
Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace 

Slovanské náměstí 1804/7, 612 00 Brno, IČ 005 59 01, tel.: 541 321 317, 

 www.gymnaslo.cz, sekretariat@gymnaslo.cz 
 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 Stránka 1 ze 17 
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020  
 

1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace  

sídlo 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 telefon: 541 321 317 

mobil: 737 284 932 

e-mail: red@gymnaslo.cz  

webové stránky: www.gymnaslo.cz  

číslo příjmového účtu: 209878148/0600 

ID datové zprávy: c2kyd3a 

   

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Jihomoravský kraj   

sídlo zřizovatele Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 601 82 Brno  

IČ 708 88 337  

DIČ CZ70888337  

kontakt telefon: 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  

mailto:red@gymnaslo.cz
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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  549 30,5 12,77 

školní jídelna – 

výdejna  
18 420 – – 

  

1.5 materiálně-technické podmínky školy   

učebny  16 „kmenových“ učeben; všechny jsou vybaveny počítačem 

s přístupem na internet a dataprojektorem  

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, klavírem, počítačem s přístupem na 
internet a dataprojektorem 

prostory pro tělesnou výchovu  tělocvična, gymnastický sál, posilovna, hřiště s umělým 

povrchem  

kabinety  1 kabinet připadá průměrně na 3 až 4 učitele  

knihovny  žákovská knihovna, několik cizojazyčných knihoven  

zázemí pro studenty  studovna/klubovna s ledničkou a mikrovlnnými troubami; 

kopírka, jídelna, nápojový a jídelní automat, sezení ve 

vestibulech a na chodbách 

žákovský nábytek  klasický dřevěný, zachovalý, v aule židle (dřevěná křesílka) 

s deskami na psaní  

nábytek v kabinetech  velmi starý  

vybavení učebními pomůckami, 

sportovním nářadím apod.  

průměrné  

vybavení žáků učebnicemi a učebními 

texty  

z prostředků státního rozpočtu pro žáky nižšího stupně 

šestiletého studia  

vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou  

počítačová síť s wifi připojením, které pokrývá celou školu, 

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. Jana Prchalová 
 

zástupce zřizovatele: 

PhDr. Josef Filouš 

JUDr. Jana Pejchalová  

Mgr. Marek Šlapal 

kontakt  předseda školské rady: dsolak@seznam.cz 

 

2. Přehled oborů vzdělání a školní vzdělávací programy  

2.1 přehled oborů vzdělání      

kód oboru  název oboru  pozn.  délka studia  ŠVP (viz 2.2)  počet tříd  

79-41-K/41  Gymnázium    4 roky 1, 2, 3 12 

79-41-K/61  Gymnázium    6 let 4 6 

   

2.2 školní vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání   

č . vzdělávací program  počet tříd 

1  4letý: Multikulturní jazykové gymnázium  4  

2  4letý: Multikulturní anglické gymnázium (CLIL)  4  

3  4letý: Multikulturní všeobecné gymnázium  4  

4  6letý: Multikulturní jazykové gymnázium  6  

  

 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy  

3.1 základní údaje o pracovnících školy (k 31.12.2019) (zdroj: P 1-04)  

počet pracovníků celkem  55,7811 

počet pedagogických pracovníků  42,9958 

z toho: ředitel školy 1,000 

  zástupci ředitele 2,000 

počet nepedagogických pracovníků  12,7853 

http://www.gymnaslo.cz/skolakontakty/skolska-rada
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z toho: technicko-hospodářští pracovníci 3,8192 

  dělnické profese 6,4745 

  stravovací provoz 2,4916 

 

 

4. Důležitá událost – pandemie covid 19 
Školní rok 2019/2020 bohužel nepříznivě ovlivnil zákaz přítomnosti žáků ve škole, který nařídila vláda České 

republiky v souvislosti s pandemií covid 19. Od 11. března 2020 probíhala distanční výuka. Vzhledem 

k situaci byly posunuty přijímací zkoušky a také maturitní zkoušky. Velké množství naplánovaných akcí se 

nemohlo konat. 

