Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
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 (= r. hláš.: podklad pro rozpočet)
počet žáků na
počet žáků na
součást školy
počet tříd
počet žáků
třídu
pedagoga (dle 3.1)
střední škola
18
533
29,6
13,3
školní jídelna – výdejna
18
424
---
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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; všechny jsou
vybaveny 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
2 menší učebny 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 3 až 4 učitele
několik cizojazyčných knihoven
studovna/klubovna s počítači, kopírkou,
ledničkou a mikrovlnnou troubou; jídelna,
automaty; 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
počítačová síť, dataprojektor a počítač
v každé učebně, několik kopírek, televizory,
DVD přehrávače, videa, kamera, digitální
fotoaparáty aj.

1.6 údaje o školské radě (červen 2017) (http://www.gymnaslo.cz/skolakontakty/skolska-rada)
počet členů školské rady
9
Mgr. Martin Císař (předseda)
složení
JUDr. Jana Pejchalová
PhDr. Josef Filouš
Mgr. Marek Šlapal
Mgr. Zuzana Autratová
PhDr. Ing. Stanislav Hamerský
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 31.12.2016) (zdroj: P 1-04)
počet pracovníků celkem
53,271
počet pedagogických pracovníků
40,173
1,000
z toho ředitelka školy
2,000
zástupci ředitelky
počet nepedagogických pracovníků
13,098
4,000
z toho technicko-hospodářští pracovníci
6,280
dělnické profese
2,508
stravovací provoz

4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
4.1 počet přihlášek a celkový počet přijatých (vyhlášeno jen 1. kolo)
obor studia
v tab. 2.2
přihlášených
6leté anglické
4
224
4leté anglické
1, 2
144
4leté všeobecné
3
96

přijato
30
55
30

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek
5.1 přehled o výsledcích maturitních zkoušek (k 30.6.2017) (zdroj: Certis/vysvědčení)
třída

počet žáků

prospěli s vyznam.

prospěli

neprospěli

nepřipuštěni/
nepřihlášeni/
omluveni

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

29+1
33+2
22
25
112

12
9
13
11
45

17
23
8
12
60

1
3
0
2
6

0
0
1
0
1

Pozn.: Ve třídě 4.A byla jedna opravná zkouška, ve třídě 4.B byly dvě opravné zkoušky.
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5.2 přehled o prospěchu a absenci (k 30.6.2017) (zdroj: třídní výkazy)
počet prospěli
třída
neprospěli nehodnoceni
prospěli
žáků s vyznam.
I.A
32
18
14
II.A
29
22
7
1.A
34
7
27
1.B
33
3
30
1.X
27
5
20
1
1
III.A
32
16
16
2.A
32
5
25
1
1
2.B
33
5
27
1
2.X
29
5
23
1
IV.A
30
16
14
3.A
30
4
24
2
3.B
31
3
27
1
3.X
25
9
15
1
V.A
28
13
15
4.A
29
3
26
4.B
33
2
31
4.X
22
6
15
1
VI.A
25
2
23
celkem 534
144
379
3
8

zamešk.
hodiny
2383
2879
4692
3525
3244
5080
5024
4910
3967
2794
5130
5929
3919
4276
5500
4154
1983
3400
72789

neomluvené

29

135

6
170

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

Během školního roku 2016/2017 se primární prevence uskutečňovala pomocí besed,
workshopů a přednášek dle minimálního preventivního programu.
V průběhu školního roku 2016/2017 jsme spolupracovali s:
• ABATOP o.s. – O nemoci Aids, sexu, lásce a vztazích: přednáška a beseda s panem
Tomášem Řehákem, podložená jeho letitou zkušeností práce s HIV pozitivními, je pro
žáky silným zážitkem a přispívá k lepšímu uvědomění si nebezpečí šíření AIDS.
• ABATOP o.s. – 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.
• ABATOP o.s. – 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.
• SPOLEČNOST PODANÉ RUCE o.p.s. – Na zdraví, divadlo Fórum – zabývá se
problematikou alkoholismu. Žáci mohli vstoupit do děje a ovlivnit / napravit sled
událostí. Dle zpětných vazeb tato skutečnost napomohla uvědomění možnosti změny.
• Sdružení PRÁH – Jak se pozná, že jsem se zbláznil: workshop umožňuje našim žákům
prostřednictvím dovědět se více o příznacích duševních onemocnění, o možnostech
jejich řešení a vyhledání pomoci.
• Projekt HATE FREE CITIES – Hate speech, multikulturní výchova, aktuální
nesnášenlivé nálady ve společnosti. Sdílení informací, příběhy obětí i útočníků násilí
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•

z nenávisti. Projekt se snaží o propojování a zviditelňování iniciativy ostatních.
Vyvrací fámy a nenávistné předsudky vůči různým skupinám obyvatel.
FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO – Anorexie – přednáška a konzultace na aktuální
téma, možnost zapojení do teoretického výzkumu v pozici zdravé dívky.

