
Zpráva o činnosti předmětové sekce českého jazyka a latiny 
ve školním roce 2016/2017 

Plnění tematických plánů 
Český jazyk 
Ve všech ročnících bylo učivo vycházející z tematických plánů probráno.  
Latina (volitelný seminář) 
Učivo bylo probráno, tematické plány splněny. 

Akce, mimoškolní aktivity 
Český jazyk 
Moravská zemská knihovna 
Exkurze v MZK – informační vzdělávání, seznámení s naší i cizojazyčnou literaturou – třídy III. A a 1. X 
(24. 10. 2016 a 5. 6. 2017) 
 
Moravské zemské muzeum – Oddělení dějin literatury 
Exkurze pro studenty navštěvující Seminář z českého jazyka – seznámení s jednotlivými historickými 
etapami vývoje české literatury v kontextu s literaturou světovou. 
 
Návštěva divadelních představení 
12. 9. 2016 – Mahenovo divadlo – představení Saturnin 
23. 3. 2017 – HaDivadlo – představení Maryša 
31. 3. 2017 – Mahenovo divadlo – představení Želary 
2. 4. 2017 – HaDivadlo – představení Vernisáž 
 
Den poezie – 19. 11. 2016 – Löw-Beerova vila 
Festival poezie, který se koná na památku narození Karla Hynka Máchy a probíhá v desítkách měst 
celé České republiky. Letošní 17. ročník proběhl v týdnu od 13. do 27. listopadu. Počtem akcí jde o 
nejrozsáhlejší festival poezie v naší zemi a naše gymnázium se ho opět zúčastnilo. 
Téma letošního festivalu: Žádný člověk není ostrov… 
(vychází ze známého citátu anglického básníka a kněze Johna Donnea, který řekl: Žádný člověk není 
ostrov sám pro sebe. Každý je kus nějakého kontinentu, nějaké pevniny…) 
Program: Setkání se světovou poezií (Afrika, Velká Británie, Rusko, Japonsko, USA, Francie) 
                  Za zdmi Karlštejna (ukázka ze známé divadelní hry Jaroslava Vrchlického) 
                  Vystoupení pěveckého sboru gymnázia – písničky z celého světa 
Program byl připraven ve spolupráci se sekcí Umění a kultura a vystoupilo v něm kolem 50 studentů 
gymnázia. Probíhal v dopoledních hodinách, jeho repríza pak odpoledne a návštěvníci z řad studentů, 
rodičů, učitelů i široké veřejnosti plně obsadili sál v Löw-Beerově vile. 
 

Soutěže  
XIX. ročník Literární a recitační soutěže Macharův Brandýs 2017 
Terezie Poláčková ze třídy III. A soutěžila se svou prací na volitelné téma v oblasti prózy a umístila se 
ve 3. kategorii určené pro vyšší ročníky gymnázia na 1. místě. Smyslem soutěže Macharův Brandýs je 
nejen porovnání vlastních tvůrčích schopností se schopnostmi vrstevníků, ale zejména vzájemné 
setkávání mladých lidí, které spojuje zájem o krásu psaného slova a tvůrčí duch. Místem setkání se 
stal Brandýský zámek. 
 
 



Olympiáda v českém jazyce 
Školní kolo olympiády se konalo 2. 12. 2017 a zúčastnilo se ho v I. kategorii 23 studentů a ve II. 
kategorii 27 studentů. V okresním kole, které se konalo 2. 2. 2017 ve SVČ Lužánky, se Barbora 
Luňáková ze třídy 4. X umístila na 5. místě a postoupila do kola krajského, které se konalo 4. 4. 2017. 
V tomto kole obhájila krásné 5. místo, na postup do celostátního kola to však bohužel nestačilo. 

Další vzdělávání  
Karla Provazníková se zúčastnila seminářů s následujícími tématy: 
Čeština bez papíru – 4. 10. 2016 - pořadatel: Středisko služeb školám (Hybešova 15, Brno) 
Současná česká poezie – 13. 1. 2017, pořadatel: agentura Descartes (Kamenomlýnská 2, Střední škola 
a Základní škola pro zrakově postižené) 
Současná podoba českého jazyka očima Karla Olivy a Karla Střelce – 26. 4. 2017, pořadatel: Educa24 
agency (ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace) 
Dana Machovská se zúčastnila semináře s názvem Současná podoba českého jazyka očima Karla Olivy 
a Karla Střelce – 26. 4. 2017 
Dana Machovská absolvovala na Filozofické fakultě MU program celoživotního vzdělávání, jehož 
součástí je postgraduální vzdělávání učitelů latiny na středních a vyšších odborných školách: Latinský 
jazyk a literatura. 

Plnění plánu předmětové sekce  
Předmětová sekce vypracovala nový seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce pro školní rok 
2016/17.  Podle nového seznamu byly vyhotoveny nové pracovní listy.  
Pro I. a II. ročníky šestiletého studia byly objednány nové sady učebnic:  Český jazyk pro 8. a 9. ročník 
a Čítanky pro 8. a 9. ročník. Učebnice SPN jsou zpracovány v souladu s RVP pro základní vzdělávání. 
(Eva Hošnová a kol.: Český jazyk pro 8. a 9. ročník, J. Soukal: Čítanka pro 8. a 9. ročník ZŠ) 
V rámci dalšího vzdělávání učitelů budou v příštím školním roce navštěvovat vzdělávací semináře ti 
vyučující, kteří letos tuto možnost nevyužili. 

Shrnutí práce předmětové sekce 
Všichni vyučující českého jazyka i latiny vzájemně spolupracují, podílejí se na realizaci akcí, soutěží i 
mimoškolních aktivit. 
 
 
Zprávu zpracovala: Leona Číhalová 
Projednáno v předmětové sekci dne: 26. 6. 2017 
 

 



Zpráva o činnosti předmětové sekce Anglický jazyk ve školním roce 
2016/2017 

Plnění tematických plánů 
Všechny tematické plány byly splněny. 