 

5. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy  

5.1 počet přihlášek a celkový počet přijatých (vyhlášeno jen první kolo)   

obor studia  v tab. 2.2  přihlášených  přijato   

6leté anglické  4  332 30  

4leté anglické  1, 2  207 55  

4leté všeobecné  3  89 30  

 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních 

zkoušek  

6.1 přehled o výsledcích maturitních zkoušek (k 30.6.2020) (zdroj: Certis/vysvědčení)  

třída  počet žáků  
prospěli s 

vyznamenáním 
prospěli  neprospěli  

nepřipuštěni/ 

nepřihlášeni/ 

omluveni  

4.A  33 15 14 4 0 

4.B  33 8 19 6 0  

4.X 25 13 11 1 0  

VI.A  30 22 8 0 0  

celkem  121 58 52 11 0  
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6.2 přehled o prospěchu a absenci (k 30.6.2020) (zdroj: Bakaláři)    

třída  
počet  

žáků  

prospěli 

s vyznam.  
prospěli  neprospěli  nehodnoceni  

zameškané 

hodiny  
neomluvené  

I.A  29 25 4   366  

II.A  32 28 4   252  

1.A  32 12 20   563  

1.B  32 12 20   482  

1.X  27 15 12   129  

III.A  33 22 11   247  

2.A  30 15 15   438  

2.B  31 5 26   566  

2.X  27 13 14   500  

IV.A  32 17 15   679  

3.A  34 11 23   597  

3.B  33 6 27   519  

3.X  26 10 16   412  

V.A  31 16 15   342  

4.A  33 6 27   797  

4.B  33 4 29   508  

4.X  25 5 20   738 95 

VI.A  30 19 11   790  

celkem  550 241 309 0 0 8.925 95 

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
(zdroj: Zpráva školního metodika prevence, zpracoval Mgr. Rudolf Smejkal) 

Během školního roku 2019/2020 se primární prevence uskutečňovala pomocí besed, workshopů a 

přednášek dle minimálního preventivního programu. Bohužel některé naplánované akce nemohly 

proběhnout vzhledem k nařízení zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole z důvodu pandemie covid 19. 

V průběhu školního roku jsme měli naplánovanou spolupráci s: 

 ABATOP: Nebezpečí pornografie. Přednáška a následující beseda s paní Johanou Šujanovou 

o nástrahách pornografického průmyslu. Součástí besedy je jak samotná problematika pornoherců, 

tak i sledování pornografie a jeho dopad na partnerské vztahy. Neuskutečněno z důvodu pandemie 

covid 19. 
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 Sdružení PRÁH: Jak se pozná, že jsem se zbláznil. Workshop umožňuje našim studentům 

prostřednictvím debaty dozvědět se více o příznacích dušeních onemocnění, o možnostech jejich 

řešení a vyhledání pomoci.  

 Centrum ANABELL: workshop na téma poruchy příjmu potravy. Následná konzultace veřejná i 

privátní.  

 Fakultní nemocnice Brno: Ne cigaretám. Neuskutečněno z důvodu pandemie covid 19. 

 Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity: Fake news. Program jak se orientovat na internetu 

– ověřování faktů, kritické myšlení. Neuskutečněno z důvodu pandemie covid 19. 

 Revolution train. Drogová prevence. 

 

Dále probíhala pravidelná měsíční prevence školního metodika prevence a třídních učitelů, která slouží jako 

zpětná vazba z řad vyučujících. S žáky byly vedeny rozhovory a v případě potřeby byly uskutečněny schůzky 

poradenského centra (školní metodik prevence, výchovný poradce, externě školní psycholog). 

Osvědčila se opět elektronická schránka důvěry, kterou studenti v případě nouze využívají. 

Ve spolupráci školního metodika prevence (ŠMP) a výchovného poradce pokračuje projekt o propojení 

adaptačního kurzu s ročním tutoringem prvních ročníků (pomoc od starších studentů pro první ročníky). 

