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III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

1.  Výsledky výchovy a vzdělávání
a) Prospěch a chování
b) Maturitní zkoušky

•	 Písemná	maturitní	zkouška	z	matematiky
2.  Absolventi gymnázia

•	Seznam	absolventů	v	roce	2011
•	Přehled	o	umístění	absolventů

3.  Kalendárium školního roku 2010/2011
4.  Zájmová a mimoškolní činnost

a) Olympiády a soutěže
•	 Matematická	olympiáda
•	 Fyzikální	olympiáda
•	 Biologická	olympiáda
•	 Středoškolská	odborná	činnost
•	 EUCYS	2011	Helsinky
•	 Soutěže	KLOKAN	ve	školním	roce	2010/2011
•	 Úspěchy	v	českém	jazyce

b) Tělesná výchova a sport
•	 Tělesná	výchova	a	sport	na	vyšším	gymnáziu
•	 Tělesná	výchova	a	sport	na	nižším	gymnáziu
•	 Lehkoatletický	přebor	školy

c) Kultura
•	 Studenti	bivakovali	a	tvořili
•	 Studenti	čtou	a	píší	noviny
•	 Padesát	sedm	děl	na	Jarošce

d) Mezinárodní aktivity
•	 Další	díl	seriálu	Brno	–	Darmstadt
•	 Studenti	South	Kent	School	v Brně



52

•	 Program	zájezdu	do	Madridu
•	 Pobyt	francouzských	studentů	v Brně

5. Teorie a praxe vyučování
a) Maturita z cizího jazyka ve školním roce 2010/2011
b) Dvouleté cykly v rozvoji environmentální výchovy na naší 

škole
c) Angličtina a němčina pro pokročilé – nové nepovinné 

předměty
d) El español en Jaroška
e)	Z činnosti	předmětové	komise	dějepisu	a	společenských	věd
f) Výuka bojových sportů a sebeobrany
g) Biologická exkurze 2011
h) Institut experimentálních technologií
i) Projekt „Mluvme spolu – Let’s speak together“

6. Instituce na škole
a) Sdružení rodičů a přátel školy
b) Klub absolventů gymnázia
c) Studijní nadační fond
d) Školská rada
e) Školní parlament

7. Zpráva ředitele gymnázia o stavu a rozvoji školy
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1. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

a) Prospěch a chování

1. pololetí šk. r. 2010/2011
Třída Počet Vyzn. Prosp. Neprosp. Neklasif. Průměr Průměr Chování Pořadí

žáků třídy absencí 1. 2. 3. ∅ abs.
1.ag 31 23 8 0 0 1,31 39,13 31 0 0 4. 3.
1.bg 31 25 4 0 2 1,19 34,52 31 0 0 1. 1.
2.ag 31 27 4 0 0 1,26 44,26 31 0 0 3. 5.
2.bg 32 26 6 0 0 1,23 38,97 32 0 0 2. 2.
3.ag 32 18 14 0 0 1,63 47,87 32 0 0 8. 10.
3.bg 32 20 12 0 0 1,44 56,09 32 0 0 6. 13.
4.ag 31 18 13 0 0 1,47 57,35 31 0 0 7. 15.
4.bg 32 20 12 0 0 1,42 45,19 32 0 0 5. 6.
NG 252 177 73 0 2 1,37 45,45 252 0 0
1.A 28 3 25 0 0 1,81 46,64 28 0 0 15. 7.
1.B 31 9 21 1 0 1,80 39,87 31 0 0 14. 4.
1.C 32 12 20 0 0 1,72 48,87 32 0 0 12. 11.
1.D 32 5 24 3 0 2,01 46,72 32 0 0 21. 8.
2.A 30 6 20 3 1 2,00 59,87 30 0 0 20. 17.
2.B 29 6 22 1 0 1,99 56,38 29 0 0 19. 14.
2.C 31 2 28 1 0 2,05 61,19 31 0 0 23. 18.
2.D 32 9 22 1 0 1,70 69,44 31 0 1 10. 21.
3.A 30 5 21 2 2 1,93 52,90 30 0 0 18. 12.
3.B 28 5 20 1 2 1,86 68,50 28 0 0 17. 20.
3.C 32 12 16 2 2 1,81 59,50 32 0 0 16. 16.
3.D 31 4 27 0 0 2,16 80,75 31 0 0 24. 22.
4.A 33 9 23 1 0 1,70 47,79 33 0 0 9. 9.
4.B 32 15 16 0 1 1,70 84,88 32 0 0 11. 24.
4.C 31 8 22 1 0 1,75 68,32 31 0 0 13. 19.
4.D 29 5 23 1 0 2,02 82,28 29 0 0 22. 23.
VG 491 115 350 18 8 1,87 60,82 490 0 1

Škola 743 292 423 18 10 1,701 55,60 742 0 1
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2. pololetí šk. r. 2010/2011

Třída Počet Vyzn. Prosp. Neprosp. Neklasif. Průměr Průměr Chování Pořadí
žáků třídy absencí 1. 2. 3. ∅ abs.

1.ag 31 22 9 0 0 1,33 68,03 31 0 0 3. 15.
1.bg 32 25 7 0 0 1,24 55,34 32 0 0 1. 6.
2.ag 31 20 11 0 0 1,35 45,00 31 0 0 4. 2.
2.bg 32 27 5 0 0 1,28 52,31 32 0 0 2. 3.
3.ag 32 13 19 0 0 1,63 57,00 32 0 0 8. 7.
3.bg 32 19 13 0 0 1,51 57,44 32 0 0 6. 9.
4.ag 31 21 10 0 0 1,46 61,94 29 1 1 5. 13.
4.bg 32 14 18 0 0 1,51 62,06 32 0 0 7. 14.
NG 253 161 92 0 0 1,41 57,38 251 1 1
1.A 29 6 23 0 0 1,80 42,52 29 0 0 14. 1.
1.B 31 7 24 0 0 1,87 73,23 31 0 0 17. 17.
1.C 32 8 24 0 0 1,78 57,09 26 6 0 13. 8.
1.D 32 6 26 0 0 1,97 87,03 32 0 0 20. 22.
2.A 29 7 21 0 1 1,92 58,55 26 2 0 18. 11.
2.B 30 5 25 0 0 2,01 73,73 30 0 0 21. 18.
2.C 32 5 27 0 0 2,12 82,19 32 0 0 23. 20.
2.D 32 11 21 0 0 1,73 98,34 32 0 0 11. 24.
3.A 30 6 24 0 0 1,97 57,90 30 0 0 19. 10.
3.B 27 4 23 0 0 1,84 85,96 27 0 0 16. 21.
3.C 32 15 17 0 0 1,81 77,81 32 0 0 15. 19.
3.D 31 3 27 1 0 2,18 94,58 30 0 1 24. 23.
4.A 33 9 23 1 0 1,71 53,76 31 0 2 10. 4.
4.B 32 12 20 0 0 1,67 55,19 32 0 0 9. 5.
4.C 31 9 22 0 0 1,75 60,29 30 1 0 12. 12.
4.D 29 4 24 1 0 2,07 68,55 28 1 0 22. 16.
VG 492 117 371 3 1 1,89 70,49 478 10 3

Škola 745 278 463 3 1 1,73 66,03 729 11 4
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b) Maturitní zkoušky
V řádném	–	jarním	maturitním	termínu	školního	roku	2010/2011	

maturovalo 64 studentů z osmiletého studia a 59 studentů ze studia 
čtyřletého.	Z nich	neprospěli	3	studenti	osmiletého	a	4	studenti	čtyřle-
tého	studia,	kteří	úspěšně	odmaturovali	až	v opravném	–	podzimním	
termínu – v září školního roku 2011/2012. 

Ve společné části	všichni	studenti	povinně	maturovali	z českého	ja-
zyka a dále si volili buď cizí jazyk nebo matematiku. Nikdo ze studen-
tů	si	nevybral	2.	cizí	jazyk	(německý,	francouzský	nebo	ruský),	takže	
kdo	maturoval	z cizího	jazyka,	maturoval	z jazyka	anglického	(30	%	
studentů	 4.	 ročníků).	Matematiku	 si	 ve	 společné	 části	 zvolilo	 70	%	
všech maturantů. 

V obou	 předmětech	 si	 studenti	 ve	 společné	 části	 vybrali	 úroveň	
maturitní zkoušky – buď základní nebo vyšší. Dále mohli maturovat 
z libovolného	předmětu	ještě	nepovinně.

Třída 4.A byla zaměřena na matematiku. Jediným povinným ma-
turitním	předmětem	v profilové části	v této	třídě	byla	matematika,	
další dva maturitní předměty byly volitelné. 

Třída 4.B osmiletého studia a třídy 4.C a 4.D čtyřletého studia 
měly	všeobecné	zaměření.	Studenti	si	v profilové	části	volili	všechny	
tři předměty dle výběru svého dalšího studia.

Počty maturantů z jednotlivých předmětů:
společná část (povinně + nepovinně):

Předmět Úroveň 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

český jazyk
základní 29 30 30 27 116

vyšší 3 2+2 1 1 7+2

anglický jazyk
základní 1 3 10 8+5 22+5

vyšší 3+2 8+2 2+2 2+2 15+8

matematika
základní 2 18+1 16+1 18 54+2

vyšší 26+2 3+8 3+10 0+4 32+24

fyzika — 0 0 0 0+2 0+2
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profilová část (povinně + nepovinně):
Třída 4.A 4.B 4.C 4.D celkem

český jazyk 1 0 2 0 3
anglický jazyk 14 18 13 7 52
německý jazyk 2 2 3 1+1 8+1
francouzský jazyk 1 3 2 — 6
ruský jazyk — — 1 — 1
matematika 32 11 13 4 60
fyzika 8 2 4 4 18
chemie 2 3 10 6 21
biologie 5 6 14 8 33
zeměpis 5 4 3 11 23
dějepis 2 4 5 6 17
společenské vědy 2 12 8 18 40
informatika a programování 14 6 1 0 21
deskriptivní geometrie 1 3 0 1 5
ekonomika 6 7 6 7 26
molekulární biologie — 5 5 7 17
dějiny umění — 5 0 0 5
latina 1 2 1 3 7
hudební výchova 0 3 1 1 5
výtvarná výchova 0 0 1 0 1

Celkové výsledky maturitních zkoušek:
řádný termín:
Třída 4.A 4.B 4.C 4.D celkem

počet maturantů 32 32 31 28 123

prospělo s vyznamenáním 18 17 8 8 51

prospělo 13 13 21 18 65

neprospělo 1 2 2 2 7
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po opravných zkouškách v září:
Třída 4.A 4.B 4.C 4.D celkem

počet maturantů 32 32 31 28 123

prospělo s vyznamenáním 18 17 8 8 51

prospělo 14 15 23 20 72

neprospělo 0 0 0 0 0

Složení maturitních komisí:
4.A
předseda:  Mgr. Marcela Mittnerová, G Znojmo
místopředseda:  RNDr. Ludmila Nezhybová
třídní profesor:  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

4.B
předseda:  Mgr. Jaroslav Chudoba, G Znojmo 
místopředseda:  Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.
třídní profesor:  Mgr. Eduard Pataki

4.C
předseda:  PhDr. Eva Sýkorová, G Břeclav
místopředseda:  Mgr. Jana Sítařová
třídní profesor:  RNDr. Miroslava Kozubíková

4.D
předseda:		 Mgr.	Aranka	Flachbartová,	G	Břeclav
místopředseda:  Mgr. Jitka Jugasová
třídní profesor:  PhDr. Alena Hanáková

 RNDr. Pavel Boucník
 zástupce ředitele
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Písemná maturitní zkouška z matematiky 
pro třídu se zaměřením na matematiku

15. dubna 2011
1. Uvažujme výraz

V(n) = 4n3 – 4n + 6.
(a)	Rozhodněte,	 zda	 existuje	 vhodné	 n ∈ Z takové, aby 

hodnota zadaného výrazu V v bodě n byla rovna druhé 
mocnině	nějakého	přirozeného	čísla	(tj.	zda	existují	čísla	
n ∈ Z a k ∈ N, pro něž by platilo V(n) = k2). V kladném 
případě alespoň jednu dvojici vyhovujících čísel n a k na-
jděte, v záporném případě zdůvodněte, proč požadovaná 
čísla n a k nemohou existovat.

(b)	Najděte	největšího	společného	dělitele	pro	všechna	n ∈ N 
výrazu V	(tj.	najděte	největší d ∈ N, které má tu vlast-
nost, že d | V(n) pro všechna n ∈ N). Svá tvrzení dokažte.

(c)	Určete	nejmenší	 a	největší	n ∈ Z, pro které je výraz V 
dělitelný výrazem n + 2	(tj.	platí	(n + 2)	|	V(n)). Zjistěte 
i počet všech celých čísel n	 s	vlastností	 (n + 2) | V(n). 
Nemusíte je tedy všechna vyčíslovat. Svá tvrzení podložte 
výpočty.