Dále probíhala pravidelná měsíční prevence (ŠMP a třídní učitelé), která slouží jako zpětná
vazba z řad vyučujících. S žáky byly vedeny rozhovory. V případě potřeby byly uskutečněny
schůzky poradenského centra (ŠMP, VP – výchovný poradce, externě Martin Hofman).
Ve spolupráci ŠMP a VP pokračuje 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).
Jedním z cílů zůstává podpora a zkvalitnění tutoringu v praxi.
Dalším cílem je zlepšení spolupráce ze strany některých rodičů (nedostatečná návštěvnost
třídních schůzek). Je třeba hledat možnosti, jak snížit zvýšenou absenci především starších
žáků ve výuce. Časté jsou i případy zastírání skutečných důvodů ze strany rodičů. Proto je
nutná snaha o lepší komunikaci s rodiči / zákonnými zástupci.

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

Akce
Příprava ke státní maturitě (zadavatelé, aktualizace)
Příprava ke státní maturitě (hodnotitelé)
Seminář pro školní maturitní komisaře
Školení pro předsedy maturitní komise
Studium pro výchovné poradce
Studium koordinátora tvorby ŠVP (e-learning ukončen zkouškou)
Čeština bez papíru
Současná česká poezie
Současná podoba českého jazyka očima K. Olivy a K. Střelce
Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol
Geologie a společnost
Minulost a současnost – vývoj života na Zemi
Konference Zdraví nás baví II
Konference AJ – metodické semináře
Semináře PARK (slovní zásoba, internet, gramatika)
Metodologie AJ
Jazykový kurz AJ
Seminář Landeskunde Osterreichs
Současná mluvená francouzština
Formation continue (20 hodin)
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Počet dnů
–
–
1
1
celý rok
1
1
1
1
2
1
1
1
2
3
10
10
1
1
4

Počet osob
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
8
4
2
1
1
1
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Argumetace, argumentační chyby a kritické myšlení
Gender, sociologie, sociální antropologie
Náboženství v dnešním světě – fenomén upadající, nebo
nabývající na významu?
Metodologie CLIL
Dva dny s didaktikou matematiky
Počítač ve škole
Microsoft Roadshow pro školy
Setkání koordinátorů ICT
Konference učitelů matematiky středních škol
Seminář z historie a didaktiky matematiky
Edukační program pro učitele výtvarné/hudební výchovy
Přednáška v Moravské galerii
Přednáška AV ČR Klima nebo krajina aneb Z partnerů soupeři
Konflikty a problémové oblasti současného světa
Dnešní svět v souvislostech
Geologická exkurze pro pedagogické pracovníky
E-learning Bezpečnost ve sportovních činnostech

