Výroční zpráva za školní rok 2018/2019
1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková
organizace

adresa školy

Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, 612 00 Brno

právní forma

příspěvková organizace

IČO

005 59 016

IZO

000559016

resortní identifikátor školy (RED IZO)

600013472

číslo organizace v systému zřizovatele

2804

vedení školy

ředitel: Mgr. Dalibor Kott;
je současně statutárním orgánem právnické osoby
statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Sargánek
zástupce ředitele: Mgr. Jakub Holzbecher

kontakt

tel.: 541 321 317
e-mail: red@gymnaslo.cz
webové stránky: www.gymnaslo.cz

1.2 zřizovatel
název zřizovatele

Jihomoravský kraj

adresa zřizovatele
IČ

Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno
708 88 337

DIČ
kontakt

CZ70888337
tel.: 541 651 111
číslo příjmového účtu: 27-7188260227/0100
ID datové zprávy: x2pbqzq

1.3 součásti školy

kapacita

střední škola

640

školní jídelna – výdejna

600
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1.4 základní údaje o součástech školy – podle zahajovacích výkazů
součást školy

počet tříd

počet žáků

počet žáků na
třídu

počet žáků na
pedagoga (dle 3.1)

střední škola

18

557

30,9

13,5

školní jídelna –
výdejna

18

420

--

--

1.5 materiálně-technické podmínky školy
učebny

16 „kmenových“ učeben; všechny jsou vybaveny
počítačem a dataprojektorem, přístupem na internet

odborné učebny

učebny fyziky, chemie a biologie, dvě učebny informatiky
(jedna z nich může být použita jako multimediální
učebna pro celou třídu), ateliér

laboratoře

laboratoře fyziky, chemie a biologie

další učebny

dvě menší učebny pro výuku jazyků, aula pro cca 60
posluchačů s multimediální výbavou a klavírem

prostory pro tělesnou výchovu

tělocvična, gymnastický sál, posilovna, hřiště s umělým
povrchem

kabinety

1 kabinet připadá v průměru na 3 až 4 učitele

knihovny

žákovská knihovna
několik cizojazyčných knihoven

zázemí pro studenty

studovna/klubovna s počítači, kopírkou, ledničkou a
mikrovlnnými troubami; jídelna, automaty; sezení ve
vestibulech

žákovský nábytek

klasický dřevěný; zachovalý, v aule židle (dřevěná
křesílka) s deskami na psaní

nábytek v kabinetech

starý

vybavení učebními pomůckami,
sportovním nářadím apod.

průměrné

vybavení žáků učebnicemi a učebními
texty

z prostředků státního rozpočtu pro žáky nižšího stupně
šestiletého gymnázia

vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

počítačová síť, dataprojektor a počítač v každé učebně,
několik kopírek, televizory, DVD přehrávače, videa,
kamera, digitální fotoaparáty aj.
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1.6 údaje o školské radě (červen 2019) (http://www.gymnaslo.cz/skolakontakty/skolska-rada)
počet členů školské rady

9

složení

zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Damir Solak (předseda školské rady)
MUDr. Petr Diviš, Ph.D. (místopředseda školské rady)
Veronika Kazimírová
zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Zuzana Autratová
Mgr. Martin Císař
Mgr. Eva Pláteníková
zástupce zřizovatele:
PhDr. Josef Filouš
JUDr. Jana Pejchalová
Mgr. Marek Šlapal

kontakt

dsolak@seznam.cz

2. Přehled oborů vzdělání a školní vzdělávací programy
2.1 přehled oborů vzdělání
kód oboru

popis oboru

79-41-K/41

Gymnázium

79-41-K/61

Gymnázium

pozn.

délka studia

ŠVP (viz 2.2)

počet tříd

4 roky

1, 2, 3

12

6 let

4

6

2.2 školní vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání
č
1
2
3
4

vzdělávací program
4letý: Multikulturní jazykové gymnázium
4letý: Multikulturní anglické gymnázium (CLIL)
4letý: Multikulturní všeobecné gymnázium
6letý: Multikulturní jazykové gymnázium

počet tříd
4
4
4
6

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
3.1 základní údaje o pracovnících školy (k 31.12.2018) (zdroj: P 1-04)
počet pracovníků celkem

