Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
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

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
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. 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

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
počet žáků na
součást školy
počet tříd
počet žáků
třídu
střední škola
18
525
29
školní jídelna - výdejna
18
292
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počet žáků na
pedagoga
12
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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

1.6 údaje o školské radě
počet členů školské rady
složení

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

9
Mgr. Martin Císař (předseda)
Ing. Stanislav Juránek
PhDr. Tomáš Měšťánek
Renata Roubínková Baierová
Dr. Pavel Janík
Ing. Radek Matuška
PhDr. Tomáš Jilčík
Bc. Kateřina Božková
Mgr. Zuzana Autratová
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
79-41-K/608 Gymnázium – živé jazyky

pozn.

délka studia
4 roky
6 let
končící 6 let

ŠVP (viz 2.2)
1, 2, 3
4
4

2.2 školní vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání
č vzdělávací program
1 4letý: Multikulturní jazykové gymnázium s rozšířenou výukou živých jazyků
2 4letý: Multikulturní jazykové gymnázium s výukou některých předmětů v AJ
3 4letý: Multikulturní všeobecné gymnázium
4 6letý: Multikulturní jazykové gymnázium

počet tříd
12
4
2

počet tříd
4
4
4
6

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
3.1 základní údaje o pracovnících školy (k 31.12.2011)
počet pracovníků celkem
počet pedagogických pracovníků
z toho ředitelka školy
zástupci ředitelky
počet nepedagogických pracovníků
z toho technicko-hospodářští pracovníci
dělnické profese
stravovací provoz

56,89
43,26
1
2
13,81
4,59
7,35
1,69

4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
4.1 počet přihlášek v jednotlivých kolech a celkový počet přijatých
obor studia
v tab. 2.2
přihlášených 1. kolo
přihlášených 2. kolo
6leté anglické
4
137
103
4leté anglické
1, 2
76
70
4leté všeobecné
3
26
38

přijato
32
56
27

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek
5.1 přehled o výsledcích maturitních zkoušek (k 30.6.2012)
třída
počet žáků
prospěli s vyznam.
prospěli
4.A
33
7
21
4.B
32
5
24
4.X
22
8
6
VI.A
31
17
13
celkem
118
37
64
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neprospěli
3
1
8
0
12

nepřipuštěni
2
2
0
1
5
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5.2 přehled o prospěchu a absenci (k 30.6.2012)
počet prospěli
třída
prospěli
neprospěli
žáků s vyznam.
I.A
31
13
18
0
II.A
32
12
19
0
1.A
30
2
28
0
1.B
26
1
25
0
1.X
24
0
22
0
III.A
27
6
21
0
2.A
32
8
24
0
2.B
32
3
26
1
2.X
24
3
19
0
IV.A
30
18
12
0
3.A
30
4
25
0
3.B
31
3
28
0
3.X
27
2
20
2
V.A
30
7
22
1
4.A
33
2
29
1
4.B
32
2
28
2
4.X
22
6
16
0
VI.A
31
17
13
0
celkem 525
109
396
6

nehodnoceni
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
1
0
3
0
1
0
0
1
13

zamešk.
hodiny
2784
2820
3559
2341
1760
2883
3841
4558
2613
2051
3384
2938
4321
4312
5262
3774
3450
3526
60177

neomluvené
44
3
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
125
26
240
29
70
60
634

