
Zpráva o činnosti předmětové sekce českého jazyka 
ve školním roce 2015/2016 

Plnění tematických plánů 
2. X - M. Foersterová – je nutné dobrat učivo Vývoj dramatu ve 2. pol. 19. st. 
IV. A - M. Foersterová – je nutné dobrat učivo Vývoj dramatu ve 2. pol. 19. st. 
3. B - P. Janečková – je nutné dobrat učivo Česká próza 1. pol. 20. st. 
V. A - P. Janečková  - je nutné dobrat učivo Česká próza 1. pol. 20. st. 
3. A - L. Číhalová - je nutné dobrat učivo Česká próza 1. pol. 20. st. 
3. X - L. Číhalová - je nutné dobrat učivo Česká próza 1. pol. 20. st. 
 
Důvodem zpoždění je nízká hodinová dotace – pouze tři hodiny týdně, přičemž dvě hodiny jsou 
věnovány literatuře a jedna stylistice a  mluvnici.  Vzhledem ke koncepci státní maturitní zkoušky je 
nutné věnovat dostatečný prostor rozborům uměleckých i neuměleckých textů s cílem rozvíjet 
čtenářskou gramotnost.  

Akce, mimoškolní aktivity 
Akademie k 95. výročí založení gymnázia 
Slavnostní akademie se konala dne 15. 10. 2015 v 17:00 hod. v KC Semilasso.  
Ke stejnému výročí byla vytvořena Ročenka Gymnázia Slovanské náměstí za školní rok 2014/15. 
 
Moravská zemská knihovna 
Exkurze v MZK – informační vzdělávání, seznámení s naší i cizojazyčnou literaturou – třídy 2. A, 2. B, 
III. A (7. a 8. 12. 2015) 
 
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 
7. 12. 2015 – představení Král Oidipús –  Sofoklés - Mahenovo divadlo 
7. 1. 2016 – představení Králova řeč – David Seidler – Mahenovo divadlo 
18. 1. 2016 – představení Jak je důležité míti Filipa – Oscar Wilde – Mahenovo divadlo 
5. 2. 2016 – Spalovač mrtvol aneb Kabaret U Leoparda – Ladislav Fuks – divadlo Polárka (3. A, 3. B) 
17. 4. 2016 – představení Je třeba zabít Sekala – Martin Františák – Mahenovo divadlo 
20. 4. 2016 – představení Deset malých černoušků – Agatha Christie – Mahenovo divadlo 
25. 4. 2016 – představení Bůh masakru – Yasmina Reza – Mahenovo divadlo 
25. 5. 2016 – představení Petrolejové lampy – Jaroslav Havlíček – Mahenovo divadlo 
19. 6. 2016 – představení Saturnin – Zdeněk Jirotka – Mahenovo divadlo 
20. 6. 2016 – představení Like Shakespeare – Divadlo Bolka Polívky (2. A, III. A) 
 
Spolupráce s divadlem Buran teatr (studentka 4. B Nikola Minářová se podílí na režii představení).    
Návštěva večerního divadelního představení Pán s kaméliemi (14. 2.) a divadelního představení 
Domeček spojeného s workshopem (7. 3. – třída III. A) 
 
Krocení literární múzy 
Seminář tvůrčího psaní pro studenty v prostorách Mahenovy knihovny v Brně (třída 2. A, 18. 2. 2016) 
Listování 
Cyklus scénických čtení - tentokrát z knihy současného autora Jiřího Hájíčka Fotbalové deníky. 
Představení pro 1. – 3. ročníky v divadle Barka (11. 4. 2016). 



Soutěže  
Literární soutěž Na cestě  
Soutěž pořádaná Eurocentrem Brno se střediskem Europe Direct Brno pro žáky základních a středních 
škol v Jihomoravském kraji. 
Viktorie Blahová ze třídy II. A získala za svůj literární příspěvek 2. místo. 
Vítězové soutěže byli oceněni v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně dne 23. 3. 2016. Autorské 
čtení vybraných prací spolu s prohlídkou výstavy bylo doplněno besedou o migraci. 
 
 Literární soutěž Památník Terezín 
XXII. ročník literární soutěže – Memoriál Hany Greenfieldové – téma Vyučování bylo přísně 
zakázáno! 
Terezie Poláčková ze třídy II. A získala ve 2. kategorii za svou literární práci 1. místo. 
Tento ročník uměleckých soutěží Památníku Terezín byl součástí společného projektu Památníku 
Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské 
iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Školákem ve válečných letech. 
Téma letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín vycházelo ze vzpomínkového 
textu novinářky Jany Friesové z roku 1970 o zákazu vzdělávání  židovských dětí vězněných 
v terezínském ghettu.  
 
Olympiáda v českém jazyce 
Školní kolo proběhlo 10. 12. 2015. V I. kategorii byl počet soutěžících 14, ve II. kategorii 29. Do 
okresního kola postoupily: Anna Kučerová (I. kategorie) a Anna Bělková a Sára Střítežská (II. 
kategorie). Okresní kola proběhla 8. 2. a 9. 2. 2016. Nejlépe se umístila Anna Kučerová, která v I. 
kategorii obsadila 8. místo.  
 
Prezentační soutěž 
Školní kolo soutěže proběhlo 25. 2. 2016. Zúčastnilo se 12 soutěžících. Na 1. místě se umístila Anna 
Kučerová (II. A), 2. místo obsadil Andrej Roštek (VI. A) a 3. místo získala Wanda Vardanová (3. A). 
Finálové kolo proběhlo 30. 3. 2016 v prostorách Gymnázia Vídeňská. Anna Kučerová se v konkurenci 
soutěžících umístila na 3. místě.  

Další vzdělávání  
Pavlína Janečková absolvovala jednodenní seminář na téma Tvůrčí psaní aneb Jak se naučit vyprávět 
příběhy s radostí. Školení pořádalo 25. 4. 2016 sdružení Descartes. 
Petra Pernicová a Karla Provazníková absolvovaly školení Hodnotitel ústní zkoušky a Hodnotitel 
písemné práce k maturitním zkouškám. 