55,2184

počet pedagogických pracovníků

41,3667

1,000

ředitel školy

1,000

2,000

zástupci ředitele

2,000

počet nepedagogických pracovníků
4,000

13,8517

technicko-hospodářští pracovníci
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dělnické profese

7,2346

stravovací provoz

2,3294

4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
4.1 počet přihlášek a celkový počet přijatých (vyhlášeno jen první kolo)
obor studia

v tab. 2.2

přihlášených

přijato

6leté anglické

4

307

30

4leté anglické

1, 2

188

55

3

92

30

4leté všeobecné

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek
5.1 přehled o výsledcích maturitních zkoušek (k 30.6.2019) (zdroj: Certis/vysvědčen

í)

prospěli

neprospěli

nepřipuštěni/
nepřihlášeni/
omluveni

11

11

4

2

33

9

20

4

0

4.X

27

14

8

5

0

VI.A

28

16

12

0

0

celkem

116

50

51

13

2

třída

počet žáků

4.A

28

4.B

prospěli s
vyznamenáním

5.2 přehled o prospěchu a absenci (k 30.6.2019) (zdroj: třídní výkazy)
třída

počet
žáků

prospěli s
vyznam.

prospěli

I.A

32

19

13

II.A

34

21

12

1.A

30

9

21

1.B

30

3

26

1.X

28

10

17

III.A

32

17

15

3.061

2.A

34

5

29

3.773

2.B

33

5

28

4.577

2.X

29

6

21

IV.A

30

22

8

3.A

34

1

32

3.B

34

5

28

3.X

26

5

21
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V.A

31

15

15

1

4.664

4.A

28

5

22

1

4.330

4.B

33

2

31

3.976

4.X

27

5

22

3.973

VI.A

28

13

15

2.733

553

168

376

celkem

2

7

65.736

76

141

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
(zdroj: Zpráva školního metodika prevence, zpracoval Mgr. R. Smejkal)
Během školního roku 2018/2019 se primární prevence uskutečňovala pomocí besed, workshopů a
přednášek dle minimálního preventivního programu.
V průběhu školního roku 2018/2019 jsme spolupracovali s:
 ABATOP o.s. – Nebezpečí pornografie: přednáška a následující beseda s paní Johanou Šujanovou
o nástrahách pornografického průmyslu. Součástí besedy je samotná problematika pornoherců, tak
i sledování pornografie a jeho dopad na partnerské vztahy.
 Sdružení PRÁH – Jak se pozná, že jsem se zbláznil: workshop umožňuje našim žákům
prostřednictvím dovědět se více o příznacích duševních onemocnění, o možnostech jejich řešení a
vyhledání pomoci.
 CENTRUM ANABELL, z.ú.– Workshop na téma poruchy příjmu potravy, následná konzultace veřejná
i privátní.
 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity: Když čteš, možná neztloustneš. Aneb naučme se rozumět
označování potravin – intervenční projekt má za cíl naučit žáky středních škol, jak rozumět
označování potravin.
 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity: Fake news – program jak se orientovat na internetu
– ověřování faktů, kritické myšlení..
Dále probíhala pravidelná měsíční prevence (školní metodik prevence a třídní učitelé), která slouží jako
zpětná vazba z řad vyučujících. S žáky byly vedeny rozhovory. V případě potřeby byly uskutečněny schůzky
poradenského centra (školní metodik prevence – ŠMP, výchovný poradce – VP a Martin Hofman, externí
psycholog).
Osvědčila se opět elektronická schránka důvěry, kterou studenti v případě nouze využívají.
Ve spolupráci ŠMP a VP pokračuje projekt o propojení adaptačního kurzu s ročním „tutoringem“ prvních
ročníků (pomoc od starších studentů pro první ročníky).
Každoročně pořádaný PEER program, vedený ŠMP a psychologem Martinem Hofmanem, se i letos setkal
s velkým ohlasem: hlubší informace ohledně nebezpečí šikany a návykových látek pro aktivní zájemce
z prvních ročníků (navázání bližších vztahů a důvěry).
Jedním z cílů pro následující školní rok zůstává podpora a zkvalitnění tutoringu v praxi. Dalším cílem je
zlepšení spolupráce ze strany některých rodičů (nedostatečná návštěvnost třídních schůzek). Je třeba
hledat možnosti, jak snížit zvýšenou absenci ve výuce především starších žáků. Časté jsou i případy zastírání
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skutečných důvodů ze strany rodičů. Proto je nutná snaha o lepší komunikaci s rodiči (zákonnými zástupci).
Konečně dalším důležitým cílem je i nadále prevence poruch příjmu potravy a jiných druhů
sebepoškozování především u dívek.