Každoročně pořádaný PEER program, vedený ŠMP a psychologem Martinem Hofmanem, se i letos setkal 

s velkým ohlasem: hlubší informace ohledně nebezpečí šikany a návykových látek pro aktivní zájemce 

z prvních ročníků, navázání bližších vztahů a důvěry. Jedním z cílů zůstává podpora a zkvalitnění tutoringu 

v praxi.  

Dalším cílem je zlepšení spolupráce ze strany některých rodičů (nedostatečná návštěvnost třídních 

schůzek). Je třeba hledat možnosti, jak snížit zvýšenou absenci ve výuce, především starších studentů. Časté 

jsou i případy zastírání skutečných důvodů ze strany rodičů. Proto je nutná snaha o lepší komunikaci s rodiči 

nebo zákonnými zástupci. Důležitým cílem i na následující školní rok je prevence poruch příjmu potravy a 

jiných druhů sebepoškozování, především u dívek.  

 

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

 

Akce  Počet dnů Počet osob 

Seminář Začínáme učit s filmem 1 1 

Seminář Využití ICT při výuce 1 7 

Seminář Možnosti mezinárodní mobility 1 1 

Konference jazykové školy Park 1 1 

Webinář CTM Academy 1 2 

Základní školení programu Duke of Edinburgh Service 1 4 
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Školení pro předsedy maturitních komisí  1 2 

Školení zadavatele ke státní maturitě včetně PUP 1 1 

Školení na Francouzském institutu v Praze 1 1 

Letní škola Francouzského institutu 2 1 

Seminář k didaktice německého jazyka 1 1 

Školení Google classroom  1 1 

eTwinningový  seminář (mezinárodní spolupráce škol) 3 1 

Konference EVVO 1 1 

Seminář Současná chemie a její výuka na středních a základních školách 2 1 

Seminář Evoluční biologie 1 1 

Seminář Rusko známé/neznámé 1 1 

Seminář Jak na rovnost, násilí a předsudky?, FSS MU Brno 1 1 

CLIL Team: anglický jazyk (celoroční kurz cizího jazyka)  7 

CLIL Team: kurz k metodice CLIL v rámci projektu Šablony II (50 hodin)  4 

Didaktika anglického jazyka (mezinárodní certifikát) 7 1 

Letní škola pro výchovné poradce  4 1 

Projekt Laborky.cz celý rok 3 

Školení Manažerské dovednosti I 2 3 

Školení Komunikační dovednosti 2 3 

Školení Manažerské dovednosti II 2 3 

Seminář Aplikace správního řádu 1 1 

Seminář Nové financování regionálního školství 1 1 

Seminář Elektronický podpis 1 1 

Seminář Rétorika v praxi a hlasová hygiena 1 1 

Seminář Novela školského zákona a zákoníku práce 1 1 

Seminář Archivnictví v praxi školy 1 1 

  

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti   
(zdroj: Zprávy o činnosti předmětových sekcí zpracované vedoucími předmětových sekcí)  

9.1 údaje o významných mimoškolních aktivitách   

Exkurze Moravská zemská knihovna pro 1. ročník 

Exkurze Moravské zemské muzeum pro žáky semináře z českého jazyka 
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Návštěna divadelních představení: 
Anna Karenina – Městské divadlo (září, říjen) 
Maryša – Hadivadlo (říjen) 
Don Quijote- Divadlo Husa na provázku (listopad) 
Indián v ohrožení – HaDivadlo (leden) 
Hana – Mahenovo divadlo (leden) 
Pražská divadla: 
Sen čarovné noci – Národní divadlo (září) 
Hodně smíchu a pár slz – divadlo Viola (září) 
Manon Lescaut – Národní divadlo (říjen) 
Když ptáčka lapají – Divadlo na Vinohradech (říjen) 
Idiot – divadlo Rokoko (říjen) 
 
Workshop ve Werichově vile – o životě J. Voskovce a J. Wericha (v rámci literárně-historické exkurze Praha) 

Workshop Samizdat v rámci festivalu Slova (18. 11.) – organizace interaktivní dílny  
 
 
Beseda o studiu v Kanadě pro žáky prvních ročníků 

Anglické divadelní představení hrané profesionálními britskými herci Tom Sawyer pro žáky 3. a 4. ročníků 