2A. Nechť jsou dány body A = [2; 3] a K = [5; 2] a přímka q: y = 3.
(a)	Vyšetřete,	co	je	množinou	M všech bodů X = [x; y] v ro-

vině, pro které platí
|XA| =

√
2 |Xq|

1

.
	 (Zápis	|Xq | značí vzdálenost bodu X od přímky q, symbo-

lem |XA| je označena délka úsečky AX.) Tvoří-li množinu 
M nějaká kuželosečka, zjistěte, zda je regulární či singu-
lární, najděte všechny její středy a případné singulární 
body,	určete	její	asymptotické	směry.	Jedná-li	se	o regu-
lární	kuželosečku,	zjistěte	její	druh.	Pokud	jde	o kuželo-
sečku singulární, zjistěte, čím je tvořena.

(b)	V	množině	M z předchozí části úlohy najděte ten bod 
(případně	všechny	body,	existuje-li	 jich	více),	který	má	
od bodu K nejmenší vzdálenost. Svá tvrzení podložte vý-
počty.
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(c)	Označme	 libovolně	B a C ty body množiny M	 (z	 části	
(a)	této	úlohy),	které	leží	na	ose	y a D a E opět libovol-
ně ty body množiny M, které leží na ose x	(tzn.	nebude	
důležité, který průsečík například označíte B a který C). 
Najděte body B, C, D a E. Určete počet všech bodů 
v rovině,	ze	kterých	je	každou	z	úseček	BC a DE vidět 
pod pravým úhlem. Tyto body již nemusíte hledat. Svá 
tvrzení zdůvodněte.

2B. Je dána kulová plocha κ : x2 + y2 + z2 − 2x + 6y − 4z − 11 = 0, rovi-
na σ : x − 2y + 2z − 20 = 0 a body A = [8; −5; 3], B = [3; 10; −5] 
a C = [7; −3; −6].

(a)	Vypočtěte	střed	a	poloměr	kulové	plochy	κ.
(b)	Určete	střed	a	poloměr	kružnice	k, ve které protíná rovina 

σ kulovou plochu κ.
(c)	Najděte	 obecnou	 rovnici	 tečné	 roviny	 kulové	 plochy	 κ, 

která je kolmá k rovině σ a rovnoběžná s přímkou ←→AB

1

. 
Příslušný dotykový bod tečné roviny s κ určovat nemusí-
te. Najděte všechna řešení této úlohy.

(d)	Uvažujme	rotační	kužel	s	vrcholem	v	bodě	C, jehož hra-
nici podstavy tvoří dotykové body všech tečen vedených 
z bodu C ke kulové ploše κ. Dokažte, že tento kužel je 
rovnostranný	(tzn.	že	délka	jeho	strany	je	rovna	průměru	
podstavy).

3A. Uvažujme funkce

 f1(x) = e4−x + 1

1

, f2(x) =
√
x

1

 a f3(x) =
x2

x+ 2

1

.

(a)	Najděte	 tečnu	 ke	 grafu	 funkce	 f1, která je rovnoběžná 
s přímkou	o rovnici	y = −x. Určete rovněž dotykový bod 
hledané tečny s grafem funkce f1.

(b)	Pomocí	prvních	tří	členů	Taylorova	polynomu	funkce	f2 se 
středem v bodě x0 = 9 přibližně vypočtěte 

√
11

1

.
(c)	Vhodnou	metodou	v	R vyřešte rovnici

 e4−x + 1 =
√
x

1

.
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 Zdůvodněte přitom, proč má rovnice vámi udávaný počet 
kořenů.

(d)	Vyšetřete	obor	hodnot	funkce	f3. Jiné její vlastnosti stu-
dovat nemusíte.

3B. Uvažujme posloupnost {an}∞n=1

1

, jejíž n-tý	člen	je	definován	před-
pisem

 an = log35

(
1 +

2

n

)

1

.

(a)	Dokažte,	že	a1 ∉ Q.
(b)	Určete	následující	vlastnosti	posloupnosti	{an}∞n=1

1

.
i. Zjistěte, zda je zadaná posloupnost tvořena pouze 

kladnými členy. Svou odpověď zdůvodněte.
ii. Vypočtěte

lim
n→∞

an

1

 a vysvětlete, co tento výsledek znamená pro kon-
vergenci či divergenci řady 

∑∞
n=1 an

1

.
iii. Vyšetřete monotonii uvažované posloupnosti.

(c)	Rozhodněte,	zda	vztahy

 
an+1 = an − log35

n+ 2

2n
, a1 = log35 3

1

 představují rekurentní vzorce studované posloupnosti 
{an}∞n=1

1

, tzn. zjistěte, zda uvedená rekurentní formule je 
jiným	(ekvivalentním)	vyjádřením	posloupnosti	

 
{
log35

(
1 +

2

n

)}∞

n=1

1

.

 Svá tvrzení zdůvodněte.
(d)	Vypočtěte	součet	prvních	48	členů	posloupnosti	{an}∞n=1

1

 
(tj.	určete	s48, kde s48 = a1 + a2 + · · · + a48). Výsledek 
upravte do nejjednoduššího možného tvaru.

(e)	V	případě,	že	je	nekonečná	řada	
∑∞

n=1 an

1

 konvergentní či 
určitě divergentní, najděte její součet.
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2. ABSOLVENTI GYMNÁZIA

Seznam absolventů v roce 2011

Třída: 4.A
Tř. prof.: Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Zdeněk	Bednařík,	Jan	Busínský,	Kateřina	Čechová,	František	Fi-
ala,	Tomáš	Fukač,	Martin	Havlíček,	Jakub	Hejda,	Bohuslav	Hlo-
žek, David Hrbek, Hynek Jemelík, Jakub Juránek, Michal Kavan, 
Petr Kočí, Klára Kučerová, Marek Lahoda, Josef Loveček, Ondřej 
Malý, Barbora Nossková, Vlasta Podešvová, Tomáš Pokorný, Voj-
těch Přikryl, Ondřej Rubeš, Petr Stanka, Marie Ševčíková, Pavel 
Ševeček, Monika Šilerová, Tomáš Valíček, Martin Valík, Helena 
Valouchová, Martin Vašek, Dominik Velan, Tomáš Zahradník.

Třída: 4.B
Tř. prof.: Mgr. Eduard Pataki

Mikayel Arustamyan, David Beran, Hana Dejmalová, Adéla Do-
byšarová,	Veronika	Doležalová,	David	Formánek,	Kateřina	Ištva-
nová, Helena Janyšková, Tomáš Jelen, Vít Kalina, Zuzana Kašti-
lová, Jakub Kočvara, Zuzana Kolaříková, Viktor Kozubík, Simona 
Krpálková, Kristina Kubíková, Robert Macků, Jaroslav Malec, 
Michaela Marečková, Kateřina Modrá, Stanislav Mokrý, Tomáš 
Ondráček, Markéta Ottová, Magdalena Petrů, Zuzana Polešáko-
vá, Kristina Prosečová, Matěj Randula, Denisa Sloupová, Martina 
Vaňková, Radmila Weberová, Lukáš Zíka, Dagmar Zvoníčková.

Třída: 4.C
Tř. prof.: RNDr. Miroslava Kozubíková

Klára Ambrožová, Adam Bayer, Alena Bečková, René Crha, Jiří 
Fajkoš,	Pavlína	Fantová,	Jan	Hercík,	Ondřej	Janík,	Petra	Jeni-
šová, David Komárek, Jaroslav Matuška, Karolína Melichárková, 
Jiří Menšík, Iveta Nečasová, Anna Ondráčková, Petra Ošlejšková, 
Andriy Palyuga, Denisa Partyková, Michaela Patková, Veronika 
Plačková, Jana Pokorová, Marie Procházkova, Michaela Ryglová, 
Lenka Smejkalová, Martina Spáčilová, Nikola Stračárová, Iva Syn-
ková, Lenka Syslová, Marek Tesař, Magdaléna Trojanová, Iveta 
Weiglová..
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Třída: 4.D
Tř. prof.: PhDr. Alena Hanáková

Patrik Abrahámek, Daniel Čajda, Igor Džama, Pavel Endlicher, 
Vratislav	Fišar,	Tomáš	Handrla,	David	Havránek,	Hana	Horáková,	
Klára Horáková, David Janča, Jana Juzová, Veronika Knoflíčková, 
Jiří Knotek, Jiří Libra, Michal Macura, Martina Mezlíkova, An-
drea Moučková, Dinh Nguyen Trung, Kristýna Nossová, Barbora 
Pokorná, Richard Potsch, Nela Radiměřská, Jan Rydvan, Markéta 
Zajíčková,	 Iva	Zdráhalová,	Filip	Zelníček,	Štěpán	Zimmermann,	
Trevor Žáček.
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Přehled o umístění absolventů ve školním roce 2010/2011
Škola / Třída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

FI	MU	Brno 2 1 0 0 3
LF	MU	Brno 1 0 0 2 3
PrF	MU	Brno 1 2 4 3 10
PřF	MU	Brno 9 4 4 1 14
ESF	MU	Brno 1 2 0 1 4
FF	MU	Brno 0 2 2 2 6
PedF	MU	Brno 0 2 1 1 4
FSS	MU	Brno 0 1 1 2 4
FSI	VUT	Brno 1 1 2 0 4
FA	VUT	Brno 0 1 1 0 2
FCh	VUT	Brno 0 0 5 2 7
FAST	VUT	Brno 1 3 1 2 7
FP	VUT	Brno 0 0 2 2 4
FIT	VUT	Brno 7 4 0 1 12
FEKT	VUT	Brno 0 1 0 0 1
FaF	VFU	Brno 0 0 1 0 1
PEF	MZLU	Brno 0 0 4 1 5
LDF	MZLU	Brno 0 0 0 2 2
DF	JAMU	Brno 0 0 0 1 1
FEM	UO	Brno 1 0 0 0 1
FSV	UK	Praha 2 0 0 0 2
MFF	UK	Praha 2 0 0 0 2
FAST	ČVUT	Praha 0 0 0 1 1
FJFI	ČVUT	Praha 1 0 0 0 1
FMV	VŠE	Praha 0 3 0 0 3
FFU	VŠE	Praha 0 1 0 0 1
NHF	VŠE	Praha 0 1 0 1 2
PřF	UPOL	Olomouc 0 1 0 0 1
FF	UPOL	Olomouc 0 1 0 0 1
VŠ v zahraničí 2 1 0 0 3
procento přijatých 96,88 100,00 90,32 92,86 95,12
ostatní 1 0 3 2 6



64

3. KALENDÁRIUM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011

26.	8.–28.	8.	 výjezdní	zasedání	prof.	sboru	v Nových	Hradech
30. 8. nástup profesorů do služby, porada pedagogické rady
30. 8.–31. 8. opravné zkoušky za školní rok 2009/2010
1. 9. zahájení školního roku 2010/2011, porada pedagogické 

rady
2. 9.–6. 9. jazykový kurz angličtiny pro primy a 1. ročníky
6.	9.–14.	9.	 výměnný	zájezd	do	Schlisselburgu	(Rusko)
13.	9.–15.	9.	 literárně	historická	exkurze	do	Prahy	(4.A)
14. 9. náhradní termín maturitních zkoušek
15. 9.–17. 9. srovnávací testy VEKTOR pro žáky 1. ročníků
18.	9.–26.	9.	 pobyt	delegace	z Darmstadtu	v Brně
20.	9.–24.	9.	 škola	v přírodě	pro	primy
21.	9.	 beseda	o studiu	na	vysokých	školách	pro	4.	ročníky
24. 9.–3. 10. zájezd profesorského sboru do Albánie
27. 9. ředitelské volno
27.	9.–5.	10.	 pobyt	delegace	z Ruska	v Brně
29. 9. exkurze do JE Dukovany
2. 10.–6. 10. poznávací zájezd pro žáky do Paříže
11. 10.–12. 10. maturitní generálka pro žáky 4. ročníků
12.	10.	 filmové	představení	pro	žáky	1.	–	3.	ročníků
12. 10. plenární schůze SRPŠ, třídní schůzky
14.	10.–20.	10.	pobyt	delegace	z Nancy	v	Brně
19.	10.–21.	10.	literárně	historická	exkurze	do	Prahy	(4.D)
20.	10.–22.	10.	literárně	historická	exkurze	do	Prahy	(4.C)
20. 10. školní kolo soutěže Přírodovědný klokan
27. 10.–29. 10. podzimní prázdniny
1. 11. zasedání školské rady
9. 11. porada pedagogické rady – hodnocení 1. čtvrtletí
8. 11.–9. 11. srovnávací testy KEA pro žáky kvart
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9.	11.	 beseda	o studiu	matematické	biologie	na	PřF	MU
10.	11.–12.	11.	literárně	historická	exkurze	do	Prahy	(4.A)
16.	11.	 koncerty	pěveckých	sborů	v Bílém	domě	pro	studenty	

i rodiče
23. 11. hovorové hodiny pro rodiče
24. 11. školní kolo dějepisné olympiády na nižším gymnáziu
26. 11.–27. 11. Veletrh vzdělávání středních škol a učilišť na BVV
26.	11.	 beseda	o studiu	na zahraničních	středních	školách
26.	11.	 beseda	o studiu	na FSI	VUT
1. 12. jazyková exkurze žáků do Vídně
3. 12. krajské kolo soutěže v piškvorkách
3. 12. přednáška prof. Tyce Kvantová fyzika
4. 12. udělení ceny Premium Bohemiae	 D.	 Klaškovi	 (abs.	