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

Počet dnů

Počet osob

Konference koordinátorů EVVO

1

1

Konference o odpadech

1

1

Použití asertivity při komunikaci s problémovým rodičem

1

1

Edukační programy pro pedagogy

1

1

Prezentační nástroje jako podpora výuky

1

1

Seminář pořádaný Mgr. Brázdovou

1

2

Přednášky v Moravské galerii

1

2

E-lerningové kurzy o bezpečnosti ve sportovních činnostech

2

Workshop pro středoškolské učitele cizích jazyků

1

2

Park Conference

1

3

Let it be Christmas

1

1

Shakespeare a čas

1

3

International Language Symposium

3

2

Seminář Počítač ve škole

1

2

Google edukation

1

1

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

3

4

NATO – Jak učit o mezinárodní bezpečnosti

1

1

Německá gramatika hravě a srozumitelně

1

1

Seminář FORMATION CONTINUE

3

1

Metodický seminář k výuce španělského jazyka

1

1

Seminář „Co nenajdete v čítankách – současná světová literatura“

1

3

Finanční gramotnost v příkladech

1

2

„Občanský průkaz“ – odpovědný vztah k médiím – fake news

1

1

„Rozpad SSSR“ – přednáška a dílna

1

1

Efektivní komunikace ve škole aneb budování důvěry mezi kolegy,
rodiči a žáky

1

1

Československo na rozhraní dvou totalit

1

1

Zánik civilizací – historická dílna

1

1

3 semestry

1

Postgraduální studium na doplnění kvalifikace středoškolského učitele
informatiky
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Postgraduální studium Výchovného poradenství