Plnění plánu předmětové sekce  
Předmětová sekce vypracovala nový seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce pro školní rok 
2016/17.  Tomu odpovídá i úprava pracovních listů.  

Shrnutí práce předmětové sekce 
Všichni vyučující českého jazyka vzájemně spolupracují, podílejí se na realizaci akcí, soutěží i 
mimoškolních aktivit. 
 
 
Zprávu zpracovala: Leona Číhalová 
Projednáno v předmětové sekci dne: 28. 6. 2016 



Zpráva o činnosti předmětové sekce Anglický jazyk  
ve školním roce 2015/2016 

Plnění tematických plánů 
Všechny tematické plány byly splněny. 

Akce, mimoškolní aktivity  
M. L. King - 22. 10. 2015 Semilasso 
  - 4.A,X a VI.A 
  - organizace J. Prchalová 
  - anglické divadelní představení hrané profesionálními britskými herci, jako obvykle  

na výborné úrovni, vhodné k maturitě (americká historie) 
Forever Young - 11. 12. 2015 (III.A) a 21. 3. 2016 (1.A) Buranteatr 
  - organizace M. Krčmářová a J. Prchalová (III.A) a M. Kohut (1.A)  
  - studentské anglické divadelní představení, náročné téma zpracované jednoduchou  

a zábavnou formou 
A Midsummer Night’s Dream - 14. 12. 2015 divadlo Barka 
    - 4.A,X a VI.A 
    - organizace U. Baron, M. Godarová, J. Prchalová a R. Vysloužilová 
    - anglické divadelní představení hrané studenty anglistiky FF MU  

(Gypsywood Players), vhodné pro maturanty (Shakespeare) 
Jazykově-vzdělávací pobyt v Hastings - 8. – 14. 11. 2015 

- 45 studentů  
- organizace U. Baron, M. Krčmářová a J. Prchalová  

- Výuka byla realizována v rozsahu 9 vyučovacích hodin. Studenti byli rozděleni do 3 skupin podle 
úrovně znalosti jazyka (B1, B2 a C1). Hodně konverzovali, aktivity byly prováděny formou her, ale 
v některých případech výuka byla příliš jednoduchá.  
- Studenti navštívili Canterbury (katedrála, hrad), Brighton (molo, bývalá královská rezidence, mořské 
akvárium), Londýn (Tower, katedrála sv. Pavla, divadlo Globe, Buckinghamský  palác, 10 Downing 
Street, Westminsterské opatství, Big Ben), křídové útesy Seven Sisters, městečko Battle a prohlédli si 
také Hastings. 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.   
- Studenti i vyučující negativně hodnotili částečně nedostatečnou kvalitu výuky jazykové školy a 
nedostatečné průvodcovské služby.  
Canterville Ghost - 23. 3. 2016 
   - II.A, 1., 2., 3.X, 2. a 3.A 

- organizace J. Prchalová 
- anglické divadelní představení hrané profesionálními britskými herci, jako  

obvykle na výborné úrovni, téma z anglické literatury (O. Wilde) 
CAE zkoušky nanečisto - 12. 4. 2016 

- 3.X a 3 studenti z V.A 
- organizace J. Prchalová 

   - studenti si mohli vyzkoušet i ústní zkoušku organizovanou JŠ Park, této  
možnosti využilo 17 studentů  

- pouze 3 studenti by zkoušku nezvládli 
FCE zkoušky nanečisto - 19. 4. 2016  

- V.A, 3.A a vybraní zájemci z I., IV.A, 1., 2.A a 2.B 
- organizace U. Baron a J. Prchalová    



- 12 studentů podstoupilo i ústní zkoušku 
- 10 studentů ještě nedosáhlo požadované úrovně  

Použití překladových aktivit ve výuce AJ – duben – červen 2016 
- 3.A 
- organizace S. Kolářová 
- projekt PdF MU, všichni zapojení studenti se v AJ mírně  

zlepšili 
Anglický den - 27.6. 2016 

- organizace S. Chalk, M. Kohut, M. Krčmářová, J. Prchalová  
- pod vedením rodilého mluvčího proběhla typická anglická soutěž Pub Quiz a  

s velkým ohlasem se u studentů setkal kriketový zápas. Pět studentů ze 3.X 
zdramatizovalo anglický překlad Erbenovy básně Vodník a odehrálo dvě 
představení v divadle Barka, taktéž s velkým úspěchem.   

Soutěže  
Konverzační soutěž -  školní kolo - 27 studentů  
     - organizace R. Vysloužilová 
   - městské kolo – 2 studentky 

- krajské kolo - kategorie II.B - Maria Lytvynyšynová, II.A, 1. místo 
- kategorie III.B - Michaela Padrtová, III.A, 2. místo 
- kategorie II.C – Kristýna Masařová, I.A, 5. místo 

   - celostátní kolo – kategorie II.B – Maria Lytvynyšynová, II.A, 4. místo 
Juvenes Translatores 2015 - 5 studentů 

- organizace U. Baron 
Angličtinář roku - 34 studentů (3., 4.X, 4.A, V., VI.A)  

- organizace M. Krčmářová a J. Prchalová 
- naše škola se umístila na 2. místě v Jihomorav. kraji a na 6. místě v ČR  

v celkovém počtu 255 zapojených škol a na 10. místě v EU 
z celkového počtu 479 škol v 19 zemích 

- Barbora Luňáková, 3.X, 16. místo v ČR z 6310 studentů a 39. místo v EU  
z 10985 studentů 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
Výměnný projekt s Utrechtem - 13. – 18. 4. 2016 (holandští studenti v Brně) 
    - 1. – 8. 6. 2016 (naši studenti v Utrechtu)    

- organizace M. Godarová a M. Kohut 
- 25 studentů 

- 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. Projekt si velmi pochvalovali.  

Další vzdělávání  
M. Godarová - Centrální hodnotitel písemných prací anglického jazyka (online a 3 víkendy prezenčně  

- cca 50 hodin) 
R. Vysloužilová - 7.11. 2015 - účast na konferenci AJ - metodické semináře - pořádala JŠ Park 

- 9.4.2016  - účast na konferenci AJ - metodické semináře - pořádala JŠ Park 

Plnění plánu předmětové sekce  
Plán PS byl splněn. 