1
3

1
1

1

2

10
3
3
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
-

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

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, Vídeň, Pécs, téma "Sanfter Tourismus",
06.–09.04.2017, 15 žáků
Výměnné pobyty Brno/Utrecht, 09.–14.05. a 27.05.–03.06.2017, 25 žáků
Vzdělávací exkurze v Anglii, 20.–26.11.2016, 41 žáků
Výměnný pobyt v Brně, projekt Erasmus+ Shapes, 23.–29.4.2017, 14 žáků z Turecka a Řecka
Literárně-historická poznávací exkurze do Provence, 20.–25.06.2017, 34 žáků
CAE a FCE nanečisto (3 třídy, z toho 17 žáků včetně ústní části) a načisto: uspěli 4 a 4
Exkurze do Osvětimi, prosinec 2016, 55 žáků
Den jazyků: angličtina, španělština, 27.06.2017
Návštěvy divadelních představení v češtině, angličtině
Přednáška o Španělsku
Projektový týden na Francouzské alianci, 05.–09.09.2016, 34 žáků
Práce v porotě při Olympiádě z francouzského jazyka a Olympiádě z německého jazyka
High School Days
Prezentace o Novém Zélandu
Organizace ekonomického kurzu, únor 2017
Návštěva soudního líčení
Beseda o ochraně spotřebitele
Přednáška na téma Bezpečnostní situace v Evropě
Přednáška Český středověk a současnost
Jednodenní zahraniční geografické exkurze, Pavlov, Mikulov, Vídeň, 15.06.2017,
Schneeberg a Dolní Rakousko, 21.06.2017
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Návštěva Muzea v exilu
Návštěva Anthroposu; exkurze Germáni a Římané na jižní Moravě, geneze Dietriechsteinů
Debaty o studiu SŠ v USA a UK
Přednáška Bezpečnostní analýza
Geografická exkurze, Praha
Den poezie (v Löw-Beerově vile)
Literárně-historická exkurze, Praha, 4. ročník
Exkurze do Moravské zemské knihovny
Exkurze do Moravského zemského muzea (oddělení dějin literatury)
Planeta Země 3000 – Filipíny; Brazílie
Adaptační kurz
Návštěva Vida science centra
Týden vědy a techniky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (2 žáci)
Den na Jaderce, tokamak
Praktika z fyziky (a přednáška Kinematika) na Přírodovědecké fakultě MU
Výroba elektronových mikroskopů – přednáška a exkurze
Přednáška Země pod palbou, na hvězdárně
Návštěva VIDA centra
Exkurze na Dlouhé stráně (přečerpávací elektrárnu)
Výstavy Od tamtamu k internetu a Historie výpočetní techniky, Technické muzeum
Přednáška o územním plánování
Animační programy v Moravské galerii a edukační programy v Löw-Beerově vile
Výstavy Olgoj Chorchoj, Kmeny 90, Vasarely (projekt Shapes), Světlocit
Hudební vystoupení sboru na Erbovních slavnostech, akademie v Semilasse
Koncert v Moravském Krumlově, koncert v Löw-Beerově vile
Výstava hudebních nástrojů; Památník Leoše Janáčka
Projekt „Hate Free Cities“
Workshop o duševních nemocech
Přednáška o dentální hygieně
Exkurze Bioskop: Nekonečný příběh buňky
Peer, seberozvojový workshop zaměřený na prevenci patologických jevů, 04.–06.11.2016
Exkurze a workshop na téma krev
Výstava polní nemocnice Lékařů bez hranic
Sbírka Ligy proti rakovině
Spolupráce se ZOO Brno, v rámci ní mimo jiné zážitková exkurze
Exkurze do Mendelova muzea a chemických laboratoří MU
Ekologický kurz, 2. ročník, Kaprálův mlýn, září a říjen 2016
T-exkurze, práce v laboratořích veterinární medicíny, mikrobiologie, bioinformatiky aj.
Exkurze do Botanické zahrady a parku Anthropos
Kurz Tradice a současnost: Archeopark Pavlov, Mikulov, Novomlýnské nádrže, Křivé jezero
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FAST běh v rámci projektu HOBIT, podpora informovanosti o cévních chorobách
Exkurze do Staroslavného benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě
Organizace výběrových sportů pro maturitní ročník a plavání pro předmaturitní ročník
Basketbalové utkání proti Gymnáziu, Brno, třída Kpt. Jaroše 14
Zimní lyžařské kurzy a letní vodní kurzy, cyklistické výlety
Vzdělávací program S tebou o tobě
Přednáška Regenerace a výživa ve sportu
8.2 účast žáků školy v soutěžích – úspěchy
Mezinárodní soutěže
Angličtinář roku, škola, 15. v EU (ze 683)
Celostátní soutěže
Konverzační soutěž ve španělštině, K. Spurná (3.X) 5. místo
Konverzační soutěž ve španělštině, K. Wiltavská (4.X) 5. místo
Konverzační soutěž ve španělštině, F. Zeman (4.X) 5. místo
Olympiáda ve francouzském jazyce, M. Krupová (3.X) 8. místo
Angličtinář roku, škola 5. v ČR (z 280), B. Luňáková (4.X) 22. v ČR (z 6998)
English Guru, třída 4.X 1. místo v ČR (z 290)
Literární a recitační soutěž Macharův Brandýs, T. Poláčková (III.A) 1. místo
SOČ, T. Humeňanský (3.A) 14. místo
Eurorebus, tým II.A 10. místo
Memoriál Hany Greenfieldové, E. Hlaváčková (I.A) 4. místo
Krajské soutěže
Olympiáda v českém jazyce, B. Luňáková (4.X) 5. místo
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, K. Masařová (II.A) 2. místo
Olympiáda v německém jazyce, D. Angelova (I.A), 3. místo
Konverzační soutěž ve španělštině, K. Spurná (3.X) 1. místo
Konverzační soutěž ve španělštině, K. Wiltavská (4.X) 1. místo
Konverzační soutěž ve španělštině, F. Zeman (4.X) 1. místo
Mundo Hispano, B1: F. Zeman (4.X) 8.–10. místo, A1/A2: K. Spurná (3.X) 2. místo
Olympiáda ve francouzském jazyce, K. Lojdová (III.A) 2. místo
Olympiáda ve francouzském jazyce, V. Pilková (III.A) 4. místo
Olympiáda ve francouzském jazyce, M. Krupová (3.X) 1. místo
Matematická olympiáda, V. Zvonková (I.A) 1. místo
Finanční gramotnost, smíšená družstva 2. místo
Eurorebus, tým II.A (V. Lazárková, A. Procházková, K. Masařová) 10. místo
Europasecura, tým IV.A 1. místo, tým 2.B (T. Haasová, G. Humpolíková, F. Müller) 2. místo
SOČ, V. Kazimírová (3.X), V. Šandová (VI.A) 5. místa, T. Humeňanský (3.A) 2. místo