3 semestry

1

Postgraduální vzdělávání Dějiny a kultura starověku

2 semestry

1

Program celoživotního vzdělávání na FF MU Brno – Klasická tradice a
současnost

2 semestry

1

Studium teologických vět na CMTF UP Olomouc

2 semestry

1

celý rok

3

Vnitřní kontrolní systém

1

1

Hospitace v praxi ředitele školy

1

1

Projekt „Laborky.cz“

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
(zdroj: Zprávy o činnosti předmětových sekcí zpracované vedoucími předmětových sekcí)
8.1 údaje o významných mimoškolních aktivitách
Jazykové zkoušky CAE a FCE nanečisto (13 žáků FCE, 34 žáků CAE)
Beseda o studiu v Kanadě (4 třídy)
Debata s kandidáty na primátora (v angličtině, vybraní zájemci z řad žáků)
Veletrh vysokých škol v zahraničí GO global
Anglické divadelní představení Pygmalion (2 třídy)
Beseda o studiu v zahraničí (4 třídy)
Kulturně historická exkurze do Velké Británie (40 žáků)
Návštěva anglicky mluvených divadelních představení
Návštěvy 9 divadelních představení
Návštěva filmového představení Jan Palach v rámci oslav 100 let republiky (celá škola)
Den poezie – Nebát se a představit své já; akce pro veřejnost s literárně-pěveckými vystoupeními
Návštěva Moravské zemské knihovny, Moravského zemského muzea
Autorská čtení – projekt Čtyři školy, čtyři spisovatelé
Kurz Tradice a současnost (1 třída)
Kurz Ekologie v regionu (4 třídy)
Projekce v rámci festivalu EKOFILM (2 třídy)
Seberozvojový workshop PEER (vybraní žáci prvních ročníků)
Workshop o duševních poruchách (1 třída)
Informační schůzka o SOČ (4 třídy)
Exkurze Bioskop (kampus MU, 4 třídy)
Workshop o poruchách příjmu potravy (2 třídy)
Mezinárodní výzkum srdce (dobrovolníci z celé školy)
Konsent – workshop prevence sexuálního násilí (2 třídy)
Projekt „Laborky.cz“ (účast 3 vyučujících a následné využití pro žáky školy)
Projekt se ZOO Brno (1 třída)
Sbírka Ligy proti rakovině
Exkurze ZOO Zlín, ZOO Praha (5 tříd)
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Zoologicko-botanická exkurze (1 třída)
Zážitková exkurze ZOO Brno (1 třída)
Animační programy v Moravské galerii, přednášky o umění
100 let republiky – výstava a výtvarná soutěž
Výstavy a animace v Moravské galerii Brno
Výstava Geometrie v prostorách školy
Návštěvy a edukační programy v Low-Beerově vile
Výtvarná soutěž ke dni Výtvarné kultury (kavárna Era, Brno)
Mezinárodní výstava Lidice
Hudební vystoupení pěveckého sboru školy na Erbovních slavnostech Králova Pole
Školní akademie – dvě představení: první pro školu a druhé pro veřejnost (kulturní centrum
Semilasso)
Setkání celé školy v Barce (září – zahájení školního roku, duben – rozloučení s maturanty)
Moravské zemské muzeum – oddělení dějin hudby
Vystoupení pěveckého sboru školy v Moravském Krumlově (soutěž pěveckých sborů škol)
Vystoupení pěveckého sboru školy v Low-Beerově vile pro veřejnost (červen 2019)
Slavnostní rozloučení s maturanty na Úřadu Městské části Královo Pole
Návštěvy Mahenovy knihovny (10 tříd)
Ekonomický kurz 3. ročníků
Exkurze do Osvětimi a Březinky (50 žáků)
Exkurze do Kutné Hory (1 třída)
Výstava u příležitosti 100-tého výročí vzniku ČSR ve Státním oblastním archivu Brno-venkov se
sídlem v Rajhradě (1 třída)
Den ve Staroslavném benediktinském opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě (2 třídy)
5. ročník Broumovských diskusí (3 žáci čtvrtých ročníků)
Charitativní akce: „Krabice od bot 2018“ (4 třídy)
Debata s advokátem Petrem Sedláčkem (1 třída)
Adaptační kurz pro studenty budoucích prvních ročníků (4 třídy)
Výběrový lyžařský kurz Schladming (30 žáků)
Zimní výcvikový kurz (4 třídy)
Letní výcvikový kurz (4 třídy)
Přednáška Regenerace a výživa ve spritu, výživová pyramida
Školní ples v kulturním centru Semilasso
Návštěva planetária – program Cesta za miliardu hvězd (5 tříd)
Přednáška Vlnová optika v hvězdárně (1 třída)
Kurz Místní region (1 třída)
Účast na Týden na Jaderce (1 žákyně školy)
Výukové programy: Planetárium Brno, Vidacentrum, Geocatching, Týden vědy na ÚPT
Zahraniční geografické exkurze: Vídeň (2 třídy), Neziderské jezero Gabčíkovo (2 třídy)
Zeměpisná projekce Planeta 3000: Myanmar (4 třídy)
Série přednášek o státech od cizokrajných studentek z VFU: Slovinsko, Rumunkso, Litva (2 třídy)
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Výměnný pobyt žáků z partnerského gymnázia Icking
Jazykový pobyt ve Francii (7 dní, 20 žáků)
Den frankofonie, Pedagogická fakulta MU, workshop (1 třída)
Organizace Přijímacích zkoušek nanečisto
Konference na FF MU América Latina Hoy
Workshop Kakaovník a čokoláda na FF MU
Současné životní podmínky v El Salvadoru – akce na FF MU
Setkání s cestovatelem Peterem Ondrejovičem na téma Fenomén Venezuela v rámci projektového
dne (účast 70 žáků)
Beseda u samovaru na téma ruské tradice
Academic Day 2019 – organizuje PEF Mendelovy univerzity Brno
Projekt Polygram