Anglické divadelní představení hrané studentskou skupinou Domino Romeo a Juliet pro žáky II.A 

Jazyková zkouška DELF SCOLAIRE – 4 žákyně 2.X 

Pobyt francouzské stážistky Zoïlé Huard – účast při výuce, program se studenty, 1 týden, leden 2020 
 Návštěva výstavy Poklad Inků - 4. ročníky 

Španělský výukový program na FF MU Brno – 3.A 

Praktická výuka fyziky v 1. pololetí na PřF MU, včetně exkurzí pro 3. ročníky 

Praktická aktivita v předmětu Svět práce – Geocaching 

Vzdělávací program Dřevník pro I.A 

Workshop Energetická gramotnost pro V.A  a 3.A   

Návštěvy výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy se 3.A 

Workshopy s lektory z VŠ Tomáše Bati pro 3. ročníky 

Projekt Gymnázia Slaný Celorepubliková síť Laborky.cz, 3 vyučující 

Robotická soutěž na Fakultě strojního inženýrství VUT – 3. místo pro 3 žáky 4.A (přijati na VUT) 

Esport liga středních škol – školní kolo, postup do okresního koka 

Výjezd v rámci projektu Shape Your Future do Řecka, 13.–20. 10 2019 (8 žáků, 2 učitelé) 

Ekokurz  (2,5 dne) pro 2. ročníky v Kaprálově mlýně (projektová a terénní výuka) 

Týden zdravé krve – přednáška a exkurze na odborném pracovišti hematologie absolvovali žáci semináře 
Biologické praktikum 

Zdraví dětem workshop s tématikou zdravé stravy a zdravého životního stylu pro žáky I.A  
 Přoč studujeme genomy –  žáci 4.X, 4.A a 4.B absolvovali přednášku PřF JU 

Exkurze do Moravského zemského muzea pro 2. ročníky 

Exkurze do botanické zahrady pro 2. ročníky 
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Exkurze do spalovny SAKO Brno pro žáky II.A 

Exkurze Bioskop pro žáky 1.B 

Exkurze v transfúzní stanici FN Brno pro žáky semináře Biologické praktikum 

Exkurze do SAB Aerospace pro žáky 1.X 

Exkurze na oborná pracoviště pro zájemce o SOČ 

Přednáška Vše, co jste chtěli vědět o řasách pro 1. ročníky 

BIOSKOP laboratorní cvičení na téma Život buňky pro III.A 
 
 
Exkurze v dětském krizovém centru pro I.A 

Projekt se ZOO Brno: žáci 3.A tvořili soutěžní otázky a úkoly pro žáky základních škol 

Botanická exkurze do Moravského krasu s žáky 1.X 

Soutěž navrhniprojekt.cz  podoba strukturních fondů a rozpočtu EU – pro studenty semináře Evropa a svět 

Beseda na téma Irák a Blízký východ – třída 3. A 

Brno židovské (odpolední terénní výuka), studenti Geografického semináře a semináře Evropa a svět 

Projektový den v rámci Festivalu svobody k 17. 11. 

Geografický ústav MU Brno – reflexivní seminář (věkové pyramidy), studenti 2.A 

Geografická projekce Planeta 3000: Kolumbie pro 3. ročníky  

Školní kolo SOČ – Sára Eva Neníčková (humanitní sekce) 

Exkurze CEITEC Brno, studenti semináře Evropa a svět 

Cestovatelská přednáška Izrael pro zájemce v rámci naší školy 

Přednáška o geoinformatice na AV ČR (studenti Geografického semináře) 

Ekonomický kurz (5 dnů) pro 3. ročník  

Setkání absolventů gymnázia s maturanty o studiích na VŠ a univerzitách 

Festival svobody – 18. 11. 2019 – 21 workshopů 

Workshop Tichý svět o znakové řeči – 30 žáků 

Workshop o lidských právech s Amnesty International – 23 žáků 

Workshop o toleranci Studenti za porozumění (FSS MU Brno) – 23 žáků 

Exkurze v Muzeu exilu s průvodním slovem majitele J. Kratochvíla, žáci semináře Nedávná současnost 