2010)	a	H.	Jemelíkovi	(4.A)	na	zámku	Sychrov
6. 12. školní kolo biologické olympiády kategorií C a D
7. 12. školní kolo matematické olympiády kategorie A
7. 12. školní kolo Olympiády v českém jazyce
8. 12. exkurze žáků dějin umění do Vídně
14.	12.	 školní	kolo	konverzační	soutěže	v německém	jazyce
15. 12. udělení ceny Nadace Jaroslava Heyrovského D. Klaškovi 

(abs.	2010)	a	H.	Jemelíkovi	(4.A)	na	AV	ČR	v	Praze
17. 12. školní kolo recitační soutěže na vyšším gymnáziu
20.	12.	 vystoupení	pěveckého	sboru	nižšího	gymnázia	v Ústa-

vu sociální péče v Chrlicích
22.	12.	 vánoční	koncert	P.	Šporcla	v Besedním	domě
23. 12.–2. 1. vánoční prázdniny
3.	1.	 zahájení	vyučování	v roce	2011
4. 1. třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
11. 1. Den otevřených dveří na gymnáziu
11. 1. krajské kolo MO kategorie P
14.	1.	 krajské	kolo	FO	kategorie	A
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19.	1.	 školní	kolo	konverzační	soutěže	v anglickém	jazyce
20. 1. školní kolo matematické olympiády kategorie B a C
23. 1.–29. 1. lyžařský výcvikový kurz pro sekundy
26. 1. městské kolo matematické olympiády kategorie Z9
27. 1. porada pedagogické rady – hodnocení 1. pololetí
28. 1. školní kolo biologické olympiády na vyšším gymnáziu
31. 1. divadelní představení pro žáky nižšího gymnázia
31. 1. vydávání vysvědčení za 1. pololetí
4. 2. pololetní prázdniny
4. 2.–8. 2. výběrový lyžařský kurz ve Schladmingu
12. 2.–18. 2. lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků
22. 2. opravné maturitní zkoušky
23. 2.–27. 2. výběrový lyžařský kurz pro žáky nižšího gymnázia
24. 2. školní kolo zeměpisné olympiády
3. 3. beseda o jaderné energetice
7. 3. srovnávací testy SCIO pro žáky tercií
11. 3. školní kolo chemické olympiády
14. 3.–18. 3. jarní prázdniny
21. 3. školní kolo matematické soutěže Klokan
22. 3. fyzikální exkurze žáků do JE Dukovany
22. 3. biologická exkurze žáků do Mohelna
23. 2. přednáška dr. Mareše Informační systémy
26.	3.	 reprezentační	ples	gymnázia	v hotelu	Voroněž
28. 3.–1. 4. ústřední kolo 60. ročníku MO
29. 3. oslava Dne učitelů
30.	3.	 městské	kolo	fyzikální	olympiády	kategorií	E,	F
4. 4. celoškolská konference závěrečných maturitních prací
5. 4. porada pedagogické rady – hodnocení 3. čtvrtletí
6. 4.–13. 4. výměnný zájezd do Nancy
7. 4.–15. 4. výměnný zájezd do Darmstadtu
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15.	4.	 písemná	maturitní	 zkouška	 z matematiky	v profilové	
části

15. 4. úklid Moravského krasu žáky nižšího gymnázia, 1.A a 
1.B

18. 4. přednáška Jaderná fúze
19.	4.	 písemná	maturitní	zkouška	z českého	jazyka	v profilové	

části
19.	4.	 třídní	schůzky	SRPŠ,	pohovory	s vyučujícími
21. 4.–22. 4. velikonoční prázdniny
26. 4.–27. 4. přijímací zkoušky ke studiu na gymnáziu, ředitelské 

volno
28.	4.	 písemná	 maturitní	 zkouška	 z  deskriptivní	 geometrie	

v profilové	části
28.	4.	 praktická	maturitní	zkouška	z hudební	a	výtvarné	vý-

chovy	v profilové	části
28.	4.–5.	5.	 pobyt	delegace	ze	South	Kent	School	(USA)	v	Brně
29.	4.	 ukončení	vyučování	tříd	4.A,	4.B	(poslední	zvonění)
2.	5.	 konzultace	s rodiči	o výsledcích	přijímacích	zkoušek
2. 5. biologická exkurze do Podyjí
2. 5.–6. 5. projektový týden na nižším gymnáziu
3. 5. historická soutěž Sv. Anežka česká
3. 5. hudební matiné pro rodiče a studenty
6.	5.	 ukončení	vyučování	tříd	4.C,	4.D	(poslední	zvonění)
9.	5.–13.	5.	 ústní	maturitní	zkoušky	společné	a	profilové	části	tříd	

4.A, 4.B
9. 5.–22. 6. školní výlety prim, sekund, kvart, 1. a 2. ročníků
16.	5.–20.	5.	 ústní	maturitní	zkoušky	společné	a	profilové	části	tříd	

4.C, 4.D
20.	5.–29.	5.	 sportovní	kurz	3.	ročníků	(Chorvatsko)
23.	5.–27.	5.	 škola	v přírodě	pro	tercie
23.	5.–27.	5.	 vodácký	kurz	3.	ročníků	(Lužnice)
23.	5.–27.	5.	 cyklistický	kurz	3.	ročníků	(Vysočina)
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30. 5.–7. 6. písemné maturitní zkoušky společné části
30.	5.	 filmové	představení	Ležáky pro žáky 1. – 3. ročníků
8. 6. historická exkurze žáků do Terezína
16. 6. ředitelské volno
17. 6. a 24. 6. projektové dny projektu Mluvme spolu na vyšším gym-

náziu
17. 6. vydávání maturitních vysvědčení žákům 4.C a 4.D
17. 6. vydávání maturitních vysvědčení žákům 4.A a 4.B
24. 6. koncert pěveckého sboru nižšího gymnázia
24. 6.–25. 6. literární dílna pro žáky 3. ročníků
27.	6.	 přebor	gymnázia	v malé	kopané	na	ZŠ	Janouškova
27. 6. třídní schůzky rodičů budoucích 1. ročníků
27. 6.–28. 6. projektový den projektu Mluvme spolu na nižším gym-

náziu
27. 6.–28. 6. sportovní dny nižšího gymnázia
27. 6.–28. 6. akce předmětových komisí pro žáky vyššího gymnázia
28. 6. porada pedagogické rady – hodnocení 2. pololetí
28. 6. sportovní den vyššího gymnázia – atletika
30. 6. ukončení vyučování ve školním roce 2010/2011, vydává-

ní vysvědčení
30. 6. závěrečná porada pedagogické rady
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4. ZÁJMOVÁ A MIMOŠKOLNÍ ČINNOST

a) Olympiády a soutěže

Matematická olympiáda
Soutěž MO probíhá v několika kategoriích:

kategorie A: studenti 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia
kategorie B: studenti 2. ročníku vyššího gymnázia
kategorie C: studenti 1. ročníku vyššího gymnázia
kategorie Z9: studenti kvart
kategorie Z8: studenti tercií
kategorie Z7: studenti sekund
kategorie Z6: studenti prim
kategorie P: programování pro studenty všech ročníků.

Šikovní studenti se mohou účastnit i soutěží vyšších kategorií než 
té,	do	které	přísluší	zařazením	do	ročníku	(např.	kategorie	A	se	účast-
ní i studenti 1. a 2. ročníků).

Kategorie Z8, Z7 a Z6 končí městským kolem, kategorie B, C a Z9 
krajským kolem a kategorie A a P kolem celostátním. 

Vítězové	z celostátního	kola	kategorie	A	jsou	pozváni	na	soustředě-
ní, na němž se vybere 6 nejlepších studentů, kteří tvoří reprezentač-
ní družstvo České republiky na Mezinárodní matematické olympiádě 
(MMO),	a	dalších	6	studentů	pro	reprezentaci	na	Středoevropské	ma-
tematické	olympiádě	(MEMO).

Z nejlepších úspěšných řešitelů celostátního kola kategorie P se vy-
tvoří 2 čtyřčlenná družstva A a B. Družstvo A reprezentuje republiku 
na	Mezinárodní	olympiádě	v	informatice	(IOI),	družstvo	B	na	Středo-
evropské	olympiádě	v	informatice	(CEOI).	

Ve školním roce 2010/2011 proběhl jubilejní 60. ročník MO. Jsme 
rádi,	 že	 organizací	 vrcholného	 (ústředního,	 tedy	 celostátního)	 kola	
této soutěže bylo pověřeno naše gymnázium.

Zde jsou výsledky našich studentů – nejlepších úspěšných řešitelů: 
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Městské kolo:
Kategorie Z9: I. místo 1. Jan Šorm  3.ag
 II. místo 2. Petr Zamazal  4.ag
 III. místo 3.–5. Václav Melichárek  4.ag
	(celkem	84	řešitelů,	z	nich	38	úspěšných)

Kategorie Z8: I. místo 1.–5. Ondřej Běhávka 3.ag
   Anh Le Hoang 3.ag
   Jan Ševeček 3.ag
   Jan Šorm 3.ag
   Anh Tran Minh 3.bg
 II. místo 6. Dien My Tran 3.bg
	(celkem	75	řešitelů,	z	nich	40	úspěšných)

Kategorie Z7: I. místo 1.–2. Ondřej Borýsek 2.ag
   Lucie Hronová 2.ag
 II. místo 3.–8. Petra Bulantová 2.ag
   Ivana Krumlová 2.ag
   Zuzana Kuchařová 2.ag
   Ronald Luc 2.ag
   Jan Priessnitz 2.ag
 III. místo 9.–13.  Lucie Bulantová  2.ag
   David Paleček 2.ag
	(celkem	117	řešitelů,	z	nich	53	úspěšných)

Kategorie Z6: I. místo 1.–9. Tomáš Boček  1.ag
   Milan Hoplíček 1.ag
   Barbora Kunderová 1.bg
   Martin Kurečka 1.ag
   Michal Minařík 1.bg
 II. místo 10.–15. Kateřina Dalecká 1.ag
   Petr Kadlec 1.ag
   Vojtěch Vintrlík 1.ag
   Adam Wechsler 1.ag
	(celkem	175	řešitelů,	z	nich	83	úspěšných)
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Krajské kolo:
Kategorie A: I. místo 1. Hynek Jemelík 4.A
 II. místo 2.–3. Jan Stopka 3.A
   Helena Valouchová 4.A
 III. místo 5.–6. Dominik Tělupil 3.A
   Jakub Vančura  2.A
(celkem	71	řešitelů,	z	nich	39	úspěšných)

Kategorie B: I. místo 1. Jana Novotná 2.A
 II. místo 2.–3. Mark Karpilovsky 2.A
   Jakub Vančura 2.A
 III. místo 4. Tomáš Novotný 2.A
(celkem	32	řešitelů,	z	nich	9	úspěšných)

Kategorie C II. místo 2.–3. Veronika Ambrozová 1.A
 III. místo 4.–6. Pavel Břoušek 1.B
	 	 	 Nella	Fedorowyczová	 1.A
   Pavel Hranáč 1.A
(celkem	62	řešitelů,	z	nich	8	úspěšných)

Kategorie Z9: II. místo 2.–3. Martin Ptáček 4.ag
   Petr Zamazal 4.ag
 III. místo 4. Václav Melichárek 4.ag
	(celkem	74	řešitelů,	z	nich	37	úspěšných)

Kategorie P: I. místo 1. Hynek Jemelík 4.A
 II. místo 2.–3. Bedřich Said 3.A
 III. místo 4. Vojtěch Přikryl 4.A
	(celkem	6	řešitelů,	z	nich	4	úspěšných)

Celostátní kolo:
Kategorie A: X. místo 15.–20. Jan Stopka 3.A
(celkem	40	řešitelů,	z	nich	20	úspěšných)

Kategorie P: I. místo 1. Hynek Jemelík 4.A
 V. místo 5. Vojtěch Přikryl 4.A
	(celkem	29	řešitelů,	z	nich	15	úspěšných)
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Mezinárodní kolo:

Kategorie A:
Do šestičlenného reprezentačního družstva naší země pro 52. Mezi-

národní	matematickou	olympiádu	(MMO)	se	bohužel	z	naší	školy	ne-
probojoval	nikdo.	Pevně	doufáme,	že	se	v následujících	letech	podaří	
obnovit nepsané „pravidlo“ o účasti alespoň jednoho našeho studenta 
na této mezinárodní soutěži.