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Podařilo se uskutečnit preventivní programy podle výběru a potřeb jednotlivých tříd. Při
realizaci minimálního preventivního programu (MPP) jsme vycházeli hlavně z tradiční dobré
spolupráce s odborníky organizací:
 P-centrum – nabízí velkou různorodost programů pro uspokojení aktuální zakázky
jednotlivých tříd. Velkou pomocí je i možnost přiobjednat některé navazující
programy, nebo když je nutné řešit aktuální problém ve třídě. Také objednávky jen na
jedno pololetí zvyšují jejich aktuálnost.
 Odbor prevence MP – Programy „Z hlouposti do závislosti“ a „Kyberšikana“ jsou
vítanou možností aplikace právních norem na příkladech z praxe, rovněž pomůcky a
modely týkající se kouření jsou velmi působivé a snad i účinné!
 ABATOP – „O nemoci AIDS, sexu, lásce a vztazích“ – přednáška a beseda s p.
Řehákem, který pracuje s HIV pozitivními , je pro žáky silným zážitkem a přispívá
k lepšímu uvědomění si nebezpečí šíření AIDS.
 Sdružení PRÁH – obnovení spolupráce umožnilo našim žákům dovědět se více o
příznacích duševních onemocnění, o možnostech jejich řešení a vyhledávání pomoci.
Tato spolupráce s různými organizacemi se nám jeví vyhovující, protože každá nabízí
různorodé formy práce a hlavně se stále více snaží ve své nabídce zaměřit pozornost na
příčinu vzniku rizikových jevů, než jen na způsoby řešení jejich následků.
PEER program – víkendový výjezd pro zájemce z 1. ročníků ve spolupráci s psychologem
Mgr. Martinem Hofmanem s finanční podporou ÚMČ Královo Pole se stal tradicí –
uskutečnili jsme již 11 ročníků. Těší se opakovaně zájmu studentů, přestože se nám nedaří
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pokračovat v této aktivitě i ve škole během školního roku; komplikují to časové a rozvrhové
možnosti zájemců. Proto jsme rádi, že mohou alespoň někteří zájemci pokračovat ve výcviku
v P-centru.
Adaptační program prvních ročníků přispívá nejen k snadnějšímu začlenění do nového
kolektivu, prohloubení komunikace, i díky odbornému vedení psychologa, ale umožňuje také
rychlejší informovanost o řadě aktivit ve škole včetně praktického výcviku poskytování první
pomoci aj.
Daří se nám stále více studentů zapojovat do volnočasových aktivit, sportovních, literárních,
výtvarných a jiných projektů i s využitím znalostí cizích jazyků, přípravy na nejrůznější
olympiády a soutěže, kroužky, pořádání výstav, poznávacích exkurzí, v nichž se mohou naši
studenti realizovat, nacházet přátelství atd.
Práce Senátu je mimo jiné zaměřena na podporu charitativních akcí. Jde např. o Srdíčkový
den, projekt Děti ulice aj. Senát tak směřuje k lepší spolupráci a komunikaci ve škole.
Určité rezervy v naplňování cílů MPP vidíme v intenzivnějším zapojení všech členů
pedagogického sboru, především třídních učitelů, kteří své třídy znají nejlépe.
Nedaří se nám někdy získat včas rodiče k aktivnější spolupráci při řešení výchovných
problémů, přestože se o to opakovaně snažíme.
V některých třídách se nedaří snížit vysokou absenci žáků (velmi často omlouvanou a
tolerovanou rodiči, čímž nelze prokázat podezření vyučujících na záškoláctví), ale která může
vést k rizikovému chování žáků.
Připravila: Mgr. Marie Baltusová – školní metodička prevence

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Akce
Seminář pro učitele dějepisu – moderní dějiny
Seminář Mentální mapování
Mezinárodní konference učitelů dějepisu
Projekt EduČas – Teologie ve společenskovědních předmětech
Projekt EduČas – I mlčení je lež aneb jak učit o době komunismu
Projekt EduČas – Zahraniční inspirace pro výuku společ. věd
Konference Druhá kultura
Seminář moderní metodologie ve společenských vědách
Seminář Jak učit matematiku žáky 10–16 let
Letní geografická škola
Spolupráce s EON – podpora výuky fyziky – vzdělávání učitelů
Projekt IMPACT – testování jazykových dovedností v intencích
požadavků na výuku jazyků dle Evr. referenčního rámce
Seminář o autorských právech – Open Space
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Počet dnů
2
1
2
1
1
1
3
-