Akce, mimoškolní aktivity  
Oliver Twist - 13. 10. 2016 Semilasso 
  - 1.X, 2.A, 3.ABX, 4.A, III., IV., V.A    
  - anglické divadelní představení hrané profesionálními britskými herci, jako obvykle  

na výborné úrovni 
High School Days - 13. 10. 2016 

- 1.A 
- organizace J. Prchalová 

   - veletrh středních škol v zahraničí organizovaný Alfa Agency, studenti měli  
možnost porovnat jednotlivé nabídky studia v zahraničí a pohovořit 
se zástupci středních škol z anglicky mluvících zemí 

Prezentace o Novém Zélandu - 20. 10. 2016  
    - 1.,2.,3.X, 3.A, 3.B, IV.A, V.A 
    - organizace a provedení  S. Chalk, který poutavě hovořil o svých  
     cestovatelských zkušenostech a zážitcích 
Vzdělávací exkurze ve Velké Británii - 20. – 26. 11. 2016 

- 41 studentů  
- organizace U. Baron a S. Kolářová   

- Studenti navštívili Londýn (Tower, katedrála sv. Pavla, divadlo Globe, Buckinghamský  palác, 10 
Downing Street, Westminsterské opatství, Big Ben), Wales (hrad Conwy,hraniční městečko 
Monmouth, opatství Tintern, hlavní město Cardiff), městečka Wells a Salisbury s gotickými 
katedrálami, Stonehenge, přístav Portsmouth a přímořské letovisko Brighton. Výše uvedená místa 
byla zvolena s ohledem na historické, geografické, literární a faktografické souvislosti s probíraným 
učivem.  
- V souladu se ŠVP pobyt rozšířil jazykové a faktografické znalosti studentů a umožnil jim poznávání 
jiné kultury, i díky ubytování v hostitelských rodinách.   
FCE a CAE zkoušky nanečisto - 22. 2. 2017 

- studenti ze 3. ročníků 
- organizace M. Krčmářová (zapojeni i U. Baron, M. Kohut a R.  

Vysloužilová) 
    - studenti si mohli vyzkoušet i ústní zkoušku organizovanou JŠ Park,  

této možnosti využilo 17 studentů  
- pouze 3 studenti by zkoušku nezvládli 

Henry and 6 Wives - 5. 5. 2017 Buranteatr 
   - I.A a 1.X 
   - organizace M. Krčmářová a J. Prchalová    
   - studentské anglické divadelní představení, historické téma zpracované  
    jednoduchou a zábavnou formou 
Anglický den - 27. 6. 2017 

- organizace U. Baron, M. Kohut, M. Krčmářová, J. Prchalová, B. Vail, A.  Valošek, B.  
 Vrbicek, R. Vysloužilová a T. Sargánek (softbal)  

- Studentům byly nabídnuty následující aktivity: typická anglická soutěž Pub Quiz, soutěž v pravopise 
Spelling Bee, klasický americký sport softbal, Free Rice (možnost přispět na charitu zodpovězením 



vědomostních online otázek), krátký film s následnou diskuzí, vědomostní soutěž, výuka country 
tanců, karaoke a typicky anglické občerstvení.  
- studenti, kteří se zúčastnili, hodnotili akci pozitivně 

Soutěže 
Juvenes Translatores 2016 - 23. 11. 2016 

- 6 studentů ze 3.ABX a V.A 
- organizace U. Baron a M. Kohut 
- studenti překládali text z AJ do ČJ 

Angličtinář roku - 30. 11. 2016 
- 36 studentů (1.,2.,3.,4.X, IV.,VI.A, 3.A)  
- organizace M. Krčmářová a J. Prchalová 
- naše škola se umístila na 2. místě v Jihomorav. kraji a na 5. místě v ČR  

v celkovém počtu 280 zapojených škol a na 15. místě v EU 
z celkového počtu 15 107 studentů ze 683 škol v 28 zemích 

- Barbora Luňáková, 4.X, 22. místo v ČR z 6998 studentů  
English Guru - 5. – 13. 12. 2016  

- 1.X, 2.AX, 3.AX, 4.X, IV.A, VI.A 
- organizace M. Krčmářová a J. Prchalová 
- třída 4. X se stala vítězem z celkového počtu 3377 studentů z 293 tříd z celé ČR 

Konverzační soutěž - 26. 1. 2017 -  školní kolo - 29 studentů  
       - organizace R. Vysloužilová 
   - městské (okresní) kolo – 2 studenti 
   - krajské kolo - kategorie II.C – Kristýna Masařová, II.A, 2. místo  

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
Výměnný projekt s Utrechtem - 9. – 14. 5. 2017 (holandští studenti v Brně) 
    - 27. 5. – 3. 6. 2017 (naši studenti v Utrechtu)    

- organizace S. Hamerský a M. Kohut 
- 25 studentů 1. a III. ročníků 

- Pro studenty to byla jedinečná a nezapomenutelná zkušenost. Uvědomili si kulturní rozdíly a různé 
pohledy na svět. Navázali nová přátelství a měli možnost 2 týdny procvičovat angličtinu přirozenou 
formou. V neposlední řadě poznali krásy ČR a Nizozemí (Pernštejn, Macocha, Vida centrum, památky 
Brna, Utrechtu, Amsterdamu a Haagu )a zúčastnili se množství společenských a vzdělávacích aktivit. 
Projekt si velmi pochvalovali.  

Další vzdělávání  
J. Prchalová - Hodnotitel ústní zkoušky anglického jazyka pro žáky s PUP MZ (online) 
Park Conference - 5. 11. 2016 (S. Chalk, R. Vysloužilová) 

- 8. 4. 2017 (M. Kohut, R. Vysloužilová) 
M. Kohut na základě své účasti na této konferenci připravil prezentaci pro všechny vyučující AJ i 
učitele s aprobací AJ s nejzajímavějšími myšlenkami a nápady pro výuku. 
Semináře (3 x 90 minut) - 7. 2., 28. 2. a 7. 3. 2017   

- pořádané JŠ Park na žádost vedení školy pro všechny vyučující AJ i učitele s aprobací AJ 
- tématem byly tipy na vyučování gramatiky a slovní zásoby a využívání internetu ve výuce 
- celkově semináře nebyly příliš přínosné, zejména gramatický díky nízké úrovni a malé 

připravenosti lektora  

Plnění plánu předmětové sekce  
Plán PS byl splněn. 



Proběhla příprava, otestování a následná oprava přijímacích zkoušek. 
Pokračuje spolupráce s JŠ Park. Celkem 14 studentů ze 4. X opustilo naši školu s certifikátem jazykové 
zkoušky CAE a 5 z nich bylo přijato na dobré anglické univerzity. V Anglii bude studovat i jedna 
studentka ze 4. B. Studentka ze IV. A úspěšně složila zkoušku FCE a z V. A zkoušku CAE.  
Další studenti budou tyto mezinárodní zkoušky skládat v červnu nebo v září, takže výsledky budou 
známé později.   
V některých třídách se ve výuce používají časopisy Bridge.  

Shrnutí práce předmětové sekce 
Anglická sekce pracovala dobře a všechny proběhnuvší akce je možno hodnotit jako úspěšné, pro 
studenty přínosné a i jimi pozitivně hodnocené.  
Největším úspěchem bylo bezpochyby pěkné umístění v soutěži Angličtinář roku a výhra v soutěži 
English Guru (viz výše).  
 
 
Zprávu zpracovala: Jana Prchalová 

Projednáno v předmětové sekci dne: 28. 6. 2017 

  

                                                            

 



Zpráva o činnosti Předmětové sekce druhých cizích jazyků ve 
školním roce 2016/2017 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

Plnění tematických plánů 

Všechny tematické plány byly splněny. 