8.2 účast žáků školy v soutěžích – úspěchy
Angličtinář roku: 37 žáků, GSN 2. místo v ČR z 337 škol a na 14. místě v Evropě z 750 škol
Konverzační soutěž v anglickém jazyce: školní kolo 34 žáků, městské kolo: 2 žáci, následná účast
v krajském kole
Anglická soutěž Juvenes Translatores 2018 (5 žáků)
Olympiáda v českém jazyce: školní kolo 53 žáků, okresní kolo: 1 žák
Literární soutěž Cena Ivony Březinové
Literární soutěž Středoškolský fejeton
Best in Deutsch (účast 11 žáků)
Olympiáda v německém jazyce: školní kolo, okresní kolo, krajské kolo
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce (školní kolo, krajské kolo, celostátní kolo – 2. místo)
Mundo Hispano - soutěž organizovaná FF MU (školní kolo, okresní kolo)
Konverzační soutěž ve španělštině: školní kolo 18 žáků, krajské kolo (dvakrát 2.místo, jednou
4. místo)
Mi héroe - soutěž organizovaná nakladatelstvím Fraus
Pythagoriáda (32 žáků)
Matematický klokan (48 žáků)
Přírodovědný klokan (23 žáků)
Matematická olympiáda okresní kolo (3 žáci)
Bobřík informatiky (25 žáků)
Technoplaneta
Internetová soutěž matematiky
Biologická olympiáda: školní kolo 6 žáků, okresní kolo, krajské kolo
Středoškolská odborná činnost: účast dvou žáků v okresním kole (biologie)
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Soutěž navrhnipojekt.cz (18 zástupců v krajském kole)
Účast v soutěži Eurorebus
Zeměpisná olympiáda (3 zástupci v okresním kole)
Středoškolské hry: basketbal dívky, plavání, aerobic dívky, florbal hoši
Branný závod Mise 2018 na Vojenské základně 43. výsadkového praporu v Chrudimi (1. místo)
Dějepisně - branný závod Legie 2019 v Lanovém centru Proud v Brně
Výtvarná soutěž Památníku Terezín Jsem tu bez rodiny
Mezinárodní výtvarná soutěž Památníku Lidice
Historicko branná soutěž Battefiel 2019 v Lanovém centru Proud v Brně
Celostátní finále historicko branné soutěže Battefiel 2019 v Lanovém centru Proud v Praze
Dějepisná olympiáda pro základní školy

