), 2. místo
Olympiáda v německém jazyce, T. Kalábová (2.A), 1. místo
Konverzační soutěž ve španělštině, Z. Vrbková (4.A), 1. místo
Eurorebus, D. Solak (V.A), 2. místo, P. Trkanová (3.B), 4. místo, třída V.A, 2. místo
Ekonomicko-manažerská olympiáda, D. Solak (V.A), postup do celostátního kola
SOČ, S. Provazníková (3.X), 2. místo
Certamen Latinum, J. Janík, 10. místo

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 nebyla Českou školní inspekcí na Gymnáziu, Brno, Slovanské
náměstí 7 (Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí, příspěvkové organizaci) provedena žádná
inspekční činnost.
10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014
(zdroj: Přehled o plnění rozpočtu v roce 2014, příloha 13, zpracovala ekonomka školy M. Dufková)

v tis. Kč

Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu
ÚSC a st. fondů
provozní transfery od zřizovatele
ostatní transfery ze státního rozpočtu
transfery ze zahraničí
transfery od obcí
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
služby včetně pronájmů
Finanční výnosy
úroky
Ostatní výnosy
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
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27 976,09
3 568,00
24 190,80
197,29
20,00

32,09
32,09
15,67
15,67
462,81
459,96
2,85
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ZDROJE CELKEM
Mzdové náklady (MN) celkem
Platy celkem
OPPP celkem
ze MN celkem: platy pedagogů
ze MN celkem: OPPP pedagogů
v tom: OON pedagogů
odstupné pedagogů
ze MN celkem: platy nepedagogů
ze MN celkem: OPPP nepedagogů
v tom: OON nepedagogů
odstupné nepedagogů
Povinné pojištění
v tom: sociální pojištění
zdravotní pojištění
Příděl do FKSP
ONIV
Spotřebované nákupy
ochranné pomůcky
učebnice a školní potřeby
knihy, učební pomůcky, tisk
ostatní materiál
plyn
elektrická energie
voda
pára
Služby
opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
služby pošt
služby telekom. a radiokom.
služby peněžních ústavů
nájemné
konzultační a porad. služby
programové vybavení
ostatní služby
Ostatní sociální náklady
stravování zaměstnanců
jiné sociální náklady
školení a vzdělávání
Daně a poplatky
Ostatní náklady
pojištění majetku
ostatní sociální pojištění
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28 486,66
17 325,54
16 643,25
682,29
14 181,56
342,34
305,76
36,58
2 461,69
339,95
339,95
0,00
5 728,39
4 211,95
1 516,44
166,86
5 265,87
1 980,00
9,15
12,53
483,16
342,00
39,63
256,72
96,66
740,15
1 909,86
831,54
261,41
2,10
14,56
47,92
6,28
38,54
15,50
69,01
623,00
346,70
188,62
56,28
101,80
0,00
191,56
1,00
71,56
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odvod za nedodržení limitu ZPS
ostatní náklady z činnosti
Odpisy, rezervy a opravné položky
odpisy dlouhodobého majetku
prodaný majetek
náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní provozní náklady
ostatní finanční náklady
NÁKLADY CELKEM
R O Z D Í L (zdroje minus náklady)

0,00
119,00
835,23
439,38
0,18
395,67
2,52
2,52
28 486,66
0,00

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
(zdroj: Zprávy o činnosti předmětových sekcí zpracované vedoucími předmětových sekcí aj.)

11.1 mezinárodní aktivity
Výměnný studijní projekt se Stedeljik Gymnasiem Utrecht (NL), 25 žáků, 09.–14.04.2015
(Brno) a 08.–15.05.2015 (Utrecht)
Výměnný pobyt žáků v družební škole v Ickingu (D), 15 žáků, 17.–25.06.2015
Setkání žáků čtyř středoevropských škol v rámci Mezinárodního projektu UNESCO
(podporovaného UNESCO Arbeitsgemeinschaft Wien) v Brně (A, SK, H), 15 žáků z každé
země, 23.–26.03.2015
Program Comenius v rámci LLP, projekt Water in Our Life, spolupráce s E, I, TR, PL (IES
NUEVA ISLETA TONY GALLARDO, L. Palmas, Istituto Sup. Mario Rutelli, Palermo,
Denizyildizlari Teknik ve Endustri Meslek Lisesi, Darica, Gimnazjum nr 4 im. Kardynala
Stefana Wyszynskiego, Tychy):
Projektová schůzka projektu Water in Our Life, Itálie, 4 žáci, 08.–13.12.2014
Projektová schůzka projektu Water in Our Life, Brno, 03.–08.05.2015
Projektová schůzka projektu Water in Our Life, Turecko, 13.–16.06.2015
Zapojení do akcí organizace AFS a Rotary: přijímání zahraničních žáků
Vzdělávací exkurze do Londýna (UK), 21 žáků, 08.12.–12.12.2014
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola ve sledovaném období nezajišťovala vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Projekt OP VK – Anglické gymnázium Brno – projekt byl třetím rokem ve fázi
udržitelnosti výstupů (bude trvat 5 let). Viz agb.gymnaslo.cz. Projekt byl podporou oboru
s částečnou výukou předmětů v anglickém jazyce (metodou CLIL). Nadále probíhala výuka
s využitím výstupů projektu, především informačního portálu, výukových modulů
a pracovních sešitů.
Projekt OP VK – Žáci v zahraničí („EU peníze středním školám“, „Šablony 2“, výzva 56) –
škola podala žádost o finanční podporu na projekt ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání
cestou posílení jazykových kompetencí a se svojí žádostí uspěla. Výše dotace je 0,97 mil. Kč.
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Dotace bude použita na realizaci jazykově-poznávacích pobytů pro žáky v Anglii a
v Německu.
Projekt EU Programu celoživotního učení, podprogramu Comenius – škola druhým
rokem spolupracovala se školami z Turecka, Itálie, Polska a Španělska. Projekt byl ukončen
k 31. 7. 2015. Jeho název byl Water in Our Life. Komunikace probíhala v angličtině. V tomto
školním roce proběhly dvě zahraniční projektové schůzky a projektová schůzka organizovaná
školou. Výše dotace byla 0,50 mil. Kč.

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a příp. dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
Spolupráce školy s odborovou organizací byla na standardní úrovni. Ředitelka školy
s odborovou organizací uzavřela kolektivní smlouvu na rok 2015. Součástí kolektivní
smlouvy je příloha o pravidlech čerpání FKSP.

Přílohy: Zprávy o činnosti předmětových sekcí (zdroj: vedoucí předmětových sekcí)
Přehled navazujícího studia maturitního ročníku 2014 (zdroj: výchovný poradce)

V Brně dne 5. října 2015
………………………………………..
Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 21. října 2015.
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