Pokračuje úspěšně spolupráce s JŠ Park. Studenti J. Prchalové využili možnost složit jazyk. zkoušky 
FCE (2 studentky z V.A) a CAE (2 studenti z V.A a 11 studentů ze 3.X). Výsledky zkoušek budou známy 
v srpnu.  

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 (viz výše).  
 
 
Zprávu zpracovala: Jana Prchalová 
Projednáno v předmětové sekci dne: 22. 6. 2016 
 

 

  



Zpráva o činnosti předmětové sekce německého a ruského jazyka  
ve školním roce 2015/2016 

Plnění tematických plánů 
Německý jazyk: Tematické plány byly splněny kromě následujících tříd: 

II.A – učivo k tématům Körper, Wegbeschreibung ( H.Malášková, B. Masaříková) 

III.A  - učivo k tématům Wohnen, Menschliche Beziehungen( H. Malášková, B. Masaříková). 

Jedná se o náročné učivo, bylo třeba více času k procvičení, než bylo původně plánováno, bude 

zařazeno do plánu příštího roku. 

3. roč. – učivo k tématům  Sport, Gesellschaft ( Z. Autratová, B.  Masaříková) 

 Důvodem zpoždění bylo odpadnutí většího počtu hodin, než bylo plánováno, a časté absence žáků 

(3.A).  Učivo bude zařazeno do plánu příštího roku. 

Ruský jazyk:  Tematické plány byly splněny. 

 

Akce, mimoškolní aktivity 
Německý jazyk: 

Návštěva divadelního představení skupiny THEVO, 26. 4. , 45 žáků 

Organizace programu v rámci Dne jazyků 27.6. (org. Z. Autratová, B. Masaříková) 

Ruský jazyk: 

Tradice a zvyky ruských Vánoc a Velikonoc   (prosinec, březen, org. H. Malášková) 

Přednáška o Sankt. Petěrburgu (duben, org. H. Malášková) 

Příprava programu v rámci Dne jazyků 27.6. (H. Malášková) 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 
Německý jazyk: 

Přípravná schůzka k UNESCO projektu ve Vídni 21.9. ( p. řed. Kopecká, H. Malášková) 

Návštěva žáků z partnerské školy v bavorském Ickingu  14. – 22. 9. , 18 žáků + 18 žáků, organizace a 

ped. doprovod B. Masaříková, Z. Autratová 

 

Účast na mezinárodním projektu UNESCO „ Musik verbindet, fesselt, befreit“ 7. -10. 3. 2016, 

Pécs (Maďarsko), účast 15 žáků . 



 Příprava B. Masaříková, Z. Autratová,  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“, 27. 1. 2016, účast 11 studentů. 

Z celkového počtu 1736 soutěžících  získala  8. místo Nicole Heimová ,IV.A  

a 18. místo Anna Koláčková , 2.A. 

Z celkového počtu 113 škol se naše škola umístila na 9. místě. 

 

Soutěž v německém jazyce:   

Školní kolo- účast 9 žáků 

Okresní kolo – Šárka Ustohalová, IV.A  –  4. místo v kategorii III.A 

Krajské kolo – Anna Koláčková, 2.A  -  1.  místo v kategorii IIIB  

Celostátní kolo – Anna Koláčková, 2.A  – 9. místo 

Další vzdělávání  
 Z. Autratová -  Internet im Deutschunterricht, agentura Descartes.  

Datum konání : 13. 4., délka 6 hodin. 

B. Masaříková – Internetrecherche, agentura Descartes. Datum konání: 11. 5., délka 6 hodin. 

Plnění plánu předmětové sekce  
Plán práce předmětové komise byl splněn  kromě exkurze do Vídně, která byla vzhledem 

k bezpečnostní  situaci v Evropě odvolána. 

Shrnutí práce předmětové sekce 
Spolupráce v rámci předmětové sekce je  funkční. Organizačně nejnáročnější byly Mezinárodní 

projekt UNESCO a návštěva žáků družební školy. K úspěchům patří také přední umístění  v soutěži 

Němčinář roku a v  Soutěži v německém jazyce. 

 

 
 
 
Zprávu zpracoval:  Zuzana Autratová   
Projednáno v předmětové sekci dne:  28. 6. 2016 



Zpráva o činnosti předmětové sekce románských jazyků 
ve školním roce 2015/2016 

Plnění tematických plánů 
Tematické plány byly splněny  

Akce, mimoškolní aktivity  
Monika Křížová – účast na „Mezinárodní stáži pro učitele francouzštiny“ ve Vichy (srpen 2015). 

Monika Křížová, Petra Pernicová – účast v porotě při „Mezinárodní zkoušce Delf“ na našem gymnáziu 

(listopad 2015). 

1.X  – návštěva knihovny ve Francouzské alianci za doprovodu prof. Pernicové, studentky se 

seznámily s možnostmi francouzské kultury v Brně (leden 2016). 

Petra Pernicová – účast v porotě během „Konverzační soutěže z francouzského jazyka“ na 

Francouzské alianci (březen 2016). 

Irena Trávníčková, Petra Pernicová – školení francouzského lektora Bruna Lombarda v ILC Brno o 

výukových materiálech do francouzského jazyka (květen 2016). 

Září – poznávací zájezd do autonomní oblasti Katalánsko. Akce se zúčastnilo 37 studentů a 2 vyučující 

S.Kolářová a I. Brhelová. Zájezd sloužil k poznání reálií – tedy míst, o kterých se studenti učí a která 

jsou spjata se studiem španělštiny. 

Květen – Latinské nápisy v Brně. Tematická exkurze pro VLZ (3. ročník) + IV.A 

 Organizace – Dana Machovská, Karla Provazníková 

Studenti měli možnost si všimnout latinských nápisů na brněnských významných stavbách (např. 

morový sloup na Náměstí Svobody, Kašna Parnas apod.) a seznámit se s jejich překladem a 

významem. Ke komentovaným stavbám dostali také výklad o historii daného místa. Osvojili si 

typickou slovní zásobu a procvičili čtení letopočtů. V praxi využili svoje poznatky z dvouletého studia 

latiny. 