Akce, mimoškolní aktivity 

Přednáška o Španělsku pro studenty ŠJ, říjen 2016, organizovala společnost Alfa Agency. 

ŠpanělskÝ den  27.6.  (prezentace rodilých mluvčích a bilingvních studentů, filmy z hispanofonního 

prostředí rozšiřující znalosti o španělských reáliích, vědomostní kvíz ). 

Soutěže 

1.11. 2016 – školní kolo soutěže Mundo Hispano organizované FF MU v Brně.  

 V úrovni A1/A2 se zúčastnilo 26 studentů, v úrovni B1  20 studentů. 

 
2.12.2016 - v prostorách FF MU se uskutečnilo finále olympiády Mundo Hispano. V rámci této 

soutěže se konala také prohlídka Filozofické fakulty a poté beseda se studenty španělštiny. 
 

Výsledky finále:  
A1/A2:  

 
 
Kristýna Spurná  

 
 
2.místo, Kristýna Jelínková 7.- 8. místo, Andrea  

Rousová 7.- 8. místo 
 

B1: Filip Zeman 8. – 10. místo 
 

24. 1. 2017 - konverzační soutěž  ve španělštině (3 kategorie),účast 25 studentů.  
 
Do krajského kola (20.3.) postoupilIo 5 studentů: 

SŠ I – 1. Kristýna Spurná,3.X ,  2.Vendula Sedláková, IIA 

SŠ II – 1. Filip Zeman, 4.X ,  2. Besma Ahmedová,4.X 

SŠ III – 1. Klára Wiltavská, 4.X  

      Umístění v krajském kole:

       SŠ I –  Kristýna Spurná, 3.X  – 1.místo 

SŠII –  Filip Zeman,4.X  - 1.místo 

SŠIII –  Klára Wiltavská, 4.X  - 1.místo 

Tito studenti postoupili do celostátního kola, kde obsadili 5. místa.

                                                                                 

                                                                                    



 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Plnění tematických plánů 

tematické plány byly splněny. 

Akce, mimoškolní aktivity 

Projektový týden na Francouzské alianci, 5. - 9. 9. 2016, 34  žáků. 

Francouzská studentka pedagogiky ve výuce FJ, 17. - 21. 10. 2016. 

Práce v porotě  při Olympiádě FJ -  P. Pernicová, březen 2017. 

Francouzská stážstka z AF ve výuce FJ (III.A, 2.X, 3.X, 4.X, seminář FJ), duben, květen 2017. 

Návštěva Francouzské aliance, seznámení s francouzskou knihovnou a mediatékou, I.A, 18.5. 2017. 

Návštěva veletrhu franc. firem a vysokých škol na AF, květen 2017. 

Literárně- historický poznávací zájezd do Provence,  20. – 25. 6. 2017, 34 žáků. 

 

Soutěže 
 

Olympiáda  FJ – krajské kolo: účast 4 žáci 

Umístění: 

Kat. A2: Kateřina Lojdová, III.A – 2.místo, Veronika Pilková, III.A – 4.místo 

Kat. B1: Michaela Krupová, 3.X – 1.místo 

Celostátní kolo: Michaela Krupová, 3.X – 8.  místo 

 

Další vzdělávání 

Irena Trávníčková -  školení”Současná mluvená francouzština”, Francouzský institut Praha, 28. 4. 

2017, 4 hod. 

Petra Pernicová  - program celoživotního vzdělávání “Formation continue”, Ped. fakulta MU, 

1.11. 2016 – 10.2. 2017, 20 hod.

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

Plnění tematických plánů 
 Tematické plány byly splněny, v 3.A a B bude nutno doplnit učivo k tématům Sport, Gesellschaft 

(Z.Autratová, B.  Masaříková).  Důvodem zpoždění bylo odpadnutí většího počtu hodin, než bylo 

plánováno, a časté absence žáků .  Učivo bude zařazeno do plánu příštího roku. 

 

Akce, mimoškolní aktivity 
Práce v komisi okresního a krajského kola Olympiády v německém jazyce (únor, březen, Z. Autratová, 

B. Masaříková). 

 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 
 

Přípravná schůzka k UNESCO projektu ve Vídni 21.9. (Z. Autratová, B. Masaříková). 

Účast na mezinárodním projektu UNESCO „ Sanfter Tourismus“ 6.  -9. 4. 2017, Vídeň,  

účast 15 žáků ,( ped. doprovod Z. Autratová, Š. Forejtková. 

Celkem se akce zúčastnilo  více než 60 žáků a učitelů z Brna, Pécse, Vídně a Nitry. Jedná se o 

každoročně probíhající projekt s mezinárodní účastí partnerských škol, který je tradičně velmi 

pozitivně hodnocen všemi aktivními účastníky i pozvanými hosty. 

Soutěže  
Soutěž „Němčinář roku“, účast 12 žáků 

Soutěž v německém jazyce:   

Školní kolo : účast 10 žáků 

Okresní kolo Brno – město:  Šárka Ustohalová, V.A  –  4. místo v kategorii III A 

Krajské kolo :Dimyana Angelova, I.A  - 3. místo v kategorii II B 

Další vzdělávání  
 Hana Zemanová – seminář Landeskunde Österreichs, 17. 2.   



RUSKÝ JAZYK 

Plnění tematických plánů 
Tematické plány  byly splněny.  

Akce, mimoškolní aktivity: 
Seznámení s ruskými tradicemi (ruské Vánoce, Velikonoce, seznámení s ruskou kuchyní). 

Školní kolo soutěže Puškinův památník:  4 žáci. 

 

ITALSKÝ JAZYK 

Plnění tematických plánů 
Tematické plány  byly splněny.  

 

Plnění plánu předmětové sekce   
Plán předmětové sekce 2. jazyků byl  splněn  kromě výměnného pobytu v Bavorsku, který byl měl na 

žádost německé partnerské školy proběhnout v příštím roce. Navíc sev rámci FJ uskutečnila 

poznávací exkurze do Provence (20. – 25. 6.) a „Španělský den „ v rámci Dne jazyků. 

 

Shrnutí práce předmětové sekce 
Spolupráce v rámci předmětové sekce je  funkční.  

K úspěchům patří účast v celostátních kolech soutěží ve francouzštině  (Michaela Krupová), ve 

španělštině (Kristýna Spurná, Filip Zeman, Klára Wiltavská). Žáci pozitivně hodnotili možnost účastnit 

se projektu UNESCO a poznávací exkurze do Francie. 