Simulace Evropského parlamentu – studenti Motyčka a Chudík (3.A) – účast na výjezdu do Bruselu 12/2019 
 Beseda s pracovníky Zařízení pro uprchlíky v Zastávce u Brna pro žáky semináře Demokracie a lidská práva 

Beseda o Brexitu – pro studenty semináře Evropa a svět (cca 40 žáků) 

Účast 3.B, 3.X na přednášce na FSS MU Brno – Sociologie jako věda a produkt moderní doby (kurz Sociologie 
pro nesociology) 

Adaptační kurz pro budoucí 1. ročníky (5 dnů) 

Zimní kurzy: lyže, snb, běžky, první pomoc, program dle ŠVP (6 dnů) 

Plavání pro studenty 3. ročníků, teorie a praxe vodní záchrany 

 
Animační programy v Moravské galerii, přednášky o umění pro žáky v rámci výtvarné výchovy 

30 let Republiky: výstava a výtvarná soutěž 
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Návštěvy a edukační programy v Löw Beer vile 

Hudební vystoupení pěveckého sboru školy– Erbovní slavnosti Královo Pole 2019 

 
Adventní vystoupení pěveckého sboru školy – Královo Pole 

 
Vánoční akademie v Semilasse – prosinec 2019  
 Technické muzeum v Brně, hudební nástroje – exkurze tříd v rámci hudební výchovy 
 
Charitativní akce: 

 Srdíčkový den (IV.A, 25.9., 4.12.) 

Třída IV.A se aktivně a velmi úspěšně zapojila do prodejní sbírky na pomoc vážně nemocným dětem. Ve 
dnech 25.9. a 4.12. prodávali sbírkové předměty v naší škole i v ulicích města Brna. 

 Bílá pastelka (1.A, 16.10.) 

Žáci třídy 1.A se stali dobrovolníky v prodejní sbírce ve prospěch nevidomých. 

 Mary´s meals (2.ročníky, 16.10.) 

Třídy druhého ročníku absolvovaly prezentaci mezinárodního hnutí Mary´s Meals, které se snaží 
zajišťovat stravu spojenou se vzděláním dětem v nejchudších oblastech světa. Studenti se mohou stát 
dobrovolníky tohoto hnutí. 

 Tichý svět (II.A + 1.X, 5.11.) + (1.A + 1.B, 21.11.) 

Workshop o komunikaci osob se sluchovým postižením. Jedná se o interaktivní přednášku, během 
které si studenti osvojí některé základní pojmy z dané problematiky (druhy sluchového postižení, 
komunikační systémy) a zároveň si i vyzkouší odezírat, naučí se prstovou abecedu i pár znaků ze 
znakového jazyka. 

 Dárky pro seniory 

Dobrovolná vánoční sbírka dárků pro obyvatele Domova pro seniory Kociánka. Všechny vánoční dárky 
byly našimi studenty doručeny přímo do Domova pro seniory a jejich předání bylo spojeno 
s vystoupením školního sboru. 

 

9.2 účast žáků školy v soutěžích – úspěchy  

Olympiáda v českém jazyce: ze školního kola postoupily tři žákyně až do krajského kola, které bylo z důvodu 

covid-19 zrušeno 

Literární soutěž ČAPKOVINY 2020 aneb Žijeme s knihou: Eliška Šlancarová získala 1. místo na celostátní 
úrovni 

Překladatelská soutěž v Aj, Šj, Pj Juvenes Translatores 2019: zapojeno 11 žáků, Petra Kloudová se 
probojovala mezi 20 finalistů v ČR 

Angličtinář roku: účastnilo se 37 žáků. Naše škola se umístila na 4. místě v ČR, na 11. místě v Evropě 
z celkového počtu 16 462 účastníků, 624 škol z 25 zemí 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: ve školní kole se účastnilo 25 žáků, 2 žáci v okresním kole, krajské 
kolo vyhrála Ester Ráčková 