Červen – organizace programu v rámci Dne jazyků 27.6. Ochutnávky specialit daných zemí, 

prezentace, filmy, divadlo atd. Na organizaci se podílejí všichni členové komise románských jazyků. 

Soutěže  
V listopadu 2015 šest studentů francouzského jazyka získalo certifikát z mezinárodní zkoušky DELF 

úrovně A1 – B1. Studenti měli možnost tuto zkoušku vykonat přímo na našem gymnáziu, které má 

k tomuto konání akreditaci. Organizovaly: Monika Křížová, Petra Pernicová. 

Účast v krajském kole“Konverzační soutěže z francouzského jazyka“, která se uskutečnila na 

Francouzské alianci v Brně za účasti prof. Pernicové. Soutěž se skládala ze dvou částí – poslechového 

testu a konverzace na zadané téma, při které se hodnotila jazyková pohotovost, bohatost slovní 

zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Veronika Adámková – II.A získala 3. místo. 



Říjen 2015 – proběhlo školní kolo španělské soutěže MUNDO HISPANO organizované FFMU v Brně. 

Organizovaly: S. Kolářová a I. Brhelová 

Listopad 2015 – v prostorách FFMU se uskutečnilo finále španělské olympiády MUNDO HISPANO. 

V rámci této soutěže se konala také prohlídka Filozofické fakulty a poté beseda se studenty 

španělštiny. (S. Kolářová, I. Brhelová) 

Únor 2016 – proběhlo školní kolo z latinského jazyka. Zúčastnilo se 6 studentek ze IV.A. Organizace – 

K. Provazníková, D. Machovská 

Březen 2016 – zemské kolo z latinského jazyka, Anna Szewieczková, IV.A získala 6. místo 

Leden 2016 se konala školní konverzační soutěž ve španělštině ve dvou kategoriích. Do krajského kola 

postoupily: 

SŠI – Kristýna Spurná, 2.X 

SŠIII – Klára Wiltavská, 3.A 

Březen 2016 – Výsledky krajského kola španělské konverzační soutěže: 

Kategorie SŠI:   1. místo – Kristýna Spurná, 2.X 

Kategorie SŠIII:  2. místo – Klára Wiltavská 

Květen 2016 – Výsledky celostátního kola španělské konverzační soutěže: 

Kategorie SŠI:   7. místo – Kristýna Spurná, 2.X 

Květen 2016  – Ibérica creativa, soutěž organizovaná FFMU (původní kultury Latinské Ameriky). Do 

soutěže se zapojila Leona Terkawi, 1.X. Soutěž přináší nabídku tvůrčích aktivit, které si kladou za cíl 

podnítit zájem žáků o studium španělštiny a umožnit jim vytvořit si pevnější vazby k hispánské a 

iberoamerické kultuře. Všechna díla jsou vystavena v prostorách SVČ Lužánky. 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
Účast na výměnném projektu Brno – Rennes, v termínu 30. 9. – 14. 10. 2015, vybraní žáci 

francouzského jazyka (21 žáků + 2 profesorky z České republiky – Pernicová, Křížová a 20 žáků + 2 

profesorky z Francie – Sylvie Bignon, Marie Chabbal), výměna měla přínos především jazykový, ale 

rozšířila také znalosti multikulturní v oblasti společenských věd, historie, literatury a zeměpisu. 
Projekt proběhl v rámci oslav 50. výročí partnerské spolupráce mezi městy Brno a Rennes a jeho 

cílem bylo pokračovat v této tradici, představit jednotlivá města, naše střední školy, aktivity a kulturu 

obou zemí. Dalším cílem bylo také poznání vzdělávacího systému v Čechách a ve Francii a vzájemně 

se inspirovat úspěšnými projekty. 

Duben 2016 – Erasmus in schools mezinárodní projekt organizovaný FF MU. Španělští studenti 

z Logroňa ( hlavní město provincie La Rioja) a Valladolidu ( průmyslové město v centrálním Španělsku) 

představili svoji zemi a poukázali na zvyklosti a  kulturní rozdíly. Organizace – S. Kolářová, I. Brhelová 

Spolupráce, projekty, akce: názvy, termíny, zapojení učitelé a žáci (podle rozsahu jména nebo počty), 
hodnocení, … 



Další vzdělávání  
D. Machovská – Program CŽV FF MU: Postgraduální vzdělávání učitelů latiny na SŠ a VOŠ: Latinský 

jazyk a literatura. 

I. Brhelová – Metodicko-didaktický seminář pro učitele španělštiny (Como curar los errores en el aula 

de ELE) v měsíci dubnu. 

 Irena Trávníčková, Petra Pernicová – školení francouzského lektora Bruna Lombarda v ILC Brno o 

výukových materiálech do francouzského jazyka (květen 2016). 

Plnění plánu předmětové sekce  
Plán práce předmětové komise byl splněn. 

Shrnutí práce předmětové sekce 
Všichni členové předmětové komise spolu vzájemně spolupracují a snaží se řešit zadané úkoly co 

nejlépe. Zapojují se do různých akcí, které jsou studenty kladně hodnocené.  