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V období školního roku 2018/2019 byly Českou školní inspekcí provedeny dvě inspekční činnosti.
První inspekce proběhla ve dnech 13. a 14. listopadu 2018.
Výsledky inspekční činnosti jsou popsány v Protokolu o kontrole pod čj. ČŠIB-1967/18-B.
V protokolu byly uvedeny dva body zjištění:
Bod 1: v rámci kontroly zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech podle § 29 odst. 2 školského zákona byly zjištěny tyto nedostatky:
a) ředitel stanovil rozpis dohledů na chodbách a vyvěsil ho ve sborovně, ale nezpřístupnil ho žákům.
Zároveň v něm ve dvou případech bylo uvedeno „rotující dohled“, z čehož nebylo patrné, který
z vyučujících byl dohledem nad žáky konkrétně pověřen.
b) Dne 13. listopadu 2018 o přestávce od 8.45 do 8.55 ČŠI zjistila, že dohled nad žáky byl stanoven, ale
nebyl řádně vykonáván. Ředitel stanovil pro výkon dohledu současně ve 2. a 3. poschodí jednu
vyučující. Kontrolou bylo zjištěno, že učitelka pověřená dohledem na obou poschodích stála na
jednom místě ve 2. poschodí tak, aby viděla zejména na schodiště. Po celou dobu nedošlo k výkonu
dohledu nad žáky ve 3. poschodí.
Bod 2: v rámci kontroly zveřejnění školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 3 školského zákona byl zjištěn
tento nedostatek:
ČŠI konstatuje, že ředitel zveřejnil školní řád na přístupném místě a na webových stránkách. Zaměstnance
školy s ním prokazatelným způsobem neseznámil. Žáky školy seznámil s tímto dokumentem v průběhu
prvního týdne školního roku, což bylo ověřeno zápisy v třídních knihách. Pět žáků však prokazatelně se
školním řádem neseznámil.
Ředitel školy přijal následující opatření k výše uvedeným bodům (dal je na vědomí ČŠI dopisem ze dne
14. ledna 2019 pod číslem jednacím GSN/013/19-Kott):
K bodu 1 byla přijata následující opatření:
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a) rozpis dohledů byl vyvěšen po ukončení inspekční činnosti na každém patře budovy školy tak, aby
byl přístupný i žákům. Rovněž byl vyvěšen jmenovitý rozpis „rotujících dohledů“ – zde se jedná o
dohledy o velké přestávce v pondělí, kdy probíhá každý týden tzv. „PoKr“ (Pondělní Krátká porada),
na které se provede vyhodnocení minulého týdne, a vyučující jsou seznámeni s aktuálním plánem
práce na tento týden. Z důvodu, aby o informace na této poradě nepřicházeli neustále stejní
vyučující, byl zaveden tzv. „rotující dohled“, který byl před inspekční činnosti vyvěšen pouze ve
sborovně školy.
b) vyučující byli na pedagogické radě konané dne 20.11.2018 poučeni o všech závěrech inspekčního
týmu České školní inspekce, mimo jiné i o tom, že je nutné, aby se při výkonu dohledu na chodbách
aktivně pohybovali a za celou dobu dohledu prošli celé území, na kterém vykonávají dohled dle
rozpisu. Dále vedení školy, tj. ředitel a jeho zástupci, v rámci kontrolní činnosti kontrolují mimo jiné
vykonávání dohledů a nově o tom vedou písemné záznamy.
K bodu 2 byla přijata následující opatření:
ohledně seznámení zaměstnanců a žáků se školním řádem: předem uvedu, že školní řád nebyl v době do
začátku školního roku 2018/2019 aktualizován, a tudíž platil stávající školní řád, který je účinný od 1.9.2017
a který je vyvěšen na webových stránkách školy. Zaměstnanci s touto skutečností byli seznámeni na poradě
dne 31.08.2018, avšak tato skutečnost nebyla zaznamenána v zápise z této porady. Z tohoto důvodu byl
vyhotoven nový dokument, ve kterém všichni zaměstnanci potvrdili, že jsou s aktuálním školním řádem
seznámeni.
Žáci byli s aktuálním školním řádem seznámeni v první den školy, tj. 03.09.2018 a tato skutečnost byla
zaznamenána do třídní knihy každé třídy. Třídní učitelé dostali pokyn k tomu, aby ty žáky, kteří nebyli tento
den ve škole přítomni, seznámili se školním řádem ihned po jejich příchodu do školy a provedli o tom do
třídní knihy záznam. V několika případech, například ve vyjmenovaných v Protokole, třídní učitel neprovedl
příslušný záznam do třídní knihy. V minulých dnech byla vedením školy provedena kontrola třídních knih
k této záležitosti, ze které vyplynulo, že dle záznamů v nich obsažených byli se školním řádem seznámeni
všichni žáci.
V současné době se škola připravuje na zavedení elektronického komunikačního systému Bakaláři, který
bude spuštěn v únoru 2019. Z tohoto důvodu nyní probíhá tvorba nového školního řádu; na úterý
15.01.2019 je svolána pedagogická rada, na jejímž programu je právě schválení nového školního řádu a dále
na úterý 29.01.2019 je svolána školská rada, na jejímž programu je také schválení nového školního řádu.
Pokud oba orgány školní řád schválí, třídní učitelé s ním seznámí žáky a ředitel školy všechny zaměstnance.
V důsledku inspekční činnosti se ředitel rozhodl vyhotovit pro každou třídu a pro zaměstnance speciální
dokument, na kterém každý žák a každý zaměstnanec školy potvrdí, že byl s novým školním řádem
seznámen.

Druhá inspekce proběhla ve dnech 29. a 30. dubna 2019.
Výsledky inspekční činnosti jsou popsány v Protokolu o kontrole pod čj. ČŠIB-948/19-B.
V protokolu odstavci 1.3 bylo uvedeno: Fyzickou kontrolou prostor školy běžně přístupným žákům školy
nebyla zjištěna rizika s výjimkou:
a) rozbité okenní tabule v okně na chodbě 2. patra,
b) poškozených a nefunkčních žaluzií v oknech tříd,
c) poškozeného, natrženého linolea na podlaze chemické laboratoře,