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce: školní kolo – 15 žáků 

Konverzační soutěž v německém jazyce: školní kolo – 12 žáků 

Konverzační soutěž ve španělském jazyce:  školní kolo – 18 žáků, krajské kolo 1. místo Adéla Anita Chico 
Dominguez, 3. místo Silvii di Carlo 
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Mundo Hispano (soutěž organizovaná FF MU Brno), školní kolo: 55 žáků, finále na FF MU: Tomáš Herzán 
(4.A)., 2. místo v kat. B1 (přijat na VŠ) 

Pythagoriáda: účast 32 studentů 

Matematický klokan: účast 48 studentů ve 3 kategoriiích 

Přírodovědný klokan: účast 23 studentů 

Okresní kolo MO kat. Z9 – 1 žák, postup do oblastního kola (Martin Váša) 

Okresní kolo MO kat. Z8 – 2 žáci (Kučera Pavel – úspěšný řešitel) 

Soutěž Pišqworky 

Bobřík informatiky: 25 studentů   

Soutěž Technoplaneta: dva týmy z II.A   

Internetová soutěž matematiky – tým V.A 

Biologická olympiáda – kvůli covid-19 se uskutečnilo pouze školní kolo 

Chemická olympiáda – školní kolo, okresní kolo (4 žáci, 2 postoupili do krajského kola, které se kvůli covid-
19 nekonalo) 

SOČ: Čeněk Motyčka z 3. A se umístil na 3. místě v celostátním kole a byl nominován na účast v zahraniční 
soutěži 

Školní kolo zeměpisné olympiády s účastí 4 žáků v okresním kole 

Soutěž Navrhniprojekt.cz Patrik Ušel (3. A) – 4. dělené místo ve společném kole pro Jihomoravský kraj 

Eurorebus:  2.A – zapojení 8 studentů do základního korespondenčního kola 

Europasecura: zapojení celkem 6 týmů (4 postoupily do krajského kola) napříč třídami školy, další 
pokračování soutěže bylo zrušeno kvůli pandemii covid-19 

Dějepisná olympiáda pro 8. a 9. ročníky ZŠ a analogické ročníky víceletých gymnázií – postup do městského 
kola Marika Staňková (I.A) 

Dějepisná olympiáda pro 1. a 2. ročníky SŠ a analogické ročníky víceletých gymnázií – vítězství v městském 
kole Elen Pumprlová (III.A) – postup do krajského kola 

Debatní tým Slovaňáku (Kovářová, Kocourková 3.X a Šatný V.A) – vítězství v celostátním turnaji 

Basketbal dívky – sportovní hry prosinec 2019 Jihlava kvalifikace na republikové finále, postup do 
celorepublikového finále – zrušeno 

Účast ve Středoškolském poháru: florbal hoši, díky a plavání hoši, dívky 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí  
V období školního roku 2019/2020 nebyly Českou školní inspekcí provedeny inspekční činnosti. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 
(zdroj: Přehled o plnění rozpočtu v roce 2019, zpracovala ekonomka školy Marie Dufková)  
 

      v tis. Kč 

Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a st. fondů 40 799,866   

 provozní transfery od zřizovatele  4 208,000  

 ostatní transfery ze státního rozpočtu  36 563,866  

 transfery ze zahraničí  0  

 transfery od obcí  28,000  

Výnosy z vlastních výkonů a zboží 0   

 služby včetně pronájmů  0  

Finanční výnosy 10,110   

 úroky  10,110  

Ostatní výnosy 930,854   

 čerpání fondů  930,854  

 ostatní výnosy z činnosti  0  

ZDROJE CELKEM 41 740,830   

   
 

  