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 nebyla Českou školní inspekcí na Gymnáziu Brno, Slovanské
náměstí, příspěvkové organizaci provedena žádná inspekční činnost.
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10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016
(zdroj: Přehled o plnění rozpočtu v roce 2016, 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
jiné výnosy z vlastních výkonů
Finanční výnosy
úroky
Ostatní výnosy
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
ZDROJE CELKEM

28 638,33
3 420,00
25 188,00
14,33
16,00
38,62
11,92
26,70
5,40
5,40
599,76
599,76
0,00
29 282,11

Mzdové náklady (MN) celkem
Platy celkem
platy pedagogů
platy nepedagogů
OPPP celkem
OPPP pedagogů
OPPP 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

18 328,71
17 883,05
15 242,56
2 640,49
445,66
421,66
24,00
6 165,81
4 533,79
1 632,02
269,23
4 922,96
1 886,15
5,36
0,00
63,84
359,82
-14,26
376,16
78,15
1 017,08
1675,15
687,04
118,56
17,56
15,33
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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
odvod za nedodržení limitu ZPS
ostatní náklady z činnosti
Odpisy, rezervy a opravné položky
odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní provozní náklady
NÁKLADY CELKEM
R O Z D Í L (zdroje minus náklady)

45,30
4,14
49,40
10,34
52,95
674,53
329,47
193,14
43,58
92,75
1,03
86,85
0,00
74,92
0,00
11,93
944,31
451,66
492,65
0,00
29 686,71
-404,60

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je +404,60 tis. Kč, takže celkový
výsledek hospodaření Gymnázia za rok 2016 je 0 Kč.

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
Akce mezinárodního projektu UNESCO, Vídeň, Pécs, téma "Sanfter Tourismus",
06.–09.04.2017, 15 žáků
Výměnné pobyty Brno/Utrecht, 09.–14.05. a 27.05.–03.06.2017, 25 žáků
Vzdělávací exkurze v Anglii, 20.–26.11.2016, 41 žáků
Výměnný pobyt v Brně, projekt Erasmus+ Shapes, 23.–29.4.2017, 14 žáků z Turecka a Řecka
Literárně-historická poznávací exkurze do Provence, 20.–25.06.2017, 34 žáků
Zahraniční jazykové a metodologické kurzy v rámci programu Erasmus+ Brána jazyků otevřená
Zapojení do akcí organizace AFS a Rotary: přijímání zahraničních žáků

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
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Projekt OP VK – Anglické gymnázium Brno: projekt byl pátým (posledním) rokem ve fázi
udržitelnosti. Viz též 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 programu EU Erasmus+ klíčové akce 1 – Brána jazyků otevřená: v rámci
projektu mobility osob škola zajistila zahraniční jazykové a metodologické vzdělávání devíti
učitelů a učitelek.
Projekt programu EU Erasmus+ klíčové akce 2 – Shapes: škola prvním rokem
spolupracovala s řeckou a tureckou školou v projektu strategického partnerství škol. Projekt
se zaměřuje na tvary kolem nás a jeho cílem je zlepšit vztah žáků ke geometrii. Proběhla
mezinárodní projektová schůzka a krátkodobá výměna žáků v Brně.

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 2017. Součástí kolektivní
smlouvy je příloha o pravidlech čerpání FKSP.

Přílohy: Zprávy o činnosti předmětových sekcí (zdroj: vedoucí předmětových sekcí)
Zpráva o činnosti výchovného poradce
Zpráva o činnosti koordinátora EVVO

V Brně dne 29. září 2017
………………………………………..
Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy
Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 18. října 2017.
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