Kategorie P:
Do čtyřčlenného reprezentačního družstva naší země na 23. Meziná-

rodní	olympiádu	v informatice	(IOI),	která	se	konala	22.	–	29.	8.	2011	
v thayské	Pattayi,	se	probojoval	Hynek	Jemelík	ze	4.A.	Zde	úspěšně	
reprezentoval naši školu i naši zemi a získal stříbrnou medaili.

 Mgr. Eva Jančovičová
 vedoucí MO na NG
 Mgr. Viktor Ježek
 jednatel MO za JM kraj

Fyzikální olympiáda
Ve	školním	roce	2010/2011	proběhl	52.	ročník	FO.	Podávám	pře-

hled	umístění	našich	studentů	v celostátním	a	krajských	kolech.
Z pěti	úspěšných	řešitelů	kategorie	A	se	umístili	na	3.	místě	Tomáš	

Pokorný, na 4. místě Pavel Ševeček a na 5. místě Hynek Jemelík. 
V celostátním	kole	se	stali	všichni	jmenovaní	úspěšnými	řešiteli.	
Další kategorie končí krajským kolem a tam se naši studenti umís-

tili takto:

Kategorie B: 1. místo  Jan Stopka  3.A
  2. místo  Václav Raida  3.A
  3. místo  Jan Homola  3.A
  10. místo Tomáš Moutelík  3.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	10)
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Kategorie C: 2. místo  Jakub Vančura  2.A
  3. místo  Jan Povolný  2.A
  7. místo  Oldřich Vlašic  2.A
  8. místo  Mark Karpilovsky 2.A
  9. místo  Petr Zakopal  2.A
  15. místo Tomáš Novotný  2.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	17)

Kategorie	D:	 8.	místo		 Nella	Fedorowyczová	 1.A
  9. místo  Kristýna Bukvišová 1.A
  11. místo Veronika Ambrozová 1.A
  15. místo Pavel Kroupa  1.A
  16. místo Jana Ziková  1.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	17)

Kategorie E:
  3. místo  Petr Zamazal 4.ag
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	13)

Kategorie	F:	 1.	místo		 Jegor	Baboša	 	 3.ag
  2. místo  Michal Reška  3.ag
  4. místo  Jan Dittrich  3.ag
  6. místo  Jan Šorm  3.ag
  10. místo Michal Himmer  3.ag
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	18)

Archimediáda: –  –   –
Archimediády	se	naši	studenti	v loňském	školním	roce	nezúčastnili.

Kategorie	F	a	Archimediáda	končí	oblastním	(městským)	kolem.

 RNDr. Ludmila Nezhybová
 předsedkyně PK fyziky



74

Biologická olympiáda
Výsledky biologické olympiády ve školním roce 2010/2011 – vyšší 

gymnázium:

Regionální kolo
Kategorie A: 6. místo  Michaela Marečková 4.B
  21. místo Veronika Rájecká 3.C
Kategorie	B:	 27.	místo	 Filip	Vácha	 	 2.C

Výsledky biologické olympiády ve školním roce 2010/2011 – nižší 
gymnázium:

Městské kolo
Kategorie C: 4. místo  Tran Minh Anh  3.bg
Kategorie D: 11. místo Dan Plaček  2.bg

Krajské kolo
Kategorie C: 11. místo Tran Minh Anh  3.bg

Studenti	nižšího	gymnázia	vzorně	reprezentovali	naši	školu	i	v dal-
ších biologických kláních.

V soutěži	Ptačí den v ZOO získaly 4. místo studentky kvarty B 
–	Lenka	Ševčíková,	Šárka	Bazalová, Anna	Ireinová a	Veronika	Lau.

V soutěži	Stezka EAZA, zaměřené na záchranu velkých primátů, 
se družstvo tercie B ve složení Tran Anh Minh, Martina Reissnerová, 
Viktorie Scholasterová, Eliška Křivánková umístilo na 2. místě.

 Mgr. Jana Sítařová

Středoškolská odborná činnost
Letos podobně jako minulá léta se naši žáci zúčastňují soutěže na-

zvané Středoškolská odborná činnost	(dále	SOČ).	Tentokrát	byli	zvlášť	
úspěšní	studenti	ze	tříd	3.A	a	4.B	v oborech	matematika,	informatika,	
biologie,	geografie	a	geologie.
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Krajské kolo
Václav Raida 3.A 1. místo obor matematika
Jan Homola 
a Vladimír Sedláček 3.A 3. místo obor matematika
Bedřich Said 3.A 3. místo obor informatika
Michaela Marečková 4.B 4.–5. místo obor biologie
Kateřina	Modrá	 4.B	 4.	místo	 obor	geografie	a	geologie

Do	celostátního	kola	postoupil	Václav	Raida	s prací	Chaos	v oboru	
matematika.

V celostátním kole pak získal 4. místo a zvláštní cenu – Širší nomi-
naci do soutěže European Union Contest for Young Scientiests, která 
proběhne	v září	2012	v některém	z evropských	měst.	V letošním	roce	
se	konala	v Helsinkách	a	o účasti	našich	tří	studentů	napsala	zprávu	
Veronika	Konečná	z letošní	třídy	4.A.

EUCYS 2011 Helsinky
Ve	dnech	23.	–	28.	září	2011	se	v hlavním	městě	Finska	Helsinkách	

konala mezinárodní vědecká soutěž 23rd European Union Contest for 
Young	Scientists	(EUCYS).

Bylo nám ctí zúčastnit se a reprezentovat Českou republiku na 
takto	významné	soutěži,	kde	se	setkali	mladí	vědci	z 37	států	a	před	
uznávanými komisaři, kapacitami ve svých oborech, obhajovali 87 pro-
jektů. 

Na tuto soutěž jsme byli nominováni organizací SOČ jako vítězi 
v kategoriích	Matematika	a	statistika,	Informatika	a	Chemie.	Za	Čes-
kou republiku byly vybrány tři projekty, z čehož dvě práce vznikly na 
našem gymnáziu.

V  oboru	Mathematic	 jsme	 prezentovali	 práci	Geometric Recon-
structions of Gothic Monuments. Autory jsou Tereza Konečná, David 
Majer	a	Martin	Prchal,	který	tento	rok	studuje	v USA	a	soutěže	se	
neúčastnil, všichni studenti jsou ze třídy 4.A.

Další	práce,	v kategorii	Computing,	byla	Swarm Robotics Simula-
tor, jejímž autorem je také student 4.A, Bedřich Said. Tato práce po-
rotu nadchla a ocenila autora mimořádnou cenou The Joint Research 
Centre	(JRC)	–	Institute	for	Protection	and	Security	of	the	Citizen.
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Třetí	práce	v oboru	Chemistry	vypracoval	Pavel	Švec	z gymnázia	
v Českých	Budějovicích	a	nese	název	Synthesis and Testing of Tetra-
methyl[5]helquat. Práce byla ohodnocena mimořádnou cenou.

Soutěž a doprovodný program byl pro nás velmi přínosnou zku-
šeností pro další studium a měli jsme možnost poznat mnoho zají-
mavých	mladých	vědců	z různých	koutů	světa.	Organizační	stránka	
soutěže byla velmi kvalitně zajištěna a jako účastníci jsme si nemohli 
na nic stěžovat. 

Bedřich Said u svého výstavního stánku

Ve	večerních	programech	jsme	se	seznámili	s helsinskými	univer-
zitami a vědeckým centrem. Nově nabyté zkušenosti jsme si moh-
li	vyzkoušet	v soutěžích,	které	nám	zpestřovaly	program	a	dlouhou	
chvíli	při	čekání	na	porotce.	V programu	jsme	měli	zařazeno	i	několik	
přednášek a diskuzí.

 Tereza Konečná, 4.A
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Soutěže KLOKAN ve školním roce 2010/11
V  minulém	 školním	 roce	 se	 studenti	 naší	 školy	 opět	 zúčastnili	

soutěží Matematický klokan a Přírodovědný klokan. Do těchto me-
zinárodních	 soutěží	 se	 v  naší	 zemi	 zapojují	 desetitisíce	 účastníků,	
kteří jsou podle věku rozděleni do kategorií. Klokaní soutěže jsme 
podrobně	 představili	 ve	 starších  Programech gymnázia. Bližší in-
formace o těchto soutěžích je možné najít na webových stránkách 
http://matematickyklokan.net/ a http://kag.upol.cz/prirodovedny-
klokan/index.html. Zde se nachází rovněž zadání minulých ročníků 
včetně výsledků, kterých lze využít pro přípravu do následujících roč-
níků.

V soutěži	Přírodovědný klokan	se	v uplynulém	školním	roce	mezi	
zveřejněné	nejlepší	řešitele	nikdo	z našich	studentů	nedostal.	V sou-
těži Matematický klokan na rozdíl od předešlých ročníků pořadatelé 
nově	v posledních	dvou	ročnících	soutěže	uveřejnili	pouze	vítěze,	tj.	
řešitele,	kteří	v každé	kategorii	dosáhli	maximálního	možného	bodo-
vého	zisku	(120	b.).

Z naší	školy	se	mezi	těmito	vítězi	umístila	Lucie	Hronová,	která	ve	
školním	roce	2010/11	byla	žákyní	třídy	2.ag.	Tímto	ji	k výbornému	
výsledku gratulujeme!

 Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.
 školní garant soutěží KLOKAN

Úspěchy v českém jazyce a literatuře
Nižší gymnázium

Vlastimil Blažek – 2.bg
3.	místo	v celostátní	soutěži	v komunikaci	Mladý Démosthenes

Nikodém Zezula – 4.bg
Cena	diváka	v krajském	kole	přehlídky	dětských	recitátorů	„Dět-

ská scéna 2011“ a postup na celostátní přehlídku

Richard Klem – 1.bg
Čestné	uznání	v literární	soutěži	o	nejlepší	 limerick	v kategorii	

nižší gymnázia a základní školy „Veršujeme jako o život“
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Vyšší gymnázium
Jáchym Lukeš – 3.C
4.	místo	v celostátní	literární	soutěži	„ Skrytá paměť Moravy“

Roman Dvořák – 3.C
Čestné	uznání	v Brněnském kole recitační soutěže

Kristýna Bukvišová – 1.A
4.	místo	v městském	kole	Olympiády v českém jazyce

Mark Karpilovsky, Tadeáš Kučera, Petr Zakopal – 2.A
Projekt	MF	Dnes	„Studenti čtou a píší noviny“

 Mgr. Lenka Marková

b) Tělesná výchova a sport

Sport na vyšším gymnáziu
Sokrates: „Kdo chce hýbat světem, musí nejdříve pohnout sám se-

bou.“

Tak tu máme další školní rok 2011/2012! Co vybrat jako prioritu ze 
sportování na gymnáziu, co spoluvytváří image školy?

„Povinná“ tělesná výchova, či sportovní hry, které jsou „jen“ nepo-
vinným předmětem, lyžařské kurzy pro studenty 1. ročníků, nebo vý-
běrové	zájezdy	na	lyže	do	zahraničí?	Červnové	klání	v atletice	na	Ros-
ničce,	nebo	turnaj	v kopané?	Sportovní	kurzy	pro	studenty	3. ročníků	
s možností	výběru	ze	tří	variant,	voda,	cyklo,	tradiční	a	netradiční	
sporty	v Chorvatsku,	nebo	soutěže,	kterých	se	studenti	účastní	jaksi	
navíc, do kterých vkládají nejen svůj um, soutěživost, svůj volný čas, 
ale i své srdce. Rozhodla jsem se pro přebory mezi středními školami, 
které	jsou	u většiny	soutěží	postupové.	Základní	kolo	probíhá	na	úrov-
ní okresu a věřte, že v Brně je konkurence sportuchtivých středoškolá-
ků velmi silná a kvalitní a postup přes krajské kolo až na mistrovství 
ČR, popř. na mistrovství světa se podaří jen skutečně těm nejlepším 
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sportovcům s nejkvalitnějšími výkony. A že to není pro naše studenty 
nic	nemožného,	dokazuje	účast	v minulých	letech	v soutěžích	nejvyšší	
úrovně a to ve volejbalu chlapců, florbalu a stolním tenisu.

V přehledu uvádím akce, výsledky a nejlepší aktéry jednotlivých 
sportovních soutěží v loňském školním roce 2010/2011.

Středoškolský atletický pohár Corny
Z  20	 zúčastněných	 škol	 obsadili	 závodníci	 v  kategorii	 dívek	 11.	

místo	a	v kategorii	chlapců	6.	místo.

Okresní kolo v přespolním běhu
 dívky   2. místo
 hoši   2. místo

 Družstvo dívek: Denisa Jemelíková 3.D, Barbora Hrušková
 3.D, Monika Hladíková 1.B, Tereza Tůmová 1.B, Jana
 Novotná 2.A, Barbora Antošová 1.C, Kristýna Diatková 1.D,
 Gabriela Ditrichová 1.D.