Mzdové náklady celkem 26 728,767   

 Platy celkem  26 249,567  

  platy pedagogů   22 532,753 

  platy nepedagogů   3 716,814 

 OPPP celkem (ostatní platby za provedenou práci)  479,200  

  OPPP pedagogů   376,182 

  OPPP nepedagogů   103,018 

Povinné pojištění 8 974,333   

  sociální pojištění  6 590,893  

  zdravotní pojištění  2 383,440  

Příděl do FKSP 525,935   

ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) 5 511,795   

 Spotřebované nákupy  1 950,322  

  ochranné pomůcky   3,239 

  učebnice a školní potřeby   0 

  knihy, učební pomůcky, tisk   137,810 

  ostatní materiál   469,753 

  plyn   37,175 

  elektrická energie   378,068 
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  voda   55,227 

  pára   869,050 

 Služby  1 839,973  

  opravy a udržování   220,766 

  cestovné   210,045 

  náklady na reprezentaci   6,623 

  služby pošt   28,563 

  služby telekom. a radiokom.   55,134 

  služby peněžních ústavů   5,370 

  nájemné   81,296 

  konzultační a porad. služby   48,720 

  programové vybavení   58,428 

  ostatní služby   1 125,028 

 Ostatní sociální náklady  515,079  

  stravování zaměstnanců   258,003 

  jiné sociální náklady   103,536 

  školení a vzdělávání   153,540 

 Daně a poplatky  1,921  

 Ostatní náklady  499,061  

  pojištění majetku   0 

  ostatní sociální pojištění   99,253 

  odvod za nedodržení limitu ZPS   0 

  ostatní náklady z činnosti   349,808 

 Odpisy, rezervy a opravné položky  755,439  

  odpisy dlouhodobého majetku   317,770 

  náklady z drobného dlouhodobého majetku   437,669 

 Ostatní provozní náklady  0  

NÁKLADY  CELKEM 41 740,830   

ROZDÍL (zdroje minus náklady) 0   

  

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je nula Kč, v doplňkové činnosti je +388,657 tis Kč, takže celkový 

výsledek hospodaření školy za rok 2019 je +388,657 tis. Kč.  
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12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů  
(zdroj: Zprávy o činnosti předmětových sekcí zpracované vedoucími předmětových sekcí aj.)  

12.1 mezinárodní aktivity  

Exkurze s vybranými studenty maturitních ročníků na Krétě – v rámci projektu Do světa! 

Partnerská kulturně-jazyková výměna Icking/GSN – naplánováno, bohužel nerealizováno (covid 19) 

Poznávací exkurze do Španělska - naplánováno, bohužel nerealizováno (covid 19) 

Poznávací exkurze do Skotska - naplánováno, bohužel nerealizováno (covid 19) 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení  
Škola ve sledovaném období nezajišťovala vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů  
Ve školním roce 2019/2020 škola začala realizovat projekt Zvýšení kvality vzdělávání na Gymnáziu Brno, 

Slovanské náměstí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

15. 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 vysoké úrovni. Ředitel školy s odborovou organizací 

uzavřel kolektivní smlouvu na rok 2020. 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. 
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Spolek ve školním roce 2019/2020 pomáhal financovat mimo jiné následující akce: 

 Festival vzdělávání  

 Debatní liga 

 ocenění žáků za významné úspěchy a činy 

 ocenění nejlepších žáků ročníků 

 Vánoční akademie 

 společná slavnostní setkávání Slovaňáku v „Barce“ 

 zimní výcvikový kurz 

 oslava 100 let školy 

Spolupráce s partnerským gymnáziem Olomouc - Hejčín 

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala 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 třídách X. Gymnázium – 

Hejčín působí v roli mentora a metodické pomoci z pozice anglického bilingvního gymnázia s dlouholetou 

zkušeností. 

 

16. Oslavy 100 let školy 
Na rok 2020 připadnou dvě významná výročí gymnázia, jehož současný název je Gymnázium Brno, 

Slovanské náměstí, příspěvková organizace. Prvním je sté výročí založení gymnázia v Králově Poli a druhým 

je devadesát let od otevření nové budovy gymnázia na Slovanském náměstí. Obě výročí jsou natolik 

významná, že si zaslouží důstojné oslavy. 

Škola naplánovala oslavy na celý kalendářní rok 2020. Byly připraveny tři páteřní akce a dále doprovodné 

akce. 

Páteřní akce: 

 Společenský ples školy a galavečer v brněnském Bobycentru 

Ples měl proběhnout v sobotu 14. března 2020, jako hlavní host měl vystoupit Janek Ledecký & 

band. Ples měl moderovat absolvent Slovaňáku Aleš Zbořil, kterého můžeme znát například ze 

znalostní soutěže České televize AZ kvíz, kterou moderuje.  