 
 
Zprávu zpracovala: Ilona Brhelová 
Projednáno v předmětové sekci dne: 21. 6. 2016 
 

 

  

 



Zpráva o činnosti předmětové sekce  matematiky,  fyziky a  IVT  
ve školním roce 2015/2016 

Plnění tematických plánů 
Konstatuji, jestli byly všechny tematické plány splněny. 
I.A M Filipčuková –dokončení rovnice nerovnice, odpadávání hodin, dlouho se opakovalo, dobere 
v září v rámci opakování  
1.A, 1.B M Filipčuková – Výroková logika , odpadávání hodin, dobere v září 
1.A  Filipčuková – Vnitřní energie , práce a teplo,odpadání hodin, dobere v září 
2.B   Pospíšilová- Shodná a podobná zobrazení – bude probráno v září při opakování 
1.X   Sargánková – Výroky - bude probráno v září při opakování 

Akce, mimoškolní aktivity  
Předmětová sekce organizovala návštěvu Planetária  24.5.2016 program Sluneční superbouře pro 
180 studentů 3. a V.ročníků  I.A – zajistila  Pindryčová 
Přednáška Vlnová optika –Hvězdárna třída 3.X  - zajistila Pospíšilová 
Pro 3. A V. ročník proběhla praktika 1. pololetí na Přf MU 
Vidacentrum  I.A a 3.X  -     Pindryčová, Pospíšilová 
Radek Peloušek 2.B se účastnil  akce FJFI ČVUT „Den lékařským fyzikem“ 1.6.2016 
                                                                                     „Týden vědy na jaderce“    20.-24.6.2016 
Seminář VAP se účastnil 13.4.2016 exkurzi do firmy RedHat v Brně  - Druckmúllerová 
Planetárium Morava 20.4.2016  Sluneční soustava třída I.A – org. Pindryčová 
Pedagogická praxe studentů Přf MU na naší škole – zajišťuje Pindryčová 
Kurz Místní region ve Sloupu v Moravském krasu I.ročník , červen – zajišťuje Pindryčová 
Praktická aktivita SP – Geocaching – org. Vozák 

Soutěže  
Zapojení do soutěží:  
 Pythagoriáda  účast 32 studentů, Lásková  I.A postoupila do okresního kola –organizovala Pindryčová      
Finanční gramotnost  1 skupina postoupila do státního kola           VI.A a III.A  -org. Pindryčová 
Matematický klokan 18.3.2016  účast 22 studentů ve 3 kategoriiích – org.  Pindryčová 
Bobřík informatiky  25 studentů  - org. Vozák 
Technoplaneta 3 týmy z I.A II.A  -org. Vozák 
Olympus Fotoakademie – Bělková V.A  vyhrála svou kategorii org - Vozák  

Další vzdělávání  
Dva dny s didaktikou matematiky  11.-12.2.2016  Praha   Filipčuková, Pospíšilová 

EDUSPACE  mezinárodní vzdělávací konference  20.5.2016 Brno Pindryčová 

Seminář pro státní maturitu z Matematiky , Brno  listopad  - Pindryčová 

Počítač ve škole – konference Nové město na Moravě 22.-24.3.2016 – Vozák 

Exkurze ABB – podpora technického vzdělávání v netechnických školách- Brno  Filipčuková 

Plnění plánu předmětové sekce  
Plán předmětové komise byl splněn, je třeba se soustředit na plnění plánu a náplň hodin. 
 



Shrnutí práce předmětové sekce 
Spolupráce s kolegy byla až na nějaké drobnosti dobrá. U některých je třeba lépe dodržovat 
stanovené termíny. 
 
Zprávu zpracoval:  Pindryčová   Projednáno v předmětové sekci dne: 27.6.2016 



Zpráva o činnosti předmětové sekce biologie–chemie  
ve školním roce 2015/2016 

Plnění tematických plánů 

Tematické plány nebyly splněny v následujících třídách: 

chemie 
1. X S. Hamerský, neprobrané učivo: vlastnosti reakčních soustav, příčina: zpoždění v důsledku 
paralelní výuky v češtině a angličtině (chemické názvosloví muselo být probíráno v podstatě dvakrát), 
opatření: bude doplněno ve 2. ročníku v rámci výuky laboratorních cvičení 
2. X K. Voráčková: neprobrané učivo: 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 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 
 
biologie 
1. ročník, S. Sargánková, neprobrané učivo: tkáně, houby (stopkovýtrusé, lišejníky), opatření: bude 
probráno v rámci praktik ve 2. ročníku 
2. A Voráčková: chybí pohybová soustava, příčina: úplná absence hodin během maturitních 14 dní, 
opatření: pracovní listy na začátku 3. ročníku  
 
Ve všech ostatních třídách nebyly hlášeny problémy s plněním TP. 

Akce, mimoškolní aktivity  

Předmětová sekce uspořádala během školního roku následující kurzy: 

EKOKURZ 

• kurz ekologie v regionu 

• datum a místo konání: září/říjen 2015, 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, E. 
Pláteníková, K. Voráčková S. Hamerský a třídní učitelé (J. Kadlec, H. Pospíšilová, U. Baron a M. 
Foerstrová) 

• 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 večerním sledováním netopýrů nebo přednáškou herpetologa 

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

 
KURZ TRADICE A SOUČASNOST 

• datum konání: 16. 6. 2016 2016 

• místo konání: Mendelianum, Museum J. G. Mendela 

• kurz „Tradice a současnost“ je kurz vyplývající ze ŠVP pro II. ročník. Během letošního kurzu 
studenti absolvovali celodenní exkurzi zaměřenou na počátky genetiky a působení J.G.Mendela v 
Brně versus genetika dnes 



• organizoval: K. Voráčková, pedagogický doprovod P. Pernicová 
 
KURZ MÍSTNÍ REGION 

• datum konání: červen 2016 

• návštěva jeskyní Moravského krasu se zaměřením na geologické děje  

• pedagogický doprovod: E. Pláteníková 
 
Předmětová sekce uspořádala během roku následující přednášky, workshopy a exkurze: 
 
PEER 

• seberozvojový workshop zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů 

• datum konání: 23. – 25. 10. 2015 

• vybraní studenti 1. – 3. ročníku 
 
ZDRAVÉ KOULE 

• interaktivní program Státního zdravotního ústavu  

• přednáška a workshop o prevenci rakoviny prsu a varlat 

• datum konání: 14. 12. 2015 

• programu se zúčastnili studenti 3. B a V. A  

• organizovala: E. Pláteníková 
 
EXKURZE DO MZM BRNO 

• mineralogické sbírky 

• datum konání: 16. 12. 2015 

• expozici mineralogických sbírek si prohlédlo 29 studentů I. A 

• organizovala: E. Pláteníková 
 
VÝZKUM MOZKU POMOCÍ MAGNETICKÉ REZONANCE 

• přednáška odborníka MU 

• datum konání: 14. 6. 2016, aula školy 

• přednášky se zúčastnili vybraní studenti II., III., IV., 2. X, 3. B a 3. A (celkem 45 studentů) 