 Družstvo chlapců: Jiří Libra 4.D, Lukáš Hlouch 3.D,
 Stanislav Mokrý 4.B, Tomáš Zahradník 4.A, Bedřich Said
 3.A, Štěpán Zimmermann 4.D.

Středoškolské	hry	v basketbalu
 hoši   účast v základní skupině

Středoškolské	hry	v kopané
 hoši   účast v základní skupině

Městské	finále	stolního	tenisu
 dívky   3. místo
	 hoši	 	 	 účast	v základní	skupině
 Hráčky: Denisa Lakomá 3.C, Veronika Rájecká 3.C, Jitka
	 Filová	3.C.

Okresní	a	krajský	přebor	v plavání
	 dívky	 	 	 3.	místo	v Brně,	3.	místo	v	kraji
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 Zuzana Kolaříková 50 m znak, čas 36,3 s  2. místo
 Kristýna Skopalová 50 m prsa, čas 39,6 s  3. místo

	 hoši	 	 	 4.	místo	v Brně,	5.	místo	v	kraji

 Družstvo plavkyň: Ivana Cholková 2.D, Iva Synková 4.C,
 Karolína Melichárková 4.C, Kristýna Diatková 1.D, Zuzana
 Kolaříková 4.B, Kristýna Skopalová 3.C.

 Družstvo plavců: Adam Novotník 3.B, Tomáš Nohejl 3.D,
 Richard Mudrák 1.B, Tomáš Jordán 3.A, Ondřej Brunn 2.D,
 Jakub Kelbl 2.D, Ondřej Smisitel 1.C, Ondřej Bochníček
 3.B.

Okresní	a	krajské	kolo	v šachu
	 dívky	a	hoši	 	 1.	místo	v Brně,	4.	místo	v kraji

 Šachisté: Marie Ševčíková 4.A, Dominik Tělupil 3.A, Mark
 Karpilovský 2.A, Pavel Kozubík 1.A, Vladimír Sedláček 3.A.

Středoškolské hry ve florbalu
 dívky   3. místo
	 hoši	 	 	 účast	v základní	skupině

 Družstvo florbalistek: Patricie Kokrhánková 1.B, Barbora
 Marčíková 1.A, Jana Chvátalová 1.C, Magdaléna Zouharová
 1.B, Barbora Pálková 1.C, Markéta Kubitová 1.A, Soňa
 Prokešová 2.B, Karolína Svobodová 1.C, Tereza Tomanová
 1.C, Veronika Endlicherová 1.C, Eliška Jégrová 3.A.

Aerobik Master Class 
	 dívky	 	 	 účast	v základní	skupině

Sportovní	hry	v sálové	kopané
	 dívky	 	 	 účast	v základní	skupině
	 hoši	 	 	 účast	v základní	skupině	
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Středoškolské hry ve volejbalu
	 dívky	 	 	 1.	místo	v Brně,	2.	místo	v	kraji
	 hoši	 	 	 1.	místo	v Brně,	7.	místo	v kraji

 Družstvo volejbalistek: Martina Jansová 3.D, Lucie Pehalová
 3.D, Eliška Pažoutová 2.D, Martina Zajíčková 2.D, Hana
	 Filipová	2.C,	Magdalena	Fabiánová	3.C,	Jitka	Filová	3.C,
 Hana Peštuková 2.A.

 Družstvo volejbalistů: Viktor Kozubík 4.B, Jakub Kočvara
 4.B, Petr Steindl 2.B, Michael Mark 3.D, Jan Kolmačka
	 1.B,	Filip	Vácha	2.C,	Martin	Res	1.B,	Vincent	Anton	1.C,
 Jakub Helán 3.D.

Středoškolské	hry	ve	volejbalu,	postup	z 1.	místa	v Brně	do	krajského	kola.
Zleva	stojící	volejbalisté:	Filip	Vácha,	Jakub	Kočvara,	Martin	Res, 

RNDr. Jiří Herman, Jan Kolmačka, Vincent Anton
Dole zleva: Petr Steindl, Michael Mark, Jakub Helán; chybí zraněný Viktor Kozubík
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V průběhu	soutěže	pronásledovala	hráčky	i	hráče	smůla	v podobě	
úrazů, rozhodující zápasy hrála družstva značně oslabená.

Okresní	a	krajské	kolo	finále	ve	šplhu
	 dívky	 	 	 3.	místo	v Brně,	5.	místo	v	kraji	

	 Soutěžily:	Jana	Fuchsová	3.D,	Veronika	Hegrová	1.B,	Eliška
 Mikulášková 2.D, Veronika Endlicherová 1.C.

	 hoši	 	 	 3.	místo	v Brně,	5.	místo	v	kraji

 Soutěžící: Adam Šabacký 3.A, Ondřej Janík 4.C, Šimon
 Leitgeb 3.A.

Juniorský maratón
	 dívky	i	hoši	 	 1.	místo	v Brně
	 	 	 	 1.	místo	v kraji
	 	 	 	 republikové	finále	v Praze
	 	 	 	 	 6.	místo	z 23	družstev

 Na výsledku se podíleli běžci: Veronika Brettfeldová 2.C,
 Stanislav Mokrý 4.B, Jiří Libra 4.D, Štěpán Zimmermann
 4.D, Lukáš Hlouch 3.D, Barbora Hrušková 3.D, Bedřich Said
 3.A, Markéta Kubitová 1.A, Jiří Knotek 4.D, Ondřej Mokrý
 1.B, Denisa Jemelíková 3.D, Tereza Tůmová 1.B, Václav
 Šafránek 1.C.

Softbal
 smíšené školní družstvo 2. místo

 Softbalové družstvo hrálo ve složení hráčů: Daniela
 Štrosová 3.A, Martina Jansová 3.D, Martina Kratochvílová
	 3.C,	Gabriela	Franková	2.C,	Tereza	Dřímalová	2.B,	Markéta
 Wegschmiedová 2.B, Nela Šmikmátorová 2.B, Adam
 Šabacký 3.A, Matouš Kratochvíl 3.A, Matěj Coufal 3.A, Jan
	 Stopka	3.A,	Martin	Habrovec	3.A,	Jonáš	Novák	1.D,	Filip
 Vítek 2.B, Matěj Laža 2.B, Jakub Chlíbek 1.C.
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Plážový volejbal
	 dívky	 	 	 1.	místo	v Brně
	 	 	 	 1.	místo	v kraji
	 	 	 	 1.	místo	v	republikovém	finále

 Nejvýraznější a zcela suverénní výkon předvedly: Lucie
 Pehalová 3.D, Martina Jansová 3.D.

1.	místo	v republikovém	finále	v plážovém	volejbalu	-	uprostřed:	Lucie	Pehalová,	
Martina Jansová

Všechny shora uvedené soutěže, kterých se studenti našeho gymná-
zia zúčastnili, jsou organizovány Asociací školních sportovních klubů. 
Každoročně	 je	 vyhlašována	 nejlepší	 škola,	 která	 v  těchto	 soutěžích	
získá nejvíce bodů. 

V třináctileté historii soutěže, které se účastní 44 brněnských SŠ, se 
naše gymnázium umístilo pošesté na 1. místě. V červnu byli zástupci 
sportovců	a	pedagogů	pozváni	na	Novou	radnici	v Brně,	kde	z rukou	
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náměstkyně primátora ing. Jany Bohuňovské převzali ocenění a věcný 
dar pro školu.

Ve výčtu nelze opomenout i soutěže, které sice nejsou zařazeny 
do bodování SŠ, ale ve kterých studenti podali také velmi kvalitní 
výkony:

Závod „O pohár Rektora Univerzity obrany“
 1. místo

 Závodníci: Nikola Stračárová 4.C, Jiří Libra 4.D, Jaroslav
 Matuška 4.C.

Vánoční	turnaj	v odbíjené
 2. místo

 Smíšené družstvo: Jan Kolmačka 1.B, Martin Res 1.B, Petr
 Steindl 2.B, Michael Mark 2.A, Hana Peštuková 2.A, Hana
	 Filipová	2.C,	Martina	Zajíčková	2.D,	Eliška	Pažoutová	2.D,
 Denisa Vinkláriková 2.D.

Veletržní běh Brnem
 Družstvo „A“  2. místo

 Lukáš Hlouch 3.D, Pavel Horáček 2.D, Dominik Vítek 1.A,
 Marek Benátský 1.A.

 Družstvo „B“  3. místo

 Tereza Dřímalová 2.B, Petra Laslová 3.B, Tomáš Janík 1.C,
 Matěj Laža 2.B.

A pokud v uvedeném přehledu výkonů přejdu do září a října letoš-
ního školního roku, potom mohu s radostí konstatovat, že sportovci 
z Jarošky	začali	opět	velmi	dobře	a	je	nutné	s	nimi	na	všech	důleži-
tých středoškolských přeborech počítat.

Studentům i pedagogům, kteří reprezentovali a reprezentují naše 
gymnázium, děkuji za aktivní přístup v jednotlivých soutěžích a dou-



85

fám, že současné výsledky budou motivací a výzvou pro další generaci 
studentů. Přeji vám všem, aby sport byl pro vás co nejdéle zábavou!

 Mgr. Hana Vladíková
 předsedkyně PK TV

Tělesná výchova a sport na nižším gymnáziu
Civilizační choroby, obezita, stres, nevhodné trávení volného času, 

to vše velmi často trápí už studenty nižšího gymnázia. Proto mají stu-
denti u nás umožněn o velkých přestávkách přístup na školní hřiště, 
kde se pod dozorem pedagogů mohou věnovat oblíbenému fotbalu či 
jiným hrám. Mají také výběr ze čtyř sportovních her týdně, které si 
volí především podle toho, jak jim rozvrhově vyhovují. Mohou se také 
účastnit	celé	řady	závodů	a	utkání,	ve kterých	velmi	často	dosahují	
výborných výsledků.

Účastníci Běhů brněnské mládeže
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Naše	gymnázium	už	tradičně	vítězí	v atletické	soutěži	brněnských	
škol – Běhy brněnské mládeže a účastní se soutěží ve florbalu, kde je 
také	velice	nebezpečným	soupeřem	ostatním	školám.	V košíkářských	
soutěžích nedosahujeme zatím na přední příčky, ale účastníme se a 
naše družstva se vyznačují bojovností a radostí ze hry.

V průběhu školního roku jsou vyhlašovány i mimotřídní přátelská 
utkání ve florbalu, přehazované, volejbalu či vybíjené, a tak mají stu-
denti nižšího gymnázia příležitost změřit mezi sebou síly. 

Výuka plavání a lyžařský kurz v sekundách je žáky vítána jako 
příjemná změna aktivit s cílem zdokonalit se. Myslím si, že student 
nižšího	 gymnázia	 si	 z  nabídky	 sportovních	možností	může	 vybrat,	
a tak bojovat proti narůstajícím civilizačním chorobám, které kráčí 
ruku	v ruce	s nedostatečným	pohybem.	A	když	se	zamyslí	nad	tím,	
jestli	by	nemohl	k pohybu	na	gymnáziu	přidat	ještě	chůzi	do	školy	
místo dovozu autem či MHD, stoupání do schodů místo výtahu, ovoce 
a zeleniny místo sladkostí a pořádného oběda místo majonézové bage-
ty	z automatu,	určitě	by	byl	jeho	život	mnohem	„lehčí“.

Každý rok na konci června se pořádají Sportovní dny nižšího gym-
názia.	 Třídy	 mezi	 sebou	 soutěží	 jak	 v  individuálních	 disciplínách	
(skok	daleký,	skok	vysoký,	silový	dvojboj	a	střelba	na	koš),	tak	v ko-
lektivních	sportech	(florbal,	basketbal,	volejbal	a	přehazovaná).	Závěr	
celého dne vyvrcholí sprinterskou štafetou na 100 m, resp. na 200 m. 
Abychom docílili co největšího zapojení studentů do pohybových ak-
tivit, má každý možnost zapsat se nejvýše do čtyř disciplín.

Sportovní aktivity jsou rozděleny do dvou dnů. Ten první mezi 
sebou soutěží studenti prim a sekund a ve druhém pak změří síly stu-
denti tercií a kvart. Po slavnostním vyhlášení výsledků druhého dne 
se koná již tradiční fotbalový zápas profesorů nižšího gymnázia proti 
kvartánům. Nutno dodat, že za poslední roky si sehrané reprezentační 
družstvo	pedagogů	drží	 kladnou	bilanci	 v počtu	vyhraných	 zápasů	
díky kvalitnímu kolektivnímu výkonu a vyčerpání studentů po celém 
dni	sportování.	Je	to	takové	rozloučení	s kvartány	před	odchodem	na	
vyšší gymnázium, proto zápas bývá velice vyhecovaný a o tvrdé osob-
ní souboje není nouze. Atmosféra na hřišti spíše odpovídá gladiátor-
skému klání, než přátelskému zápasu. Studenti mají vůči učitelům na 
tribuně drtivou převahu a tím dávají jasně najevo, kdo je tady doma.