Počet osob
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
-

-

-

1

1
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 údaje o významných mimoškolních aktivitách
Organizace okresního a krajského kola Olympiády NJ a AJ
Exkurze do Vídně
Spolupráce s MU Brno - pokusy pro středoškoláky
Spolupráce s MU Brno – přednášky o radioaktivitě
Víkendová akce - Filmová noc ve škole
Soutěžní projekt portálu Dvorek.eu (spolupráce s EP),
vítězství a zájezd do sídla EP v Bruselu (3 studenti VI.A a p.p.), říjen 2011,
spolupráce s MUDr. Z. Roithovou
Soutěžní projekt portálu Euroscola.cz (spolupráce s EP),
zájezd do sídla EP ve Štrasburku (5 stud. IV.-VI.A a p.p.),
spolupráce s MUDr. O. Sehnalovou
Exkurze a beseda v budově Ústavního soudu a Okresního soudu Brno-venkov
Spolupráce s Hvězdárnou a planetáriem v Brně, participace na vzděl. pilotním programu
Spolupráce se vzdělávacími institucemi
Výtvarný víkend v učebně společenských věd (2krát)
Projekt Amnesty International
Přednáška o hinduismu v kavárně Avatar
Zapojení do Matematického a Přírodovědného klokana
Organizace pIšQworek aj.

8.2 účast žáků školy v soutěžích - úspěchy
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie IIC,
Anna Bělková (I.A), 1. místo v krajském kole, 4. místo v celostátním kole
Konverzační soutěž v anglickém jazyce, kategorie IIIB,
Edita Marvanová (3.X), 4. místo v krajském kole
Konverzační soutěž ve španělském jazyce,
Jiří Kabela (3.B), 3. místo v krajském kole
Soutěž El Mundo Hispano - organizovaná FF MU Brno (španělský jazyk),
Jiří Kabela (3.B), 2. místo
Olympiáda Certamen Latinum (latina), moravské kolo,
Klára Modlíková (3.X), mezi 5 nejlepšími, postup do celostátního kola
Soutěž Eurorebus (geografie), krajské kolo, kategorie ZŠ 02,
Damir Solak (II.A), 1. místo a postup do celostátního kola
Soutěž Eurorebus (geografie), krajské kolo, kategorie školních tříd SŠ,
družstvo 3.A, 2. místo a postup do celostátního kola
Soutěž Europa Secura, krajské kolo,
družstvo II.A, 3. místo (náhradníci pro celostátní kolo)
Soutěžní projekt portálu Dvorek.eu (spolupráce s EP),
vítězství a zájezd do sídla EP v Bruselu (3 studenti VI.A a p.p.), říjen 2011,
spolupráce s MUDr. Z. Roithovou
Soutěžní projekt portálu Euroscola.cz (spolupráce s EP),
zájezd do sídla EP ve Štrasburku (5 stud. IV.-VI.A a p.p.), spolupráce s MUDr. O. Sehnalovou
Biologická olympiáda, krajské kolo,
Markéta Anděrová 11. místo, Martin Polák 14. místo
Chemická olympiáda, krajské kolo,
Petra Hrozková 16. místo
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Vědecká práce: Petra Hrozková na mezinárodní konferenci Prague Nobel Get-Together
prezentovala svou práci Study and measurement of negative ions
Basketbal (AŠSK), 1. místo týmu v krajském kole, 4. místo v celostátním kole
Soutěž Finanční gramotnost, 3. místo týmu v krajském kole

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2011/2012 nebyla provedena žádná kontrola ČŠI.

10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011
v tis. Kč
27 518,01
3 550,00
23 835,15
122,86
10,00
92,12
92,12
6,03
6,03
870,34
870,34
28 486,50
17 270,91
14 093,20
400,25
400,25
2 612,10
165,36
165,36
5 798,88
4 262,86
1 536,02
166,60
5 250,11
687,67
6,85
202,70
144,16
333,96
1 491,82

Dotace: celkem od ÚSC
v tom: provozní dotace od zřizovatele
ostatní dotace ze státního rozpočtu
dotace ze zahraničí
dotace od obcí
Tržby za vlastní výkony
služby včetně pronájmu
Ostatní vlastní příjmy
v tom: úroky
Mimorozpočtové zdroje
použití fin. fondů
ZDROJE CELKEM
Mzdy celkem
v tom: platy PO pedagogů
OPPP pedagogů
v tom: OON pedagogů
v tom: platy PO nepedagogů
OPPP nepedagogů
v tom: OON nepedagogů
Povinné pojištění
v tom: sociální pojištění
zdravotní pojištění
Příděl do FKSP
ONIV
Spotřeba materiálu
učebnice a školní potřeby
knihy, učební pomůcky, tisk
drobný hmotný majetek
ostatní materiál
Spotřeba energie
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v tom: voda
pára
plyn
elektrická energie
Služby
v tom: opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
Ostatní služby
služby pošt
služby telekom.a radiokom.
služby peněžních ústavů
nájemné
konzultační a porad.služby
školení a vzdělávání
programové vybavení
ostatní služby
Ostatní sociální náklady
v tom: stravování zaměstnanců
jiné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
v tom: pojištění majetku
ostatní sociální pojištění
technické zhodnocení
jiné ostatní náklady
Odpisy HIM a NIM
NÁKLADY CELKEM
R O Z D Í L (zdroje minus náklady)