 

 
Podklady pro zprávu dodaly vyučující jednotlivých jazyků.   
Projednáno v předmětové sekci dne:  16. 6. 2017 
 
Z.Autratová, vedoucí PS 2. jazyků 
 

 

 

 
 



Zpráva o činnosti předmětové sekce matematiky, fyziky,  IVT  
ve školním roce 2016/2017 

Plnění tematických plánů 
Konstatujeme, že tematické plány jsou splněny.  
Nutné dobrat  
Fyzika  
 Kopáčková  2.A termodynamické zákony, kalorimetrická rovnice → přesun do 3. ročníku (září)   
Matematika 
Filičuková 
 2.A  shodná, podobná zobrazení → přesun do 3. ročníku (září) 
 2.B  shodná, podobná zobrazení → přesun do 3. ročníku (září) 
Sargánková 

I.A - kružnice, kruh, válec přesun do II.A 
1.B - výroky, dokončení v září v 2.B 
2.X - shodná zobrazení, přesun na září, 3.X 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
Erasmus plus téma Tvary  za organizaci je odpovědný zástupce ředitele školy Miroslav Hruška 

Akce, mimoškolní aktivity  
MU Přírodovědecká fakulta, katedra Fyziky    

Praktika pro SŠ  Jaroslava Pindryčová , Hana Pospíšilová, 

Petr Vozák           3. ročníky a V.A 

Přednáška Kinematika   Jaroslava  Pindryčová                  

27 studentů V.A 

                                                                                 

 Katedra Jaderné fyziky Praha  -  Týden vědy a techniky na Jaderce  2 studenti   III.A Katka Lojdová a 

3.B  Radek Peloušek   

 Den na Jaderce Jaroslava  Pindryčová  27 studentů V.A 

Přednáška a exkurze  Kohoutovice  výroba elektronových mikroskopů Jaroslava  Pindryčová 27 

studentů V.A 

Hvězdárna  přednáška Země pod palbou  organizovala  Jaroslava Pindryčová   pro studenty  3.ročníků 
a V.A , I.A 
Návštěva Vida centra  třídy 3.B a 3.X   Pospíšilová 
Exkurze   Dlouhé Stráně  studenti     3.A, 3.B  a III.A  Jaroslava Pindryčová 
                 Praha Jaderka  Tokamak   studenti  V.A   Jaroslava  Pindryčová 
 Technické muzeum  třídy III.A a 2.B, výstavy Od tamtamu k internetu a Historie výpočetní techniky- 

Vozák, Misák 

Soutěže  
Finanční   gramotnost  smíšená  družstva, obě kategorie 2. místo v krajském kole, účast školní  kolo   
68 studentů  - Pindryčová 



Matematický  klokan  zastoupeny všechny kategorie účast školním  kole  51 studentů- Pindryčová, 
Filipčuková 
Technoplaneta   zúčastnil se 1 tým z I.A, skončil 73. z 200 týmů - Vozák 

Naše škola je COOL!  soutěž školních videí, účastní se II.A zatím nevyhodnoceno-  Vozák 
      
Bobřík  informatiky  účast školním  kole, jeden student Zdeněk Toufar, 3.A postoupil do krajského 
kola   - Vozák 

Fyziklání soutěž internetový tým ze 3.A, 3.B, 3.X a III.A, skončili ve své kategorii na 15. místě ze 44   

PišQorky  42 studentů , postup  do krajského kola,  jako škola jsme organizátoři oblastního kola - 
Pindryčová 
Účast v Internetové matematické olympiádě vybraní žáci 3. a 4. ročníků – Filipčuková 
Účast na matematické olympiádě I.A   4 studenti , Veronika  Zvonková obsadila I.místo - Sargánková 

Další vzdělávání  
Fyzikální čtvrtky – kavárna  Pospíšilová 

Petr Vozák a Roman Misák – účast na konferenci Počítač ve škole, Nové Město na Moravě, 11.–13. 4. 
2017 

Roman Misák – Microsoft Roadshow pro školy, 14. 10. 2016 

Petr Vozák – setkání koordinátorů ICT 9. 9. 2016, Středisko služeb školám Brno  

Roman Misák – školení Zadavatel pro společnou čásat maturitní zkoušky, 18. 1. 2017 

Účást na konferenci Srní  10.-12.11.2016 Dva dny s didaktikou matematiky  
Pospíšilová, Filipčuková, Vozák, Gorodecká, Kopecká   
Účást na  Konferenci učitelů matematiky středních škol , Pardubice, 21.9. – 23.9. 2016 Pindryčová, 

Kopáčková 

Semiář z historie a didaktiky matematiky, PřF MU Brno - Filipčuková 

 

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

Poznámky 
Prosíme  o možnost  pokud  budou peníze na opravu učebny fyziky . 

Shrnutí práce PS 
  
Spolupráce členů PS byla funkční.  Je třeba se zaměřit  na plnění plánů a budeme se snažit projednat 

plány s ředitelstvím školy vzhledem k povinné maturitě z matematiky. 

 

 



Zpráva o činnosti předmětové sekce biologie–chemie ve školním roce 
2016/2017 

Plnění tematických plánů 
CHEMIE 
1.A a 1. B T. Novosadová: neprobrané učivo: termochemie, rovnováha; důvod: potřeba více 
procvičovat a opakovat probírané učivo; opatření: pracovní listy na začátku 2. ročníku, možno zařadit 
do chemických praktik, které jsou součástí výuky 2. ročníku 
 
IV. E. Pláteníková: neprobrané učivo: halogenderiváty, dusíkaté deriváty, kyslíkaté deriváty, 
karboxylové kyseliny a jejich deriváty, heterocykly; příčina: nevhodně zvolený TP, což se vyřešilo jeho 
úpravou pro následující školní rok, opatření: pracovní listy na začátku 3. ročníku 
 

2. B a 2. A T. Novosadová: neprobrané učivo: halogenderiváty (v 2. A probráno), dusíkaté deriváty (v 
2. A probráno), kyslíkaté deriváty, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, heterocykly; příčina: 
nevhodně zvolený TP, což se vyřešilo jeho úpravou pro následující školní rok, opatření: pracovní listy 
na začátku 3. ročníku 
 

BIOLOGIE 

Konstatuji, že všechny tematické plány byly splněny. 
 

Akce, mimoškolní aktivity  

Předmětová sekce uspořádala během školního roku následující kurzy: 

EKOKURZ 
• kurz ekologie v regionu 
• datum a místo konání: září/říjen 2016, SEV Kaprálův mlýn 
• povinný kurz pro všechny studenty 2. a IV. ročníku studia (studenti, kteří se nemohli ze závažných 

důvodů kurzu zúčastnit, absolvovali náhradní plnění na zadané téma)  
• organizovala: T. Novosadová, pedagogický doprovod studentů na kurzu: T. Novosadová, S. 