Výroční zpráva za školní rok
2018/2019

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí,
příspěvková organizace

Stránka 11 z 16

d) volně dostupných chemických látek …. v neuzamčených skříních umístěných v chemické přípravně.
Místnost i skříně byly volně přístupné z učebny chemie, žákům vstup do těchto prostor nebyl nijak
zamezen.
K výše uvedeným bodům byla přijata následující opatření:
a) rozbité okenní tabule v okně na chodbě ve druhém patře: okna byla znovu zasklena, tj. tento
nedostatek byl odstraněn;
b) poškozené a nefunkční žaluzie v oknech tříd: ano, bohužel většina žaluzií ve škole jsou poškozená, a
tudíž nefunkční. V letech 2018 a 2019 měla proběhnout investiční akce s názvem Realizace
energeticky úsporných opatření – Gymnázium Slovanské náměstí Brno, která měla obsahovat kromě
jiného výměnu všech oken ve škole a tím i nové žaluzie ve všech oknech. Bylo plánováno, že akce
bude spolufinancována prostřednictvím dotace v rámci Operačního programu životní prostředí,
prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. Bohužel investiční akce byla
z důvodu nedostatku finančních prostředků zrušena; v rámci výběrového řízení podala nabídku
v říjnu 2018 jediná společnost s cenou o cca 26 mil. vyšší, než byla (projektem) předpokládaná cena
díla. Jihomoravský kraj se rozhodl, že celou investiční akci provede postupně v následujících letech
a bude jej financovat sám. V roce 2019 by měla proběhnout první etapa celé akce s názvem
„Gymnázium Slovanské náměstí – výměna oken do ulice Charvatské – etapa č. 1“. Rada
Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 6. května 2019 schválila zadávací řízení na podlimitní
veřejnou zakázku (viz usnesení RJMK číslo 7105/19/R97) a nyní probíhá vyhodnocení nabídek.
Poněvadž výměna žaluzií v oknech je finančně náročná akce a vzhledem k právě popsané investiční
akci (a příslibu Jihomoravského kraje dokončit výměnu všech oken a tím i žaluzií v následujících
letech) se ředitel rozhodl vyčkat s výměnou žaluzií na investiční akci týkající se výměny oken.
V současné době byly nefunkční žaluzie vyhrnuty nahoru a nepoužívají se.
c) poškozeného, natrženého linolea na podlaze chemické laboratoře: závada byla odstraněna ihned
po zjištění, ještě v době konání inspekce;
d) volně dostupné chemické látky v neuzamčených skříních umístěných v chemické přípravně.
Místnost i skříně byly volně přístupné z učebny chemie, žákům vstup do těchto prostor nebyl nijak
zamezen:
ihned po zjištění tohoto nedostatku, tj. ještě v průběhu inspekční činnosti, byl změněn systém
průchodnosti přes laboratoř chemie do přípravny chemie a z učebny chemie do přípravny chemie.
Oboje vstupní dveře (tj. jak dveře vedoucí z chodby školy do laboratoře chemie, tak dveře vedoucí
z učebny chemie do přípravny chemie) byly opatřeny tzv. „koulí“, tj. bez patřičného klíče se není
možno přes tyto dveře dostat.
Navíc byly zakoupeny dvě moderní uzamykatelné skříně na chemické látky a v současné době
probíhá odstranění původních dřevěných (velmi špatně uzamykatelných) skříní, ve kterých byly
chemikálie uloženy. Nově budou všechny chemikálie uloženy ve čtyřech moderních uzamykatelných
skříních (dvě již škola měla a využívá je).
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10. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018
(zdroj: Přehled o plnění rozpočtu v roce 2018, příloha 13, zpracovala ekonomka školy M. Dufková)

Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st. fondů
provozní transfery od zřizovatele
ostatní transfery ze státního rozpočtu
transfery ze zahraničí
transfery od obcí
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
služby včetně pronájmů
Finanční výnosy
úroky
Ostatní výnosy
čerpání fondů
ostatní výnosy z činnosti
ZDROJE CELKEM

35 484,321

Mzdové náklady (MN) celkem

45 709,778

Platy celkem
platy pedagogů
platy nepedagogů
OPPP celkem
OPPP pedagogů
OPPP nepedagogů
Povinné pojištění

22 343,303
18 996,544
3 346,759
511,586
487,486
24,100

7 682,819

v tom: sociální pojištění
zdravotní pojištění
Příděl do FKSP

5 649,008
2 033,811

448,058
4 498,554
1 982,202

ONIV
Spotřebované nákupy
ochranné pomůcky
učebnice a školní potřeby
knihy, učební pomůcky, tisk
ostatní materiál
plyn
elektrická energie
voda
pára
Služby