• organizovala: E. Pláteníková 
 
EXKURZE DO BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA 

• v rámci předmětu SP navštívili studenti I. A Benediktinský klášter v Rajhradě 

• datum konání: 20. 6. 2016 

• prohlídka opatství, záchranné stanice pro opuštěná zvířata a vinných sklepů 

• organizovala: E. Pláteníková 
 
SBÍRKA LIGY PROTI RAKOVINĚ 

• 16 studentů 1. ročníku se zapojilo do prodeje kytiček na podporu Ligy proti rakovině 

• vybráno 7 000 Kč 

• datum konání: 11. 5. 2016 

• organizovala: S. Sargánková 
 
BODY IMAGE 

• interaktivní program Státního zdravotního ústavu 

• datum konání: 17. 5. 2016, gymnázium Slovanské náměstí 

• workshop o kultu těla, vlivu médií a zdravém životním stylu 

• třídy I. A a II. A 



• organizovala: K. Voráčková 
 
FAST BĚH 

• projekt HOBIT organizoval sportovní akci na podporu informovanosti cévních chorob 

• datum konání: 18. 5. 2016, park Lužánky 

• třída: II. A 

• organizovala: K. Voráčková 
 
VÝSTAVA MASOŽRAVÝCH KVĚTIN 

• PřF MU 

• datum konání: 30. 5. 2016 

• třída II. A 

• organizovala: K. Voráčková 
 
T-EXKURZE 

• datum konání: červen 2016 

• univerzitní kampus MU 

• zapojili se zájemci z 2. A, 2. X, 3. A, 3. X, V. A 

• práce ve VŠ laboratořích z oblasti veterinární medicíny, mikrobiologie, počítačové chemie, 
bioinformatiky, astronomie, molekulární biotechnologie, genetiky, matematiky, ekotoxilologie 

• organizovala: K. Voráčková 
 
ZOO BRNO 

• datum konání: duben, červen 2015 

• 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: T. Novosadová, K. Voráčková, S. Hamerský 

 

Předmětová sekce se během školního roku zapojila do následujících projektů: 
 
PROJEKT SE ZOO BRNO 

• datum a místo konání: duben 2015; 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. 

• organizovala T. Novosadová 

Soutěže  
ATLETICKÉ ZÁVODY 

• atletické závody Pohár rozhlasu 

• třída I. A se zúčastnila v rámci předmětu VKZ atletických závodů v Břeclavi 

• datum konání: 18. 5. 2016 

• organizovala: E. Pláteníková 
 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

• proběhlo školní kolo BIO v následujících kategoriích: 



• kategorie A – soutěže na téma „Život je jen náhoda“ se zúčastnila 1 studentka ze třídy 3. B B. 
Šusliková; do městského kola nepostoupila 

• kategorie B - soutěže na téma „Život je jen náhoda“ se zúčastnilo 6 studentů (1. A, 1. B a III. 
A); do městského kola nikdo nepostoupil 

• organizovala: T. Novosadová 
 
SOUTĚŽ YPEF 

• datum a místo konání: 12. 2. 2016; Vrázova 1, Brno 

• soutěž pořádaly Lesy ČR a účastnili se jí vybraní žáci II. A (3) 

• 6. ročník mezinárodní znalostní soutěž Mladí lidé v evropských lesích/Young People in European 
Forests – YPEF, soutěž v obecných přírodovědných znalostech pro tříčlenná družstva v kategoriích 
13-15 let 

• organizovala K. Voráčková 
 
SOČ 

• školní kolo 
o datum konání: 9. 3. 2016 

o Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 

o počet zapojených studentů 4: F. Trbušek VI. A, A. Konečná V. A, S. Machačová 3. B, P. 
Lovecká 4. B 

• městské kolo: 

o datum konání: 23. 3. 2016 

o Gymnázium Terezy Novákové 

o počet zapojených studentů 4: F. Trbušek VI. A, A. Konečná V. A, S. Machačová 3. B, P. 
Lovecká 4. B 

o postup do krajského kola: A. Konečná, P. Lovecká 

• krajské kolo: 

o datum konání: 11. 5. 2016 

o Gymnázium kapitána Jaroše 

o počet zapojených studentů: 2 (A. Konečná, P. Lovecká) - nepostoupily 

• organizovala: K. Voráčková 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
PS se nezapojila do žádného mezinárodního projektu. 

Další vzdělávání  
S. Hamerský  

• Studium k rozšíření učitelské kvalifikace - anglický jazyk, celý školní rok 
S. Sargánková  

• Seminář Metody ve výuce přírodovědných předmětů, 15. 2. 2016, jeden den 
E. Pláteníková  

• seminář Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách, listopad 2015; 
aktuální legislativa tykající se zacházení s chemickými látkami a jejich uchování 

• mezinárodní vzdělávací festival Eduspace Brno 2016 - 20.-22. května 2016 akreditovaný 
MŠMT, přednášky a workshopy (pozitivní motivace, jak přenést aktivitu na žáky) 

K. Voráčková 



• vzdělávací seminář Mládežnické subkultury, 17.5.2016, délka 5,5 h.; akreditace MŠMT, 
identifikace a charakteristika subkultur mezi náctiletými 

• mezinárodní vzdělávací festival Eduspace Brno 2016 - 20.-22. května 2016 akreditovaný 
MŠMT, přednášky a workshopy (pozitivní motivace, jak přenést aktivitu na žáky) 

 

Plnění plánu předmětové sekce  

Předmětová sekce biologie – chemie splnila své plány s výjimkou kurzu „Tradice a současnost“. Zde 
došlo k realizaci pouze jednoho dne z minimálního počtu 3 dnů. Odpovědným vyučujícím je K. 
Voráčková 

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: Tereza Novosadová 
Projednáno v předmětové sekci dne: 27. 6. 2016 
 

 



Zpráva o činnosti předmětové sekce GEOGRAFIE  
ve školním roce 2015/2016 

Plnění tematických plánů 

Konstatuji, že byly všechny tematické plány splněny s výjimkou tř.1.X (M.Godarová – PN, 
MZ,…odchod na MD), a to o cca 8 hod.(úvod do učiva Evropa). Třídu přebírá T.Sargánek, který tento 
fakt zohlední v tém.plánu příští šk.rok a učivo dobere. 