Nejúspěšnějším sportovcem ve školním roce 2010/2011 se stal Da-



87

vid	Čermák	ze	4.bg,	který	zvítězil	v silovém	dvojboji	a	ve	skoku	da-
lekém a vysokém obsadil druhé místo. Mezi dívkami Tereza Kvapilová 
ze	4.ag	za	vítězství	v silovém	dvojboji.	V kategorii	prim	a	 sekund	
podal	nejlepší	výkon	Jakub	Kropáček	z 2.bg	za	druhá	místa	v doved-
nostní	soutěži	a	silovém	dvojboji	a	Tereza	Vondrová	z 1.bg	za	první	
místa ve skoku dalekém a silovém dvojboji.

Poděkování patří všem kolegům, kteří se podílí na organizování a 
přípravě sportovního dne a Mgr. Vlastimilu Kopeckému, který celý 
systém soutěže a její harmonogram vymyslel.

 Mgr. Zuzana Kučerová a Mgr. Petr Stupka
 učitelé TV na NG

Lehkoatletický přebor školy
Lehkoatletické přebory naší školy jsou každým rokem předzvěstí 

blížících se prázdnin. Atmosféra na nich bývá sportovní, radostná a 
uvolněná.
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Letošní	závody	v bězích,	skoku	do	dálky	a	ve	vrhu	koulí	proběhly	
28.	června	na	hřišti	Rosnička	v Žabovřeskách.	Nebyl	překonán	žádný	
dosavadní rekord školy, ale všechny soutěžící je třeba pochválit za úsilí 
a snahu dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Za bezchybný průběh atletických soutěží děkuji všem hlavním roz-
hodčím – paní prof. Vladíkové, Jadvidžákovi, Hlásenskému a jejich 
asistentům – a také paní profesorce Literákové za moderování. 

Výsledky:

100 m
 1. Michal Honek 2.A   12,2 s
 1. Anna Raidová 1.D   14,4 s

1500/600 m
 1. Lukáš Hlouch 3.D   4:40 min
 1. Michaela Krchová 2.C   1:57 min

vrh koulí
 1. Jan Novotný 1.C   11,64 m
 1. Veronika Rájecká 4.C   9,29 m

dálka
 1. Michal Honek 2.A   573 cm
 1. Anna Raidová 1.D   390 cm

štafeta
 1. Hodovská, Dittrichová,
	 			Kachlířová,	Raidová	(1.A	a	1.D)	 2:42	min
 1. Boček, Honek,
	 			Chomát,	Skřička	(2.A)	 	 2:08	min

 Mgr. Sylva Zvolská
 vedoucí závodů
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c) Kultura

Deník ROVNOST 1. července 2011 – Studenti bivakovali a tvořili
Kromě pravopisných a slohových dovedností jsou studenti na střed-

ní	škole	vedeni	v českém	jazyce	též	ke	čtenářským	návykům	a	znalos-
tem	z literární	historie	a	kultury	vůbec.

A zejména v této oblasti udělá pro studenty nejvíce ten učitel češ-
tiny, který vyučuje předmět dobře nejen po stránce odborné, ale též 
celým svým srdcem.

Jsou	to	pro	mne	nejhezčí	dny	z celého	školního	roku,	říká	profe-
sorka	češtiny	Lenka	Marková	z Gymnázia	na	tř.	Kpt.	Jaroše	v Brně,	
která již čtvrtým rokem organizuje a vede třídenní tvůrčí dílny pro 
studenty třetích ročníků, navštěvujících literární seminář.

Smyslem takových aktivit je nácvik a upevňování dovedností osvo-
jených školní výukou, jako je například tvorba vlastních dramatických 
či	filmových	scénářů,	lekce	z tvůrčího	psaní,	vytváření	fiktivních	dení-
ků	různých	spisovatelů,	zaznamenávání	vjemů	z procházek	po	městě	
a	 jejich	 zpracování	 v určitém	 časovém	 limitu,	 dále	 rozbory	 literár-
ních	textů,	divadelních	a	filmových	představení	a	besedy	s pozvanými	
umělci.

Letošní workshop se uskutečnil několik dní před koncem školního 
roku, nutno poznamenat, že šlo o dny pátek, sobota a neděle.

Dvacet studentů rádo obětovalo svůj víkendový odpočinek tvůrčí 
činnosti, stejně jako profesorka Lenka Marková a její mladší kolegyně 
Renata	Bláhová	z Gymnázia	ve	Velkých	Pavlovicích,	která	právě	na	
Jarošce sbírá zkušenosti pro svou pedagogickou práci. 

Všichni společně se svolením vedení školy doslova bivakovali ve 
školní budově. Spali ve spacácích, na stravu si odskakovali do blízkého 
obchodu	a	zabývali	se	tvořením.	Společně	však	také	zhlédli	v Divadle	
U	stolu	představení	F.	M.	Dostojevského,	Legenda	o	velkém	inkvizito-
rovi	či	český	kultovní	film	Balada	pro	banditu,	s hudbou	brněnského	
skladatele Miloše Štědroně.

V neděli	dopoledne	v Mahenově	památníku	v	brněnské Mahenově	
ulici,	v prostředí	dýchajícím	osobností	slavného	spisovatele,	uzavřela	
profesorka	Marková	svou	tvůrčí	dílnu	setkáním	s brněnským	básní-
kem Ivo Odehnalem, čerstvým nositelem Literárního žezla, které mu 
udělila jako zahraničnímu autorovi Asociace spisovatelů Makedonie 
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u příležitosti Svátku lip ve Skopji, a to za básnickou skladbu Píseň 
o velkomoravské	náušnici.

Úryvky ze skladby, oslavující cyrilometodějskou misi na Velkou Mo-
ravu jako počátek písemnictví u nás, velmi působivě recitovali studen-
ti gymnázia Roman Dvořák a Josef Kubálek, vlastní hudbou a zpěvem 
na	motivy	 z díla	doprovodili	 text	muzikanti	Adam	Šabacký,	 Jonáš	
Svoboda a Jan Kvapil. 

Ivo	Odehnal	ukázal	na	oplátku	studentům	fotografii	kuriózního	Li-
terárního žezla, knihu se skladbou přeloženou do makedonštiny a vy-
danou ve Skopji i plaketu udělenou primátorem metropole, jíž se stal 
na rok čestným básníkem města. Autor velmi ocenil vnímavé studenty 
a	též	výrok	jednoho	z nich,	že	moudrý	je	ten,	kdo	naslouchá	starým.

Studenti při závěrečném hodnocení vysoce oceňovali letošní 
workshop, tvrdili, že předčil jejich očekávání, někteří byli překvapeni i 
sami sebou, vlastními tvůrčími schopnostmi. 

Tvrzení, že současná společnost neukazuje správné morální hodno-
ty, rozhodně popírá popsaná studentská akce. Nositelem těchto hod-
not by mohlo být právě školní prostředí, má-li ve svém středu nadšené 
a obětavé kantory.

(jakš)

Studenti čtou a píší noviny
Projekt Studenti čtou a píší noviny, který vyhlašuje Mladá fronta 

DNES vždy na jaře a na podzim, umožňuje středoškolákům vyjádřit 
se	na	stránkách	tohoto	deníku	ke	třem různým	tématům.	Do	jarního	
kola	projektu	 jsme	v  loňském	školním	roce	přihlásili	matematickou	
2.A.	Studenti	se	zamýšleli	nad	tím,	zda	v Česku	hrozí	konflikt	genera-
cí, zda jsou teenageři líní, či nikoli, a Krteček ve vesmíru je měl přimět 
k úvahám	nad	postavením	Čechů	ve	světě.

Články	 našich	 studentů	 se	 na	 stránkách	MF	DNES	 objevují	 po	
celou dobu trvání projektu, tentokrát jsme však zaznamenali rekordní 
úspěch – otiskli nám celkem 11 příspěvků! A kdo byli ti úspěšní? Mark 
Karpilovsky – 2 texty, Martin Král – 2 texty, Oldřich Vlašic – 2 texty, 
Libor Martínek, Jana Novotná, Tadeáš Kučera, Tomáš Novotný, Petr 
Zakopal	po	jednom	článku.	Vzhledem	k počtu	otištěných	příspěvků	
2.A se nabízí otázka, zda již zájem o projekt opadl, a tudíž se snížila 
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konkurence, nebo zda jsou naši studenti prostě šikovní a schopní pou-
tavou formou prezentovat své názory. Vybíráme si druhou možnost a 
přesvědčit	Vás	chceme	jedním	z úspěšných	článků.

PhDr. Martina Literáková

Chcete vysoký důchod? Vychovejte kvalitní děti
Důchodový věk. Pro mne doba velmi vzdálená. Mým rodičům doba 

nepříjemně se přibližující. Jednu vlastnost ale máme společnou. Pra-
covitost. A na té to dle mého stojí.

Všichni víme, že průměrný lidský věk roste a naopak populační 
křivka klesá. Zodpovědní a pracovití lidé většinou nechtějí mít více 
než dva potomky, protože si plně uvědomují cenu dobrého vzdělání, 
náklady	spojené	s kvalitním	bydlením	a	touží	dát	svému	dítěti	maxi-
mum pro jeho rozvoj.

Co potřebuje společnost, aby vůbec zvládla narůstající počet lidí 
v důchodovém	věku?	Zcela	logicky	už	nestačí	vyplácet	důchod,	který	
není	z čeho	brát…

Dle mého názoru je řešení nasnadě. Každý rodič investuje do svého 
potomka nemalé úsilí. Čím více ho vede k pracovitosti a touze po 
vzdělání, tím pravděpodobnější je úspěšnost takovéhoto mladého člo-
věka na trhu práce. A nevidím nejmenší důvod, proč by pak děti ne-
měly	mít	povinnost	odvádět	přesně	specifikovanou	část	svého	výdělku	
na konto, které stanovil stát. Jejich rodiče by z něj pak při odchodu 
do	důchodu	dostávali	měsíční	 rentu.	V případě	úmrtí	 rodičů	by	 se	
zbytek prostředků na kontě převedl na penzijní konta dětí. Důchod 
vyplácený státem by byl co nejmenší, umožňoval by pouhé živoření. 
Tuto částku považuji za nutnou, aby se neúspěšní lidé nedostávali do 
bezvýchodných situací, které by řešili krádežemi.

Můžete namítnout: A co lidé bezdětní, co ti si počnou? Všichni 
víme, že náklady na dítě jsou opravdu dost vysoké. Proč by si tedy 
tito lidé nemohli ušetřené náklady „investovat“ nějak jinak, nechtějí-li 
nebo nemohou-li mít děti? Vždyť každý je zodpovědný sám za sebe. 
Proč by měl tuto zodpovědnost nést na prvním místě stát?

Výraznou	 roli	 státu	 vidím	pouze	 v  situaci,	 kdy	 následkem	vyšší	
moci	(neštěstí,	nemoc,	úmrtí)	občan	důchodového	věku	přijde	o	pod-
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poru svého dítěte. Těmto ojedinělým případům by měl být stát při-
praven	pomoci	kupříkladu	z celostátního	fondu	tzv.	pojistky,	kam	by	
každý	občan	odváděl	malou	část	svého	platu	s vědomím,	že	i	v jeho	
rodině se může stát neštěstí. Pak by nemusel být schopen své rodiče 
ve stáří podporovat tak, jak by si sám představoval.

Proč tedy nemotivovat rodiče dětí možností počítat s jednoduchým 
vztahem:	Čím	lépe	budu	vést	děti	k učení	a	výdělku,	tím	větší	kon-
krétní důchod pak budu mít.

Důchod by tedy závisel hlavně na kvalitě vychovaných dětí.

Tadeáš	Kučera,	2.A	(šk.	r.	2010/2011)

Padesát sedm děl na Jarošce
Padesát sedm děl na Jarošce. Ano, tolik se jich celkem sešlo koncem 

minulého školního roku ve vestibulu a na chodbách školy. Nebojte 
se,	zajisté	nešlo	o stylovou	dekoraci	k	filmovému	představení	Piráti 
z Karibiku,	nýbrž	o výsledky	několikaměsíční	práce	studentů	dnes	již	
bývalých druhých ročníků, kteří v loňském školním roce navštěvovali 
hodiny výtvarné výchovy a kteří se prostřednictvím červnové výsta-
vy	 také	 s  výtvarnou	 výchovou	 symbolicky	 rozloučili.	Výstava	 svou	
koncepcí, instalací i načasováním navazuje na předchozí ročníky a 
můžeme ji tedy označit za výstavu na naší škole svým způsobem již 
tradiční.

Co nám nabídla a čím nás obohatila? Je patrno, že expozice se při 
své obsažnosti sama spontánně a logicky strukturovala do několika 
celků či množin, ať už na základě volby tématu nebo volby výtvarné 
techniky. 