Sargánková, S. Hamerský a třídní učitelé (S. Sargánková, A. Rychtecký, H. Malášková, J. 
Pindryčová) 

• studenti absolvovali 2,5 denní program „Terénní ekologie“ připravený pracovníky Kaprálova 
mlýna zaměřený na ekologii v regionu (hydrobiologické odlovy, determinace rostlin, hodnocení 
kvality životního prostředí, studium jednotlivých biotopů; nabyté znalosti a dovednosti uplatnily 
při práci na projektech; práce probíhala ve skupinách a výsledky si pak vzájemně představovali a 
obhajovali). Program byl zpestřen přednáškou herpetologa. 

• kurz ve všech termínech proběhl bez problémů a byl přínosným doplněním teoretické výuky ve 
škole 

 

KURZ TRADICE A SOUČASNOST 
• datum konání: 7. 6. – 10. 6. 2017 
• místo konání: Pálava 
• kurz „Tradice a současnost“ je kurz vyplývající ze ŠVP pro II. ročník. Během letošního kurzu 

studenti absolvovali čtyřdenní exkurzi, během které navštívili Archeopark Pavlov, Mikulov, 
Novomlýnské nádrže, Národní přírodní rezervaci Křivé jezero (s ekologickým výukovým 
programem a zpracováním pracovních listů) a absolvovali přechod Pálavských vrchů.  

• organizoval: E. Pláteníková, pedagogický doprovod A. Filipčuková 
 



 
Předmětová sekce uspořádala během roku následující přednášky, workshopy a exkurze: 
 
EXKURZE BIOSKOP 
• Nekonečný příběh buňky 
• datum konání: 12. 9. 2016 
• místo konání: Univerzitní kampus MU Brno 
• organizovala: K. Voráčková 
• exkurze se zúčastnili studenti semináře VBP 
• žáci si rozšířili znalosti o buněčném cyklu, naučili se pracovat s automatickými pipetami a 

vyzkoušeli si praktickou izolaci DNA 
 
WORKSHOP O DUŠEVNÍCH NEMOCECH 
• datum konání: 6. 10. 2016 (11. 4. 2017) 
• místo konání: Café Práh Vaňkovka 
• akce se zúčastnila třída 2. A (2. X) 
• organizovala: K. Voráčková 
• žáci se dozvěděli, jak rozpoznat duševní nemoc u sebe a u svého okolí, jaké jsou chybné 

předsudky a mýty v daném tématu, jak žijí lidé se schizofrenií nebo bipolární poruchou 
 
PEER 
• seberozvojový workshop zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů 
• datum konání: 4. – 6. 11. 2016 
• místo konání: RS Prudká 
• organizovala: K. Voráčková 
• 30 studentů 1. ročníku 
• dle zpětných vazeb žáků velmi úspěšný program 
 
PROJEKT „HATE FREE CITIES“ 
• datum konání: 1., 6., 15. a 20. 12. 2016 
• místo konání: Gymnázium Slovanské náměstí 
• organizovala: K. Voráčková 
• akce se zúčastnily třídy 2. B a IV. A 
• témata: hate speech, multikulturní výchova a aktuální nesnášenlivé nálady ve společnosti 
 
PŘEDNÁŠKA DENTÁLNÍ HYGIENA 
• datum konání: 12. 1. 2017 
• místo konání: Gymnázium Slovanské náměstí 
• organizovala: T. Novosadová 
• přednášky se zúčastnili studenti 2. X, 2. B, 3. A a I. A 
• studenti si vyslechli prezentaci, jak si správně čistit zuby; proběhli i praktické ukázky čištění zubů 

a detekce zubního plaku pomocí barviva 
 
VIDA CENTRUM 
• datum konání: 9. 2. 2017 
• natáčení pořadu ČT U6 – úžasný svět vědy 
• akce se zúčastnilo 5 studentů třídy II. A 
• organizovala E. Pláteníková 
 
KURZ DĚTSKÉ ÚRAZY 
• datum konání: 23. 2., 2. 3., 9. 3. 2017 



• místo konání: FNB Brno 
• organizovala: B. Cvejnová, K. Voráčková 
• akce se zúčastnili studenti semináře VBP 
• témata: Stal se mi úraz, co mám dělat? Jak zabránit dětským úrazům. První pomoc 
 
PROJEKT SE ZOO BRNO 
• datum a místo konání: 21. 4. 2017; ZOO Brno 
• projekt vypracovali studenti V. A našeho gymnázia pro žáky druhé stupně ZŠ a odpovídajících 

ročníků víceletých gymnázií 
• druhý ročník projektu „INTO THE WILD WITH ENGLISH GUIDE aneb po stopách zvířat se studenty 

gymnázia Slovanské náměstí“ a měl za úkol zábavnou formou přiblížit žákům zvířata chovaná 
v ZOO. Celý projekt proběhl v anglickém jazyce. 

• soutěž se konala už po třetí a letos se jí zúčastnil rekordní počet družstev (54), vše proběhlo 
úspěšně a hladce především díky dobré připravenosti studentů třídy V. A 

• organizovala T. Novosadová 
 
EXKURZE A WORKSHOP NA TÉMA KREV 
• datum konání: 25. 4. 2017 
• místo konání: Univerzitní kampus MU 
• organizoval: K. Voráčková 
• akce se zúčastnili studenti semináře VBP 
• žáci se seznámili s laboratořemi Experimentální biologie PřF MU, sami si stanovili svou krevní 

skupinu, hodnotu glykémie, vyzkoušeli si udělat krevní roztěr, jeho barvení a práci s Bürkerovou 
komůrkou 

 
VÝSTAVA POLNÍ NEMOCNICE LÉKAŘŮ BEZ HRANIC 
• datum konání: 4. 5. a 5. 5. 2017 
• akce se zúčastnili studenti I. A a II. A 
• organizovala: E. Pláteníková 
 
SBÍRKA LIGY PROTI RAKOVINĚ 
• datum konání: 10. 5. 2017  
• organizovala: S. Sargánková 
• vybráno 8200 Kč 
• 6 dvojic studentů ze třídy IV. A se zapojilo do prodeje kytiček na podporu Ligy proti rakovině 
 
VIDA CENTRUM 
• datum konání: 17. 5. 2017 
• akce se zúčastnili studenti V. A 
• organizovala: E. Pláteníková 
 
ZÁŽITKOVÁ EXKURZE ZOO BRNO 
• datum konání: 22. 5. 2017 
• místo: ZOO Brno 
• akce se zúčastnili studenti V. A, kteří tuto exkurzi dostali od ZOO Brno jako odměnu za přípravu 

soutěže 
• studenti měli možnost navštívit místa v ZOO, kam se běžný návštěvník nedostane. Zároveň si 

mohli některá zvířata nakrmit 
• organizovala: T. Novosadová 
 
FAST BĚH 



• datum konání: 25. 5. 2017 
• místo konání: park Lužánky 
• organizovala: K. Voráčková 
• zájemci z třídy III. A 
• projekt HOBIT organizoval sportovní akci na podporu informovanosti cévních chorob 
 