Akce, mimoškolní aktivity  

Uvádím, jaké akce předmětová sekce organizovala a do jakých akcí jiných subjektů, projektů a 
spolupráce s jinými subjekty se škola prostřednictvím předmětové sekce zapojila. Uvádím k nim 
název, termín, počty, případně i jména zapojených, jména organizátorů, popis, hodnocení… 

Planeta Země 3000 –Vých.Afrika, kolébka lidstva, HaP – výukové pořady v rámci učiva Planetární 
geografie, Multimediální programy (org. různé subjekty – sál Bř.Bakaly, kino Scala,…) k regionální 
geografii 

Přednáška Ing.arch.V.Mencla o územním plánování, urbanizaci, vzniku měst v hist.a 
geogr.kontextu (pro oba VSG i jiné zájemce,únor) 

Exkurze do pivovaru Hausknecht(2.A, červen)) 

Beseda s L.Roučkem –  Historie, činnost a aktuální dění v EU, 3.roč. (únor) 

Zahraniční exkurze: 31.5., Vídeň, Bratislava, 2.X,B – OSN, VW, Dunaj,…org.prof.Kadlec, Sargánek 

 

                                      8.6., Slovensko – 2.A, III. – M.Fatra, org.prof. Kadlec,dopr. prof. Voráčková 
Všechny akce proběhly úspěšně, žáky byly velmi kladně hodnoceny. 

Soutěže  

Zapojení do soutěží: názvy soutěží, počty zapojených žáků, od krajských výše uvádím kolo, kategorii, 
celé jméno, třídu, umístění. 

Zeměpisná ol.,kat.C,D, úspěšní řešitelé,a to do 7.místa (celkem tři zástupci školy v měst. kole - max. 
dle pravidel!) 

Eurorebus – kat. jednotlivců Damir Solak,VI.A: 1.místo v kraj.kole, Petra Trkanová,4.B: 3.místo 
v kr.kole, kat. tříd SŠ 4.B, 6.místo v kr.kole – všichni postup do celostát. kola 6.6. v Praze, tam 
P.Trkanová 41.místo, I.A – 11.místo v kraj.kole(nemají letos G!) 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  

Spolupráce, projekty, akce: názvy, termíny, zapojení učitelé a žáci (podle rozsahu jména nebo počty), 
hodnocení, … 

Výměna Utrecht – prof. Godarová, čl.org. týmu, aktivní účast – doprovod  žáků z Utrechtu (duben 
2016) 

Výjezd do Anglie – prof.Gorodecká, čl. org.týmu, aktivní účast, doprovod žáků školy (listopad 2015) 

Výjezd do Francie – prof.Křížová, hl.organizátorka, přijetí fr.žáků u nás , naši v Bretani, počátek proj. – 
výměny s Rennes (září, říjen 2015) 

Další vzdělávání  

Jméno, název kurzu dalšího vzdělávání (není nutno uvádět školení k maturitě), délka trvání, případně 
hodnocení. 



prof. Kadlec :Rozvíjení moderních forem výuky s využitím mezipředmětových vazeb přírodověd.oborů 
vzdělávací oblasti Člověk a příroda, v rámci kr.kola soutěže Eurorebus, vzdělávání pro vyučující (cca 3 
h.), duben 

prof.Machovská: Moderní pohledy v současné geologii, DVPP 1 den,červen-zdařilé a přínosné! 

prof. Sargánek : Letní geografická škola 2016(3 dny),srpen,org. PřF MU, kat. geografie, RNDr.V.Herber 

prof. Gorodecká : přednáška A.Sándora Současné hrozby pro ČR, islámský terorismus a jeho dopady 
na bezp.situaci v ČR, migrace,…(cca 2h.),březen, velmi kvalitní akce, pozitivní hodnocení 

 

Plnění plánu předmětové sekce  

Informace 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: Dle názoru  členů se v rámci 
sekce nevyskytují žádné komunikační ani pracovní problémy, nemáme žádné návrhy na změnu či 
úpravu ŠVP, počty stanovených hodin nám vyhovují a odpovídají celkové profilaci školy, letošní plán 
jsme splnili. Závěrečné sebehodnocení: držíme si velmi dobrý  nadstandard, a to ve všech oblastech, 
které mohou být předmětem hodnocení či kontroly.  

Shrnutí práce předmětové sekce 

Zhodnocení práce sekce ve školním roce: Všichni členové se podíleli na jejím úspěšném fungování, 
rezervy spatřujeme ve větší koordinaci činnosti s jinými předmět. sekcemi a zapojení všech členů do 
DVPP (dle předpokladu se sníží počet členů sekce na 4). Návrh: od šk.roku 2016/17 bude vedoucím 
př.sekce prof. J.Kadlec, který má celkem 18 hod.výuky G. Další úvazky: prof.Sargánek 8 (všechny třídy 
X), prof.Trávníčková  8 (II.,III.,1.A,B) a prof.Gorodecká 4 (oba VSG). 