Mohli jsme obdivovat kolekci obrazů na plátně, papíře i lepence. 
Vzpomeňme	na	pointilistický	velkoformátový	obraz	z teček,	lidské	oko	
ve	čtvercích	v barvách	CMYK,	lampu	veřejného	osvětlení	v parku,	
mocného atlanta nesoucího tíhu Země, siluety dětí na ohradě či na 
vedutu Líšně na dveřích od skříně. Multiplikovaná warholovská hlava 
Marylin Monroe tu visí dokonce dodnes a paneláky jakbysmet.

Vznikaly mnohé modely staveb, téma architektury bylo letos ne-
přehlédnutelné. Připomeňme si Eiffelovku ze špejlí, tajemný hrad 
v Karpatech	s řeřichovým	hájem,	který	nevyklíčil.	Dále	poschoďovou	
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administrativní	budovu	 s parkovištěm	a	 angličáky,	 keltskou	vesnici	
z tvrzeného	polystyrenu	XPS,	mrakodrapy	ze	sprejů	či	vyřezané	z te-
trapakových obalů od džusů, antický chrám nebo starověkou pevnost 
ze špejlí a jiné. 

Dále	se	objevily	práce	se	sci-fi	obsahem	následovány	díly	se	zřetel-
ným akcentem fantasy či středověké poetiky. Tu je třeba se zmínit 
o  portrétech	 z  filmu	 Star	Wars,	 loutce	 nejslavnějšího	 Sitha	Darth	
Vadera,	o	středověkých	šatech,	kuši	a	kukle	nebo	o dřevořezu	hlavy.

Jistě se nachomýtla i díla, která do výše uvedených škatulek jen tak 
lehce nezapadnou. To je případ modelu replikace DNA, patchworkové-
ho polštáře, kašírované pumy, malby na sklo coby imitace vitráže nebo 
streetartového počinu využívajícího vžité značky a symboly. 

Je nelehké z plejády uměleckých artefaktů vybrat něco, co bychom 
označili za dílo skutečně vynikajících kvalit. Přesto se domnívám, že 
nevyzdvihnout a neohodnotit některé obzvláště vydařené práce by 
byla škoda. Mezi nejzdařilejší a nejpropracovanější výsledky bezmála 
půlroční práce, která si v následujících případech vyžádala i prostor 
ve volném čase studentů, bude podle našeho mínění patřit závěsný 
obraz	na	plátně	s dvojportrétem.	Nese	název	Sestry,	je	malován	akry-
lovými barvami a autorkou je Markéta Wegschmiedová ze 2.B. David 
Dvořák	ze	2.D	prezentoval	umě	vyvedený	palác	Taj	Mahal	z pálené	
hlíny, pozornost zaslouží i trpělivá práce Vojtěcha Trubáka ze 2.A na 
rytířské	kukle	z drátěných	oček	a	diorama	úzkorozchodné	průmyslové	
železnice	s vlastnoručně	vyrobenými	jezdícími	vozíky	a	mašinkou	od	
Jana Píšaly taktéž ze 2.A.

Myslím, že za rok, za dva, se máme zase na co těšit.

Mgr. Michal Hubáček

d) Mezinárodní aktivity

Další díl seriálu Brno – Darmstadt
První	část	výměny	pro	školní	rok	2010/2011	byla	realizována	v září	

2010,	kdy	v Brně	pobývalo	21	žáků	partnerského	Gymnázia	Edith-
-Stein-Schule	 z  Darmstadtu	 ve	 SRN	 a	 jejich	 pedagogové.	 Němečtí	
hosté a jejich čeští partneři se ani chvilku nenudili, protože vedoucí 
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výměny paní Miluše Přikrylová a paní Iveta Sedlinská pro ně připra-
vily nabitý program.

V tomto	článku	bychom	se	chtěli	zaměřit	hlavně	na	projektovou	
práci, která je už řadu let součástí výměny. Projekty rozvíjejí komuni-
kační	schopnosti	žáků,	přispívají	k vzájemnému	názorovému	respekto-
vání partnera a upevňují přátelské vazby mezi českými a německými 
účastníky výměn. Díky projektům také dostáváme dotace od Česko-
-německého	 fondu	 budoucnosti,	 takže	 finanční	 zátěž	 rodin	 českých	
účastníků výměny je mnohem nižší, než kdyby si studenti vše hradili 
sami.

Cílem dlouhodobě koncipovaného projektu Jak se žije v… je pokusit 
se	srovnat	podmínky	pro	život	v České	republice	a	ve	Spolkové	re-
publice Německo. Tentokrát jsme se snažili zmapovat, jak bezpečně se 
v našich	městech	občané	cítí,	které	policejní	složky	o	naši	bezpečnost	
pečují a co vše patří do jejich úkolů. Pod vedením Marie Očadlíkové, 
Martiny Literákové a Ivety Sedlinské studenti zpracovali tři projekty:
1. Policie ČR a adekvátní složka ve SRN; 
2.	 Městská	policie	Brno	a	adekvátní	složka	v Darmstadtu;	
3. Cítí se občané Brna a Darmstadtu ve svých městech bezpečně? – 

anketa.
Velký úspěch sklidila návštěva zástupců Policie České republiky a 

Městské policie Brno na naší škole. Připravili pro účastníky výmě-
ny přednášku o struktuře a pravomocích obou bezpečnostních složek, 
podrobně pohovořili o zajímavostech ze své práce a strážníci Městské 
policie Brno nás seznámili se svými preventivními programy. Největší 
ohlas však měla praktická ukázka – městští strážníci pro nás ve ves-
tibulu školy zinscenovali ozbrojené přepadení a následné zneškodnění 
útočníka	speciálně	vycvičeným	policejním	psem.	V tělocvičně	školy	
jsme	 pak	 v  akci	 viděli	 jednotku	 operačního	 zásahu,	 která	 bleskově	
odzbrojila a zadržela dva nebezpečné lupiče. Na vlastní oči jsme se 
přesvědčili, jak nebezpečné situace musí někdy policisté a strážníci 
zvládnout. Po zákroku jsme si prohlédli policejní výzbroj a výstroj 
a psovodi i členové jednotky operačního zásahu zodpověděli naše do-
tazy. Oceňujeme, že MP Brno i zástupci PČR nám ve všem vyšli 
maximálně vstříc a připravili pro naše studenty a jejich zahraniční 
partnery zajímavé a akční dopoledne.
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Druhá	část	výměny	se	uskutečnila	v	dubnu	2011	v Darmstadtu.	Do	
SRN vycestovala početná skupina 29 studentů a 5 pedagogů. 20 stu-
dentů této skupiny znalo své partnery ze září, devět studentů se muse-
lo se svými protějšky teprve seznámit. Naše gymnázium tak vyhovělo 
prosbě	partnerské	Edith-Stein-Schule,	která	z organizačních	důvodů	
požádala	o	změnu	v pořadí	výjezdů	–	výměna	bude	od	nynějška	za-
čínat	vždy	na	jaře	v Darmstadtu	a	ukončena	bude	po	prázdninách	
(tedy	v následujícím	školním	roce)	v září	v Brně.	Letošní	dubnový	
výjezd	do	Darmstadtu	byl	 tudíž	mimořádný	v tom,	že	 jsme	spojili	
dokončení jednoho ročníku výměny se zahájením ročníku nového. Cíl 
výměny	však	zůstává	stejný	–	seznámit	žáky	i	učitele	z obou	gymná-
zií	s různými	oblastmi	života	v našich	zemích,	naučit	se	respektovat	
odlišnosti dané rozdílným kulturním vývojem a ztratit zábrany při 
používání cizího jazyka.

Němečtí kolegové pod vedením pana Hansmanna rovněž připravili 
bohatý	program.	Naši	studenti	si	prohlédli Edith-Stein-Schule,	měli	
možnost	v několika	hodinách	sledovat	výuku,	partneři	 jim	předsta-
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vili	své	město.	V Saalburku	obdivovali	římskou	pevnost,	dýchali	at-
mosféru	univerzitního	města	Heidelberg	a	velkoměsta	Frankfurt	nad	
Mohanem	(zde	jako	vždy	vzbudila	největší	zájem	exkurze	na	letiště),	
v Erlachu	se	jim	tajil	dech	nad	expozicí	v muzeu	slonovinové	kosti	a	
o víkendu se věnovali aktivitám, které pro ně nachystaly partnerské 
rodiny.

V  rámci	 projektové	 práce	 studenti	 navštívili	 budovu	Policejního	
prezídia, kde byli informováni o úkolech jednotlivých policejních slo-
žek. 

Skupina	 zpracovávající	 třetí	 projekt	 v  průběhu	 týdne	 oslovovala	
kolemjdoucí různého věkového složení a získávala odpovědi na anketní 
otázky týkající se pocitu bezpečnosti. Práce na projektech pokračova-
la ve škole u počítačů. Studenti vytvořili powerpointové prezentace, 
které	 posléze	 okomentovali	 v  německém	 a	 českém	 jazyce.	 Projekty	
byly publikovány na webových stránkách projektu Mluvme spolu.

Devět nových studentů zahájilo se svými partnery práci na tématu 
Stravovací zvyklosti v České republice a ve Spolkové republice Němec-
ko.	 Studenti	 si	 v průběhu	 celého	 týdne	 zapisovali,	 co	 jedli,	 navští-
vili několik restauračních zařízení, vyžádali si jídelní lístky, na poli 
s chřestem	si	vyzkoušeli,	jak	se	chřest	sklízí,	pořizovali	fotodokumen-
taci.	 Tento	 projekt	 pokračoval	 v  září	 po	 příjezdu	 darmstadtských	
partnerů do Brna.

9. září 2011 přicestovala do Brna nezvykle malá skupina osmi ně-
meckých studentů a tří pedagogů, pro které jsme připravili pestrý 
týden. Přemýšleli jsme, co bychom nabídli recipročně za chřestové 
pole	v rámci	projektu	Stravovací zvyklosti, a nakonec jsme vymysleli 
exkurzi, která se přímo nabízela: Obě partnerské země jsou přebor-
níky v produkci i konzumaci piva, takže hurá do pivovaru Starobrno. 
Studenti	byli	spokojeni	s ukázkou	výroby,	dospělí	účastníci	exkurze	
navíc	s ochutnávkou	vzorků.	V projektovém	dopoledni	studenti	pod	
vedením Sylvy Zvolské a Martiny Gregorové zpracovali dvě témata 
– Veřejné stravování a Stravování v rodinách v Brně a Darmstad-
tu. Po odprezentování si všichni přítomní pochutnali na svíčkové, na 
vietnamské	 specialitě,	 na	 žloutkových	 věnečcích,	 buchtách	…	 Vše	
vlastnoručně	uvařeno,	usmaženo	a	upečeno	v rodinách	českých	part-
nerů	výměny	a	doplněno	o	recepty	v obou	jazycích.
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Studenti	 i	 kolegové	 z  obou	 škol	 byli	 s  dalším	 ročníkem	výměny	
velmi	spokojení.	Plní	dojmů	z ukončené	části	se	již	nyní	můžeme	těšit	
na dubnové pokračování více než dvacetiletého seriálu.

 Za realizační tým
PhDr. Martina Literáková

Studenti South Kent School opět v Brně 
(28. dubna – 5. května 2011)

Naše	spolupráce	se	soukromou	střední	školou	v americkém	Conne-
cticutu se opět úspěšně rozvinula ve výše uvedeném období. Tentokrát 
proběhlo už čtvrté kolo naší výměny a my jsme své americké partnery 
přivítali Brně.

Přijelo	 devět	 studentů	 v  doprovodu	 dvou	 učitelek.	 Paní	 Nancy	
Lyon, která je hlavní organizátorkou programu pro obě strany, už 
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Evropu i Českou republiku navštívila několikrát. Naproti tomu Patty 
García Pedroso, učitelka španělštiny, přijela na základě vřelého dopo-
ručení svého manžela, rovněž učitele S. K. S., který nás navštívil před 
dvěma lety.

Složení	studentské	výpravy	bylo	velmi	internacionální	(mimo	jiné	
je	 to	dáno	 i	 celkovou	filosofií	 S.	K.	 S.).	Kromě	Američanů	přijeli	 i	
studenti	z Číny	a	Koreje.	Myslím	si,	že	tohle	je	velmi	užitečné	pro	
obě strany a že to pomáhá odbourat tradiční předsudky, jichž je česká 
společnost bohužel stále plná.

Paní Nancy Lyon nám potvrdila, že ze strany S. K. S. byl o cestu do 
Evropy a o návštěvu České republiky velký zájem a že pro tuto cestu 
dokonce musela udělat výběrové řízení.

A	tak	jsme	se	společně	s našimi	studenty	snažili	ukázat	kromě	tra-
diční	české	pohostinnosti	to	nejlepší	z našeho	regionu	i	země,	z české	
kultury	i	z našeho	středoškolského	života.	