EXKURZE DO MENDELOVA MUZEA A CHEMICKÝCH LABORATOŘÍ MU 
• datum konání: 26. 5. 2017 
• organizovala: E. Pláteníková 
 
T – EXKURZE 
• datum konání: červen (termíny různé dle jednotlivých témat) 
• místo konání: Univerzitní kampus MU 
• organizovala: K. Voráčková 
• zájemci ze tříd 3. A, 3. X a V. A 
• práce ve VŠ laboratořích z oblasti veterinární medicíny, mikrobiologie, počítačové chemie, 

bioinformatiky, astronomie, molekulární biotechnologie, genetiky, matematiky, ekotoxikologie 
 
BOTANICKÁ EXKURZE 
• datum konání: 7. 6. 2017 
• místo konání: Botanická zahrada MU Brno 
• exkurze se zúčastnila třída 1. B 
• organizovala: E. Pláteníková 
 
BOTANICKÁ EXKURZE 
• datum konání: 8. 6. 2017 
• místo konání: park Anthropos – Červený kopec 
• studenti III. A 
• poznávání místních rostlin 
• organizovala: K. Voráčková 
 
EXKURZE ZOO BRNO 
• datum konání: duben, květen, červen 2017 
• exkurze se zúčastnili studenti 2. ročníků a IV. v rámci kurzu „EKOKURZ“ vyplývajícího ze ŠVP. 

Exkurze byla zaměřena na systém a zástupce plazů, ptáků a savců 
• organizovala: S. Sargánková, T. Novosadová 
 

Soutěže  
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
• proběhlo školní kolo BIO v následujících kategoriích: 

o kategorie A a B na téma Budiž světlo! se zúčastnilo pět studentů; žádný student 
nepostoupil do městského kola 

SOČ 
• školní kolo 

o datum konání: 6. 2. 2017 

o Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 

o počet zapojených studentů 4: Borýsková 3. X, Kazimírová 3. X, Humeňanský 3. A, Šandová 
VI. A 

o všichni studenti postoupili do městského kola 



• městské kolo: 

o datum konání: 5. 4. 2017 

o Gymnázium Terezy Novákové 

o počet zapojených studentů 4: Borýsková 3. X, Kazimírová 3. X, Humeňanský 3. A, Šandová 
VI. A 

o postup do krajského kola: Kazimírová 3. X, Humeňanský 3. A, Šandová VI. A 

• krajské kolo: 

o datum konání: 11. 5. 2017 

o Gymnázium kapitána Jaroše 

o počet zapojených studentů 3:   

� Veronika Kazimírová 3. X; obor lékařství, 5. místo 

� Tomáš Humeňanský 3. A; obor biologie, 2. místo, postup do celostátního kola 

� Veronika Šandová VI. A, obor lékařství, 5. místo 

• celostátní kolo: 

o datum konání: 18. 6. 2017 

o počet zapojených studentů 1: Tomáš Humeňanský, 3. A 

o umístil se na 14. místě a dostal cenu děkana LF MU Brno 

• organizovala: K. Voráčková 
 

ATLETICKÉ ZÁVODY 
• atletické závody Pohár rozhlasu 
• datum konání: 11. 5. a 16. 5. 2017 
• organizovala: E. Pláteníková 
• 26 studentů třídy II. A se zúčastnila atletických závodů v Brně 
• v oblastním kole se umístili na 3. místě a postoupili do okresního finále, kde skončili na 5. místě 
 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
Předmětová sekce se nezapojila do žádných mezinárodních projektů, které by přímo souvisely s její 
činností. 

Další vzdělávání  
S. Sargánková 

• Školení pro předsedy maturitní komise, 24. 2. 2017, půlden 
S. Hamerský  

• Studium k rozšíření učitelské kvalifikace - anglický jazyk, celý školní rok 
E. Pláteníková 

• Konference zdraví nás baví II., datum konání 16. 9. 2016, délka 6 vyučovacích hodin, 
akreditováno MŠMT 

o aktuálním problémy v oblasti výchovy ke zdraví, duševní zdraví dětí i pedagogů, 
prevence vyhoření pedagogů a dále s postupy, jak těmto jevům předcházet. 

• Kurz Minulost a současnost - vývoj života na Zemi, datum konání 10. 9. 2016, délka 4 
vyučovací hodiny 

o Popis pěti největších vymírání za poslední půl miliardy let, jejich příčiny, následky, 
oběti a vítězové. Přežili dinosauři?  Praktické ukázky v paleontologické expozici 

• Geologie a společnost, datum konání 15. 10. 2016, délka kurzu 4 vyučovací hodiny, 
akreditováno MŠMT 



o Povrchová a podzemní voda v rámci koloběhu vody, zákonitosti pohybu a akumulace 
podzemní vody v geologickém prostředí, využití vodních zdrojů, jejich získávání a 
ochrana. 

T. Novosadová 
• Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol - XVIII. ročník, datum konání 7. 

a 8. 9. 2016, délka trvání 2 dny, akreditováno MŠMT  
K. Voráčková 

• Geologie a společnost, datum konání 15. 10. 2016, délka kurzu 4 vyučovací hodiny, 
akreditováno MŠMT 

o Povrchová a podzemní voda v rámci koloběhu vody, zákonitosti pohybu a akumulace 
podzemní vody v geologickém prostředí, využití vodních zdrojů, jejich získávání a 
ochrana. 

 

Plnění plánu předmětové sekce  

Předmětová sekce biologie – chemie splnila své plány a zapojila se i do dalších projektů, které se 
vyskytly v průběhu školního roku. 

Shrnutí práce předmětové sekce 
Komise pracovala na 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. 
 
 
Zprávu zpracoval: T. Novosadová 

Projednáno v předmětové sekci dne: 26. 6. 2017 

  



Zpráva o činnosti předmětové sekce Geografie ve školním roce 
2016/2017  

Plnění tematických plánů 
Tematické plány byly u všech vyučujících splněny, ve 3.B (prof. Kadlec) v rámci opakování v září bude 

doplněna výuka o cca 2-3 hodiny výpočtů v rámci opakování kartografie a matematické geografie. 

Akce, mimoškolní aktivity  
Přednáška Ing. arch. V. Menc la o územním plánování, urbanizaci, vzniku měst pro oba semináře 

Bezpečnostní analýza – přednáška Mgr. J. Petláka pro zájemce z řad studentů 2. ročníku a III. A. 