161,58
834,28
69,36
426,60
2 194,63
468,61
364,68
3,32
1 358,02
32,11
97,72
41,85
49,02
31,63
119,20
37,29
949,20
258,83
127,58
131,25
153,94
46,61
71,99
21,00
14,34
463,22
28 486,50
0,00

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
11.1 mezinárodní aktivity
Návštěva skupiny studentů z družební školy v Ickingu (10 dní)
Výměnný studijní projekt se Stedeljik Gymnasiem Utrecht (NL)
Vzdělávací exkurze Wales (UK)
Mezinárodní projekt UNESCO, spolupráce s rakouskou, slovenskou a maďarskou školou;
uskutečnila se projektová schůzka ve Vídni
Generation Europe - soutěžní projekt týmů - Evropský parlament
Projekt OP VK - Anglické gymnázium Brno – zahraniční stáže
Dvorek.eu - soutěž o cestu do Evropského parlamentu
Soutěžní projekt portálu Dvorek.eu (spolupráce s EP),
vítězství a zájezd do sídla EP v Bruselu (3 studenti VI.A a p.p.), říjen 2011,
spolupráce s MUDr. Z. Roithovou
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Soutěžní projekt portálu Euroscola.cz (spolupráce s EP),
zájezd do sídla EP ve Štrasburku (5 stud. IV.-VI.A a p.p.), spolupráce s MUDr. O.
Sehnalovou
Účast na mezinárodní konferenci učitelů dějepisu "I mlčení je lež" - Ostrava

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola ve sledovaném období nezajišťovala vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Projekt OP VK – Anglické gymnázium Brno – ve školním roce skončila fáze realizace
projektu a projekt přešel do fáze udržitelnosti výstupů (5 let). Viz agb.gymnaslo.cz. Tento
projekt byl podporou oboru s výukou vybraných předmětů v anglickém jazyce.
Realizace projektu, který byl zaměřen na zajištění a rozšíření výuky vybraných předmětů
v anglickém jazyce, byla rozdělena na klíčové aktivity, jež byly v souladu s pravidly výzvy
realizovány v souladu s harmonogramem projektu. Nejprve byly prostřednictvím výběrového
řízení nakoupeny informační technologie, které sloužily pro vzdělávání či tvorbu
vzdělávacích materiálů. Následně bylo zahájeno vzdělávání učitelů a posilování jejich
odborných kompetencí (výuka angličtiny, stáže na zahraničních školách, víkendové dílny,
workshopy se zahraničními lektory). Dále bylo vytvořeno virtuální edukativní prostředí ve
formě interaktivního portálu, kde byly umístěny základní informace o projektu a publicita a
kam učitelé průběžně ukládali své materiály (tematické plány, pracovní sešity, prezentace,
aby je zaváděli do výuky, tj. otestovali a následně inovovali). K této činnosti používali také
zakoupené odborné zdroje v anglickém jazyce. V závěru projektu učitelé složili zkoušku
z anglického jazyka a finalizovali veškeré materiály, které uložili na informační portál
projektu.
Projekt OP VK – Peníze EU školám – škola podala žádost o grant a tento grant získala.
Projekt OP VK – CLIL – škola podala žádost o grant.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce školy s odborovou organizací byla zanedbatelného rozsahu. Škola s odborovou
organizací uzavřela kolektivní smlouvu na rok 2012. Součástí kolektivní smlouvy je příloha o
pravidlech čerpání FKSP.

V Brně dne 16.10.2012
………………………………………..
Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 23.10.2013
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