2,350
1,440
136,078
394,038
42,801
309,254
81,713
1 014,528

1 254,213

opravy a udržování
cestovné
Výroční zpráva za školní rok
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v tis. Kč
35 225,649
3 970,054
30 968,103
259,492
28,000
4,501
4,501
6,078
6,078
248,093
248,093

133,441
177,819
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náklady na reprezentaci
služby pošt
služby telekom. a radiokom.
služby peněžních ústavů
nájemné
konzultační a porad. služby
programové vybavení
ostatní služby
Ostatní sociální náklady

3,393
27,520
49,865
5,643
57,714
49,580
30,526
718,712

361,083

stravování zaměstnanců
jiné sociální náklady
školení a vzdělávání
Daně a poplatky

183,702
66,122
111,259

1,426
93,016

Ostatní náklady
pojištění majetku
ostatní sociální pojištění
odvod za nedodržení limitu ZPS
ostatní náklady z činnosti
Odpisy, rezervy a opravné položky

0
93,016
0
0

806,614

odpisy dlouhodobého majetku
náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní provozní náklady
NÁKLADY CELKEM

427,235
379,379

35 484,321
0

R O Z D Í L (zdroje minus náklady)

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti je nula Kč, v doplňkové činnosti je +444,067 tis. Kč,
takže celkový výsledek hospodaření Gymnázia za rok 2018 je +444,067 Kč.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
(zdroj: Zprávy o činnosti předmětových sekcí zpracované vedoucími předmětových sekcí aj.)
11.1 mezinárodní aktivity
Výměnný projekt s partnerským gymnáziem ve Veroně (říjen 2018: naši žáci ve Veroně, duben 2019:
italští studenti na naší škole)
Kulturně historická exkurze do Velké Británie (40 žáků)
Partnerská kulturně-jazyková výměna Icking/GSN září 2018
Jazykový pobyt ve Francii – Štrasburk (září 2018)
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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
Ve školním roce 2018/2019 škola nerealizovala projekt financovaný z jiných zdrojů než od zřizovatele

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a případnými dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace ve škole
Spolupráce školy s odborovou organizací byla na standardní úrovni. Ředitel školy s odborovou organizací
uzavřel kolektivní smlouvu na rok 2019. Součástí kolektivní smlouvy je příloha o pravidlech čerpání FKSP.
Spolek Přátelé Slovaňáku
Škola dále spolupracuje se spolkem Přátelé Slovaňáku, z.s., se sídlem Slovanské náměstí 1804/7, Královo
Pole, 612 00 Brno, IČ: 024 92 431, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně,
oddíl L, vložka 18051 (dále jen „Spolek“), jehož účelem je:
 prosazovat zájmy žáků, jejich rodičů a další veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání,
 podporovat školu při uskutečňování její výchovně vzdělávacích cílů, pomoc v oblasti ekonomické a
jejího materiálního zabezpečení,
 spolufinancovat vybrané vzdělávací programy, činnosti a aktivity pro žáky školy.
Členy Spolku jsou zejména rodiče žáků.
Spolek ve školním roce 2018/2019 pomáhal spoluorganizovat následující akce:
 Den poezie
 Anglické snídaně pro žáky
 Vánoční basketbalové utkání Slovaňák – Jaroška
 Den mediální gramotnosti – SLOVA!!!
 Debatní liga
 ocenění žáků za významné úspěchy a činy
 ocenění nejlepších žáků ročníků

Spolupráce s partnerským gymnáziem Olomouc - Hejčín
Ve školním roce 2018/2019 proběhla intenzivní spolupráce s partnerským gymnáziem Olomouc –
Hejčín. Předmětem spolupráce byl projekt CLIL Team na GSN, jehož cílem je dále rozvinout výuku
metodou CLIL, kde je anglický jazyk prostředkem pro výuku vybraných předmětů především ve
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třídách X. Gymnázium – Hejčín působí v roli mentora a metodické pomoci z pozice anglického
bilingvního gymnázia s dlouholetou zkušeností.

V Brně dne 25. října 2019

…………………………………………………………….
Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 24. října 2019.
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