9.5.2017 geografická exkurze Praha – II.A – I.Trávníčková 

15.6.2017 exkurze blízké zahraničí – Pavlov, Mikulov,Vídeň – III.A, 2.X – T. Sargánek, I. Trávníčková 

21. 6. 2017 exkurze blízké zahraničí – Schneeberg a Dolní Rakousko – 2.A a 2.B – J. Kadlec, A. 
Filipčuková 

2.3. 2017 program „Filipíny – za obry a trpaslíky“ – Planeta Země 3000  - 3.A, B, X a IV. A – J. Kadlec, 
T. Sargánek 

22.6. 2017 program Brazílie – Planeta Země 3000 – 1.A, 1.B – I.Trávníčková 

 Soutěže  
Zde budou zapojení do soutěží: přesné názvy soutěží, počty zapojených žáků v jednotlivých kolech, 
od krajských výše uveďte navíc kolo, kategorii, celé jméno, třídu, umístění. 

Zeměpisná olympiáda kategorie C a D: celkem 2 zástupci v okresním kole, jeden z nich úspěšný řešitel 

Eurorebus:  II.A (Lazárková, Procházková, Masařová) – Eurorebus – 10.místo kraj. kolo,3. A – účast 
v krajském kole, 2.A a 2.B – zapojení do základního korespondenčního kola 

Euroscola: M. Frait (2.A) – účast v korespondenčním kole 

Europasecura: 1. místo v krajském kolem I.V (Čermáková, Vymazal, Liener) a postup do celostátního 
kola, kde nakonec obsadili 4. místo, 2. místo v krajském kole 2.B (Haasová, Humpolíková,  Müller) a 
postup do celostátního kola. 

 Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
Spolupráce, projekty, akce: názvy, termíny, zapojení učitelé a žáci (podle rozsahu jména nebo počty), 

hodnocení, … 

Pražský studentský summit  (Praha, model OSN, země Keňa) – aktivně zapojeni K. Čižmář a K. 

Jelínková (oba 3.A)  

Další vzdělávání  
Prof. H. Gorodecká: Klima a krajina aneb Z partnerů soupeři – přednáška AV ČR 3. 11. 2016 
Prof.  T. Sargánek: Geologická exkurze pro pedagogické pracovníky (MU Brno) 1. 4. 2017 

Prof. I. Trávníčková:  Konflikty a problémové oblasti současného světa (5. hod. školení) - 5.5.2017 

Prof. J. Kadlec: Dnešní svět v souvislostech (Terra klub seminář pro vyučující) – 9. 4. 2017 

 

 

 



 Plnění plánu předmětové sekce  
Informujte o plnění dalších bodů plánu předmětové sekce, případně o tom, co se uskutečnilo navíc a 
není uvedeno v odstavcích výše. Postřehy k práci předmětové sekce. 

Plán splněn a dodržen. V některých aspektech dokonce nad možná očekávání. Na práci sekce se 
podíleli aktivně všichni vyučující a neobjevili se žádné větší nedostatky ani problémy při naši letošní 
práci. Počet hodin geografie a možnosti seminářů do příštího školního roku 2017/18 byly rozšířeny o 
seminář Evropa a svět (volitelný předmět pro 3. ročníky), na jehož přípravě se sekce geografie také 
aktivně podílela a připravila jeho anotaci ve spolupráci s předmětovou sekcí NOSu a historie.  

 Shrnutí práce předmětové sekce 
Zhodnoťte práci sekce ve školním roce, vypíchněte největší úspěchy. 

Největší radost máme s pozitivní zpětné vazby studentů směrem k výuce geografie v průběhu studia. 
Stejně jako nás těší aktivní zapojení poměrně velkého počtu studentů do soutěží a jejich úspěšná 
prezentace v nich. I nadále se nám daří držet úroveň výstupů studentů (maturity, studentské práce 
apod.) na odpovídající úrovni gymnázia s nadstandardní hodinovou dotací geografie.  

 



Zpráva o činnosti předmětové sekce NOS a dějepis  
ve školním roce 2016/2017 

Plnění tematických plánů 
Tematické plány byly v jednotlivých třídách splněny dle harmonogramu ŠVP. 

Akce, mimoškolní aktivity  

Ekonomického kurz pro třetí ročník – únor 2017 
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 
PhDr. Dana Linkeschová CSc. - specialistka na lidské zdroje z VÚT; témata: personalistika 
Ing. Papalová – VŠ Ostrava; téma: podnikání v ČR 
Mgr. Kubizňák – exekutorská komora; téma: exekuce 
Kristýna Hájková - 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 

 

Exkurze do Osvětimi (55 studentů) – prosinec 2016 

Exkurze na soudní líčení pro předmaturitní ročník během maturit (4x).  

Beseda – ochrana spotřebitele pro VA – březen 2017 

Přednáška prof. Libora Jana – Historický ústav FF MU Brno, téma: „Český středověk a současnost“ – 
2ABX , červen 2017 

Přednáška prof. Mareše z FSS MU Brno, téma Bezpečnostní situace v Evropě – duben 2017 v aule pro 
VA a 3A 

Debaty s Karolínou Kašpárkovou (3A) o studiu SŠ v USA – 1. A, 1. X, III. A 

Beseda se Sárou Provazníkovou (studium v GB) – zájemci 1. – 4. roč., leden 2017 

Beseda se Sárou Provazníkovou (studium NED) – 2. A, 2.X, 2. B, leden 2017 

Třída 1. A byla na podzim 2016 v Anthroposu spolu s třídou 1. B. Proběhla odborná přednáška a 
prohlídka muzea.  

Seminářem VNS – exkurze v Muzeu exilu. Opět s průvodním slovem – majitele J. Kratochvíla. – duben 
2017 

1.B – exkurze – Germáni a Římané na jižní Moravě, zámek – Mikulov – geneze Dietriechsteinů 

Celodenní návštěva Staroslavného benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě pro studenty 
I. A (červen 2017) 

Soutěže  
Dějepisná olympiáda (téma Habsburkové v 18. století) – školní kolo 34 studentů – postup 

Ema Kasalová z I. A do okresního kola, dále bez umístění 



XXI. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové - se společným tématem 

„Je minulost stále živá?“ – účast Elišky Hlaváčkové z I. A – celkové 4. místo v celé ČR 

Soutěž Rytíři dějin – tříčlenné družstvo IA postup do finále soutěže (toho se nezúčastnili 

z důvodu maturit) 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  

Steve Chalk 

Projekt Erasmus Plus „Shapes“ – hostování dvou cizích středních škol (z Turecka a Řecka). 
Zúčastnili se studenti/studentky z různých třid včetně 6 žáků z 2.X. Akce pokračuje na podzim 
s návštěvou Kréty. Jako průvodce/učitel měl Steve na starosti návštěvu bitevního pole a 
zámku Slavkov, plus celodenní výlet do Prahy.  