 
 
 
Zprávu zpracovala: RNDr. Hana Gorodecká 
Projednáno v předmětové sekci dne: 23.6.2016 
 



Zpráva o činnosti předmětové sekce NOS a dějepis  
ve školním roce 2015/2016 

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

Akce, mimoškolní aktivity  

Ekonomického kurz pro třetí ročník – únor 2016 

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 

Ing. Fischer – VŠE UK Praha 

téma: finanční gramotnost 

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 (50 studentů) – prosinec 2015 

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

Přednáška Archeologie a pravěk (Nývltová-Fišáková) AV ČR) – prosinec 2015 pro 1.AB 

Beseda – spotřební právo 3x pro 3X – květen 2016 

Beseda – trestní právo 1x pro 3X – květen 2016 

Beseda – Identita, migrace, Evropa (Dr. Vašečka) – květen 2016 

Beseda – Bezpečnostní situace v Evropě, blackout (Ándor Šándor) – únor 2016 

Beseda – Bezpečnostní rizika EU (Doc. Lacina) – březen 2016 

Beseda – Politiky EU (Doc. Lacina) – březen 2016 

Beseda – Islám a Evropa (Doc. Lacina) – duben 2016 

Exkurze – Benediktinské opatství Rajhrad - červen 2016 I. A 

  



Soutěže  
Dějepisná olympiáda (téma Lucemburkové) – školní kolo 21 studentů – postup Lucie 

Zemachcové z I. A do okresního kola, dále bez umístění  

Sára Provazníková, Nela Štefanigová 3. X a Damir Solak V.A – soutěž Staň se na den tvůrcem 

evropské politiky – postup do národního kola 

Soutěž Jeden den s hejtmanem – 3 studenti postup do celokrajského kola, v něm 3. místo 

Ekonomicko-manažerské olympiáda Zlín – 3x postup do národního kola – finále červen 2016 

– všichni 3 umístění v národním kole do 15. místa = přijetí na Baťovu univerzitu bez 

přijímacích zkoušek 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  

nic 

Další vzdělávání  
Dana Machovská – Postgraduální vzdělávání učitelů latiny a dějepisu na SŠ a VOŠ: Dějiny a 
kultura starověku; FF MU, dvouletý kurz  
 
Martin Císař Seminář pro školní maturitní komisaře – jednodenní seminář, březen 2016 
 
Adam Rychtecký – e-lernigové školení ŠMK – leden 2016 
Jan František Teister  - Cyril a Metoděj – historie a současnost (seminář jednodenní) – duben 
2016  

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: 27. 6. 2016 



Zpráva o činnosti předmětové sekce TĚLESNÉ VÝCHOVY   
ve školním roce 2015/2016  

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 2015 

Vánoční basketbalový turnaj 2015 

Výběrový zimní kurz Schladming leden 2016    30 žáků 

Zimní kurzy  - lyže, snb, běžky, 1. Pomoc, program dle ŠVP   90 žáků 

Sportovní dny květen 2016, turistika, běhy, 1. Pomoc, řešení krizových situací, orientace v terénu 
všechny druhé ročníky, cca 100 žáků 

Letní kurzy – 3. ročníky, Vltava – červen 2016, jednodenní cyklovýlety do okolí Brna v rámci letního 
kurzu červen 2016  80 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 2016 

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 hoši – SH – říjen    10 žáků 

Plavání SH – listopad  12 žáků, 2. Místo, nepostupová soutěž 

Závody dračích lodí – červen  IV. A  25 žáků 

Volejbal dívky SH – květen   14 žákyň 

Beach volejbal – SH – červen 4 žákyně 

Další vzdělávání   

E – learningové kurzy o bezpečnosti ve sportovních činnostech, průběžně 

Školení o bezpečnosti v tělesné výchově, legislativa, 1. Pomoc, MU FSPS, listopad 2015 (Sargánek, 
Šimek) 

Školení Atletika pro střední školy, teorie, praxe, metodika výuky, bezpečnost, 1. Pomoc – květen 2016 
( Cvejnová, Smejkal)  

Plnění plánu předmětové sekce   

Práce PK TV ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016. PK TV se věnovala přípravě 
sportovního dne, který se uskuteční na závěr školního roku v červnu 2016 

Zpracování a vyhodnocení autoevaluačních dotazníků v TV 

Cvejnová, Sargánek – posluchači z MU FSPS, Cvejnová – Misák, Kucin, Sargánek - Čtvrtníček 

 Postřehy k práci předmětové sekce 

Z letošního letního kurzu Vltava, po projednání v PK TV jsme se shodli, že je nutné na tyto 
kurzy přizvat certifikovaného zkušeného vodáka po přísném výběru PK TV na základě 
zkušeností z minulých let. Jedná se nám o zajištění bezpečnost našich studentů. 

 

Zprávu zpracoval: B. Cvejnová 

Projednáno v předmětové sekci dne: 2. 6. 2016 



Zpráva o činnosti předmětové sekce  UMĚNÍ A KULTURA   (VV, HV) 
ve školním roce 2015/2016 

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

Akce, mimoškolní aktivity  
Vv – animační programy v Moravské galerii, přednášky o umění – průběžně 
     - plakáty k výročí 95 let školy, socha školy k reprezentaci gymnázia 
     -   Maxim  Velčovský – animace k výstavě leden - květen 

-  Steve Mc Curry – Světoznámý fotograf, animace v galerii, plnění úkolů k výstavě - červen 
-  Výstava street art v prostorách školy 
- návštěvy a edakuční programy v Low – Beerově vile – duben- červen 
-  Kalendář pro rok 2016 
 
Hv – Akademie k 95 výročí založení gymnázia – KC Semilasso říjen 2015 
     -     hudební program studentů gymnázia a vystoupení pěveckého sboru 
     -      Moravské zemské muzeum – oddělení dějin hudby – Památník Leoše Janáčka 

- exkurze zaměřená na tvorbu a život L. Janáčka  duben-květen 
- návštěva Low –Beerovy vily – prohlídka secesní architektury a dobových dokumentů 30 let 
- koncert pěveckého sboru gymnázia v Low-Beerově vile – červen / Š. Forejtková / 
 

Soutěže  
Vv – Zlaté české ručičky  20 žáků 

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech  
 

Další vzdělávání  
Vv  - Palečková  - Edukační programy pro pedagogy – 6 hodin 

- Seminář pořádaný Mgr. M. Brázdovou v Kroměříži / celý den/ 
Hv – L. Číhalová – Edukační programy pro pedagogy – 6 hodin 
      - Š. Forejtková 

Plnění plánu předmětové sekce  
Učivo bylo probráno a splněno podle tématických 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: 28.6. 2016 
 