 Slovaňák na Slovaňáku  

Ve čtvrtek 25. června 2020 měla v parku na Slovanském náměstí proběhnout kulturní a hudební 

festival pod názvem Slovaňák na Slovaňáku. Mělo být instalováno pódium, na kterém se mělo 

vystřídat vystoupení kapel včetně kapel složených z absolventů Slovaňáku.  
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 Den absolventů  

Na sobotu 17. října 2020 byl plánován Den absolventů – v průběhu celého dne měla být otevřena 

škola zejména pro zájemce z řad absolventů, kteří si mohli projít školu, zavzpomínat na školní léta. 

Dle možností a zájmu měla být zprostředkována setkání absolventů s profesory. Večer mělo 

proběhnout v kulturním centru Babylon na Kounicově ulici (dříve „Stadec“ na Leninově ulici) 

slavnostní setkání absolventů, kde byl zajištěn kulturní program. 

V předvečer tohoto dne absolventů, tj. v pátek 16. října 2020, mělo proběhnout v kulturním centru 

Semilasso společné vystoupení souboru Hradišťan a školního pěveckého sboru. 

Jak již je možné z formulací vyvodit, bohužel se z důvodu pandemie Covid-19 ani jedna akce nekonala a 

škola musela všechny akce přeložit o rok. Uvidíme, jestli tento časový úsek bude dostatečný…. 

Dále škola plánovala doprovodné akce, například: 

 pro potřeby oslav stého výročí Slovaňáku bylo vyhotoveno logo oslav (to se povedlo a používá se) 

 měl být vydán almanach k stému výročí založení školy, jehož součástí bude mimo jiné kalendář 

významných událostí z historie školy (probíhají přípravy a čekáme na příležitost, kdy bude moci být 

pokřtěn)  

 bude ulit pamětní zvon, který bude zavěšen ve vestibulu školy; v tomto místě bude také 

vybudována „Knihovna U zvonu“, kde bude posezení a sdílená knihovna (pamětní zvon byl ulit a 

pokřtěn dne 1.9.2020 – viz foto)  
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 bude organizován prodej drobných upomínkových předmětů, triček a mikin (je připraveno) 

 na budově školy bude vyvěšena nová vlajka Slovaňáku (je připravena)  

 na jaře 2020 bude vyhotovena fotka celé školy (žáci a učitelé) v parku na Slovanském náměstí 

(neproběhlo) 

 měl být zorganizován průvod žáků školy městem (ve čtvrtek 25. června 2020 před akcí Slovaňák na 

Slovaňáku) 

 ve středu 14. října 2020 měla být uvedena v kině Scala premiéra filmu, který u příležitosti výročí 

natočí absolvent Slovaňáku Matěj Škop;  

 oslavy budou propagovány na sociálních sítích (Facebook, Instagram) a na školním webu (zahájilo 

se, nyní je akce přerušena) 

 oslavy budou také propagovány v brněnském rádiu Krokodýl, mediálního partnera oslav (zahájilo 

se, nyní je akce přerušena) 

 v sobotu dne 17. října 2020 dopoledne, před zahájením Dne absolventů, měla proběhnout 

slavnostní mše v kostele Nejsvětější trojice v Králově Poli 

 v aule školy měla být instalována výstava připomínající historii školy (připraveno) 

 vysílání „Rádia 90/100“, které nyní probíhá ve školním rozhlase, bude uveřejněno na sociálních 

sítích (zahájilo se, nyní je akce přerušena) 

 v pondělí 21. prosince 2020 proběhne pravidelné basketbalové utkání Slovaňák – Jaroška, nyní 

v rámci oslav výročí (zatím je naplánováno). 

 

V Brně dne 15. října 2020 ……………………………………………………………. 
 Mgr. Dalibor Kott, ředitel školy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 4. listopadu 2020. 

 

 

…………………………………………………………………. 

Damir Solak, předseda školské rady 