Další vzdělávání  
Martin Císař 
Seminář agentury Descartes – Argumentace, argumentační chyby a kritické myšlení pro 
pedagogické účely, říjen 2016. 
Dana Machovská 
Postgraduální vzdělávání učitelů latiny a dějepisu na SŠ a VOŠ: Dějiny a kultura starověku; FF 
MU, dvouletý kurz.  
Adam Rychtecký  
Seminář pro školní maturitní komisaře – jednodenní seminář, únor 2017. 
Šeminář na FSS MU Brno 3x – gender, sociologie, sociální antropologie. 
Seminář „Náboženství v dnešním světě - fenomén upadající, nebo nabývající na významu?“ 
pod vedením RNDr. Artura Boháče, Ph.D. z Liberce (listopad 2016) 
Jan František Teister 
Seminář „Náboženství v dnešním světě - fenomén upadající, nebo nabývající na významu?“ 
pod vedením RNDr. Artura Boháče, Ph.D. z Liberce (listopad 2016) 
Studium Teologických nauk na CMTF UP v Olomouci (zdárně dokončen II. ročník) 
Steve Chalk 
Čtrnáctidenní CLIL kurz v srpnu v Dublinu, Irsko. 14-25. 8. 2017  

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

Shrnutí práce předmětové sekce 

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). Za pilotní aktivity považuji každoroční exkurzi do 
Osvětimi, činnost externích lektorů v ekonomickém kurzu pro 3. ročník, zapojení studentů do 
geografických, politologických soutěží i spolupráci dějepisné části sekce se sdružením Pant (tématika 
dějin 20. století). 
 
Zprávu zpracoval: Martin Císař 
 
Projednáno v předmětové sekci dne: 29. 6. 2017 



Zpráva o činnosti předmětové sekce UMĚNÍ A KULTURA   (VV, HV) 
ve školním roce 2016/2017 

Plnění tematických plánů 
Výtvarná výchova  - P. Palečková. Tematické plány byly splněny. 
Hudební výchova  -  L. Číhalová, Š. Forejtková. Tématické plány ve všech třídách splněny. 

Akce, mimoškolní aktivity – Vv 
- animační programy v Moravské galerii, přednášky o umění – průběžně 
- vánoční výzdoba školy 
- Olgoj Chorchoj – animace k výstavě leden - březen 
- výstava Kmeny 90 animace v MG květen - červen 
- Výstava Geometrie v prostorách školy 
- návštěvy a edakuční programy v Low – Beerově vile – duben- červen 
- Kalendář pro rok 2017 
- projekt Erasmus, výtvarné workshopy – duben 2017 
- výstava soutěže Světlocit v MG Místodržitelský palác 

Akce, mimoškolní aktivity - Hv  
- hudební vystoupení Erbovní slavnosti Královo Pole 
- Adventní vystoupení – Královo Pole 
- Akademie v Semilasse- prosinec 2016 – Vánoční koncert 
- hudební program studentů gymnázia a vystoupení pěveckého sboru 
- Moravské zemské muzeum – oddělení dějin hudby – Památník Leoše Janáčka 
- Technické muzeum v Brně, hudební nástroje 
- Výstava Kmeny 90 
- návštěva Low–Beerovy vily – prohlídka secesní architektury a dobových dokumentů 

30. let 
- koncert pěveckého sboru v Moravském Krumlově 
- koncert pěveckého sboru gymnázia v Low-Beerově vile – červen / Š. Forejtková / 

Soutěže  
Vv – Světlocit – výstava soutěžních prací v Moravské galerii – Veletržním paláci 

Další vzdělávání  
Palečková   

- Edukační programy pro pedagogy – 6 hodin 
- Seminář pořádaný Mgr. M. Brázdovou  (sobota celý den) 
- Přednášky v Moravské galerii 

Plnění plánu předmětové sekce  
Učivo bylo probráno a splněno podle tematických plánů výtvarné i hudební výchovy 

Shrnutí práce předmětové sekce 
Členové předmětové komise Umění a kultura vzájemně spolupracují a snaží se řešit zadané úkoly co 
nejlépe 
 
Zprávu zpracoval: Pavla Palečková 
Projednáno v předmětové sekci dne: 27. 6. 2017 



Zpráva o činnosti předmětové sekce TĚLESNÉ VÝCHOVY  ve školním 
roce 2016/2017  

Plnění tematických plánů  
Tematické 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 2016 
Vánoční basketbalový turnaj 2016 
Výběrový zimní kurz Schladming leden 2017    30 žáků 
Zimní kurzy  - lyže, snb, běžky, 1. Pomoc, program dle ŠVP, únor 2017 cca 100 žáků 
Sportovní dny květen 2017, turistika, běhy, 1. Pomoc, řešení krizových situací, orientace v terénu 
všechny druhé ročníky, cca 100 žáků 
Letní kurzy – 3. ročníky, Vltava – červen 2017, jednodenní cyklovýlety do okolí Brna v rámci letního 
kurzu červen 2017  90 žáků 
Přednášky: Regenerace a výživa ve sportu, výživová pyramida, 1. Pomoc, KPR, tonutí, úrazy a 
problémové situace v zimním a letním období z hlediska první pomoci v rámci NP cca 20 žáků 
Plavání pro studenty 3. ročníků, teorie a praxe vodní záchrany 
Plavání jako výběrový sport pro maturitní ročníky 
Squash, badminton, fitness, sportovní hry jako výběrový sport pro maturitní ročníky 
Školní ples Semillaso – březen 2017 
Vzdělávací program pro dívky 1. Ročníků „ S tebou o Tobě“ 1. Ročníky, cca 60 dívek 

Soutěže   
Basketbal dívky – SH – říjen krajské kolo 10 žákyň; basketbal  dívky - SH březen 
Plavání SH – listopad 12 žáků, 2. Místo, nepostupová soutěž 
Aerobik SH dívky 
Florbal SH hoši, dívky 

Další vzdělávání   
E – learningové kurzy o bezpečnosti ve sportovních činnostech, průběžně 

Plnění plánu předmětové sekce   
Práce PK TV ve školním roce 2016/2017 probíhala v pravidelných časových intervalech. Jednalo se o 
nákup pomůcek pro TV, 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 2016/2017. PK TV se věnovala přípravě 
sportovního dne, který se uskuteční na závěr školního roku v červnu 2017 
Cvejnová, Sargánek – posluchači z MU FSPS 

 Postřehy k práci předmětové sekce  
Kladně hodnotíme letošní spolupráci celé PS TV. Ve zpětných vazbách našich žáků ze zimních i letních 
kurzů je patrné, že byli spokojeni s náplní kurzů, s komunikací a spoluprací se svými spolužáky, se 
svými vyučujícími TV a hlavně ocenili přítomnost třídního učitele na těchto kurzech. Proto bychom 
chtěli zachovat tuto již zavedenou tradici, aby se třídní učitelé mohli se svými třídami zúčastnit 
zimního i letního kurzu.  
Zprávu zpracovala: B. Cvejnová 
Projednáno v předmětové sekci dne: 26. 6. 2017 