Absolvovali jsme společný program ve škole, kdy jsme se věnovali 
tématu	imigrace	a	emigrace	a	slavným	osobnostem,	které	z různých	
důvodů překročily hranice svých zemí případně kontinentů. Studen-
tům S. K. S. jsme předvedli Brno, kasematy na Špilberku i reprezen-
tativní moderní a trošku kontroverzní „orloj“ na náměstí Svobody. A 
pak už jsme mířili za hranice regionu, dokonce i státu. Navštívili jsme 
Prahu a Karlštejn, nejslavnější český hrad, který příslušníky mimo-
evropských kultur přímo fascinoval. Navštívili jsme také další z „du-
najských	perel“,	Budapešť,	která	se	našim	přátelům	z USA	ukázala	
v nádherném	květnovém	počasí.

Ano, společných zážitků bylo hodně. Věříme, že naši američtí part-
neři si od nás odnesli jen ty nejlepší zážitky a že nás opět za dva roky 
rádi navštíví.

 Alena Štěpánková
garantka	výměny	s S.	K.	S.,	Connecticut

Program zájezdu do Madridu
Ve dnech 24. září až 1. října 2011 uspořádala naše škola ve spolu-

práci	 s Asociací	pro	mládež,	vědu	a	 techniku	AMAVET	osmidenní	
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letecký zájezd pro studenty do Madridu. Program byl zaměřen na 
historické a kulturní památky nejen Madridu, ale i jeho okolí.

Protože	první	den	pobytu	byla	neděle,	 zamířili	 jsme	 spolu	 s do-
morodci a ostatními turisty na El Rastro, tradiční nedělní trh, který 
se táhne několika ulicemi ve staré čtvrti města Lavapiés. Odpoledne 
jsme	strávili	v	Centro	de	l’Arte	de	la	Reina	Sofia,	kde	je	vystaven	asi	
nejslavnější Picassův obraz Guernica a skvělá díla mnohých dalších 
malířů dvacátého století. Den jsme ukončili prohlídkou centra města.

Další den bylo pondělí, kdy je většina muzeí zavřena, a proto jsme 
cestovali do Toleda vzdáleného asi sedmdesát kilometrů od Madridu. 
Toledo je asi nejzachovalejší historické město. Nejstarší památky jsou 
ze	 šestého	století	a	mísí	se	v něm	kultura	arabská,	křesťanská	i	ži-
dovská. Toledo je velmi fotogenické, tyčí se na skalnatém pahorku nad 
řekou	Tajo.	V jeho	úzkých	uličkách	jsme	bloudili	asi	tři	hodiny	a	po-
dle	spousty	obchodů	s meči	a	brněními	jsme	nabyli	dojmu,	že	město	
se chystá na nějakou středověkou bitvu.

Následující den byl opět náročný. Dopoledne jsme navštívili další 
z trojice	madridských	obrazáren	–	Museo	Thyssen-Bornemisza	a	od-
poledne	Museo	Prado,	jednu	z nejlepších	světových	obrazáren.

Ve středu jsou muzea otevřena pro veřejnost zdarma. Využili jsme 
toho a prohlédli si Templo de Debod, egyptský chrám, přestěhovaný 
kámen po kameni ze dna Asuánské přehrady do madridského parku, 
dále	velkolepou	soukromou	sbírku	v honosné	vile	Cerralbo	a	králov-
ský	palác	Palacio	Real	s přilehlým	parkem	Campo	del	Moro.

Ve čtvrtek jsme se vypravili do El Escorial, prohlédnout si obrovský 
komplex kláštera, baziliky, dvou paláců a královského panteonu.

V pátek	jsme	absolvovali	prohlídku	nejnovějšího	madridského	kul-
turního centra Caixaforum, které vzniklo přestavbou průmyslového 
objektu původní teplárny. Centrum má zajímavě vyřešenu zeleň vysá-
zenou do „svislé zahrady“. Aktuální výstava Teotihuacan – město bohů 
studenty	zaujala	a	s nadšením	luštili	anglicky	psaný	popis	života	ve	
městě,	které	existovalo	v době	200	let	před	naším	letopočtem	až	600	
let našeho letopočtu na území Mexika. Pak jsme si prohlédli nádraží 
Atocha, které je mimo jiné využito jako obrovský skleník. Relaxovali 
jsme	spolu	s Madriďany	v	Parque	del	Retiro.	Den	jsme	ukončili	pro-
hlídkou moderní architektury na Plaza de Sevilla.

Poslední půlden jsme věnovali nákupům.
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Věřím,	že	se	v Madridu	studentům	líbilo,	i	když	zájezd	byl	fyzicky	
náročný. Doufám, že podpořil jejich zájem o malířství, historii a stu-
dium cizích jazyků.

Ing. Viera Hájková

Pobyt francouzských studentů v Brně 
(29. 9. – 5. 10. 2011)

Již několik let probíhá na našem gymnáziu projekt výměnných 
pobytů,	 jehož	 se	 účastní	 studenti	 lotrinského	 lycea	 v Nancy.	 Jezdí	
k nám	vrstevníci	našich	prváků	až	třeťáků,	a	to	buď	na	podzim	nebo	
na jaře, vždy na jeden týden. Letos se návštěva francouzské delegace 
uskutečnila na přelomu září a října, což znamená, že naši studenti se 
do	Francie	podívají	na	jaře.	A	jak	vůbec	taková	návštěva	probíhá?

Stejně	jako	v loňském	roce,	dorazila	francouzská	delegace	z Nan-
cy na naše gymnázium po celonočním putování kolem desáté hodiny 
ranní. Zde na ni čekalo uvítání ze strany našich studentů. Pro mladé 
hosty, kteří při pohledu na rozměry a majestátnost gymnaziální bu-
dovy	neskrývali	úžas,	a	při	 setkání	 s našimi	 studenty	zase	úsměv	 i	
ostych, byla přichystána snídaně ve školní jídelně, kam za nimi zavítal 
i	pan	ředitel	a	v krátké	řeči	je	srdečně	přivítal.	Po	malém	občerstvení	
už	následovaly	první	pracovní	povinnosti,	totiž	seznámení	s námětem	
letošního projektu, rozdělení do studijních skupin, první dotazy. Ná-
plní projektu byl tentokrát volný čas, volnočasové aktivity a kultura 
ve	městě	Brně,	tedy	téma,	které	–	pevně	v to	doufáme	–	studenty	při	
jejich rešerších nenudilo.

Pobyt	 Francouzů	 v  moravské	 metropoli	 a	 okolí	 je	 vždy	 přesně	
rozvržen, a tak i letos na ně čekal bohatý program. Ještě týž den 
po příjezdu a krátkém odpočinku jsme navštívili nově zpřístupněné 
podzemní prostory pod Zelným trhem. Během interaktivní prohlídky 
jsme měli možnost nasát atmosféru středověku. Zvláštního ohlasu se 
dostalo mučírně a mučicím nástrojům, které si studenti pod bedlivým 
dohledem průvodkyně vyzkoušeli na vlastním těle. Nutno podotk-
nout, že bez újmy na zdraví. 

Na	druhý	den,	sluncem	prosvícený	a	prohřátý pátek,	jsme	vyrazili	
na jih Moravy: cílem našeho putování bylo město Mikulov a zámek 
Lednice.	Víkend	pak	strávili	francouzští	studenti	v hostitelských	rodi-
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nách: výlet na hrad Veveří, procházky po městě, nakupování, návštěva 
kina	či	kavárny	–	to	jsou	některé	z činností,	jimiž	vyplnili	společné	
chvíle.	 V  pondělí,	 jež	 bylo	 navzdory	 vzácné	 prezidentské	 návštěvě	
opět dnem pracovně-studijním, jsme se pak snažili převést dosavadní 
činnosti do papírové podoby. Studenti, rozdělení do tří skupin podle 
zadaných úkolů, rozpracovali hlavní body společného projektu: víkend 
v Brně, kam za kulturou a kam za sportem. Večer se pak studenti 
společně	vydali	do	ryze	českých	„tanečních“,	jež	na	Francouzech	zane-
chaly	hluboký	dojem.	Ještě	poté	večer	v restauraci,	kde	se	uskutečnila	
společná	večeře,	nacvičovali	taneční	kroky…	Nemenší	úžas	v nich	dru-
hý	den,	tj.	v úterý,	vyvolala	propast	Macocha	–	úžas	o	to	znatelnější,	
že	právě	v den	naší	návštěvy	řešili	na	místě	kriminalisté	sebevražedný	
skok.	Poslední	 večer	 v Brně	 pak	 byl	 vyhrazen	 baletu.	V Janáčko-
vě divadle studenti shlédli divácky vděčné představení Čajkovského 
Labutího	 jezera.	Poslední	den	pobytu	v České	 republice	pak	patřil	
Praze. Zde skupinu již znatelně unavených studentů provedla zasvěce-
ným	výkladem	paní	profesorka	Markvartová.	I	v Praze	měli	Francouzi	
možnost užít si chvíli volnosti, které mohli se svými českými průvodci 
strávit dle svého. Při posledním setkání před odjezdem, pod sochou 
svatého	Václava,	z nich	čišelo	nadšení	a	loučení	se	neobešlo	bez	slzí…

Naši studenti se do Nancy chystají příští rok na jaře. Věříme, že 
za půl roku budou mít možnost nejen ověřit si, jak dalece pokročili 
s francouzštinou	a	jak	dlouhá	cesta	je	ještě	bezesporu	čeká,	ale	také	že	
poznají	–	alespoň	částečně	–	jak	chutná	život	v zemi,	o	které	se	dosud	
dovídali pouze cestami klikatými a mnohdy trnitými, že se zde setkají 
se svými korespondenty, naváží nová přátelství a odvezou si spoustu 
neopakovatelných zážitků a zajímavých postřehů.

Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D.
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5. TEORIE A PRAXE VYUČOVÁNÍ

a) Maturita z cizího jazyka ve školním roce 2010/2011 
(z pohledu učitelů anglického jazyka)

Poměrně	komplikovaný	titulek	naznačuje,	že	koncepce	maturit	z ci-
zího	 jazyka	v loňském	školním	roce	doznala	velkých	změn	a	kladla	
zvýšené nároky nejen na studenty, ale i na vyučující cizích jazyků.

Po dlouhých přípravách a nekonečných diskusích o tom, zda matu-
rity	v nové	podobě	vůbec	odstartují	a	zda	budou	pro	naše	studenty	
přijatelné	či	přínosné,	bylo	konečně	rozhodnuto.	V říjnu	se	uskuteční	
generálka	a	v květnu	a	červnu	proběhne	ostrá	maturita.	Myslím,	že	
po tomto konečném verdiktu, ba ani po generálce, nebyli naši studenti 
přehnaně nervózní a nepropadali panice. Všichni vyučující loňských 
čtvrtých ročníků se jim snažili být maximálně nápomocni a poskyt-
nout co nejvíce informací, podnětů i cvičných materiálů.

V anglickém	jazyce	jsme	měli	nespornou	výhodu.	Studiu	angličtiny	
se všichni věnují řadu let a stávající učebnice svou koncepcí garantují 
přípravu na komplexní zkoušku prověřující všechny jazykové doved-
nosti.	Komplexní	charakter	zkoušky	z cizího	jazyka	je	jednou	z před-
ností moderní státní maturity. Tzv. didaktický test prověří správné 
užití	jazyka	(jazykové	kompetence),	porozumění	i	poslech	textu	(re-
ceptivní dovednosti). Produktivní dovednosti, tedy samostatný písem-
ný	a	ústní	projev,	jsou	testovány	v písemné	práci	a	při	ústní	zkoušce.	
Navíc ztratila svůj dřívější „monotematický“ charakter. Proto se bě-
hem 15 minut můžeme se studentem pobavit třeba o sportu, litera-
tuře, Britských ostrovech a navíc vyřešíme modelovou situaci, během 
níž se např. rozhoduje o tom, jaká brigáda by byla pro někoho nejlepší 
anebo o tom, za jakých okolností se může uskutečnit ideální třídní 
výlet. Autorem tří úloh této ústní zkoušky je CERMAT, za čtvrtou 
pak odpovídá škola.

Studenti	také	volili	mezi	„vyšší“	(V)	a	„základní“	(Z)	úrovní,	které	
vycházejí	z SERRJ	a	měly	by	zhruba	odpovídat	mezinárodně	uzná-
vaným	úrovním	B1	a	B2.	V současné	době	ale	nelze	potvrdit,	že	ab-
solvování	zkoušky	v úrovni	Z	či	V	studentům	garantuje	mezinárodní	
(či	jakýkoli	jiný)	certifikát	úrovně	B1	či	B2.	Protože	zkouška	je	zatím	
v  plenkách	 (i	 když	 po	 patnáctileté	 přípravě!),	 doufáme	 všichni,	 že	
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právě to se do budoucna změní a dočkáme se i toho, že naše vysoké 
školy zohlední její výsledky při přijímacích řízeních.

Pokud	jde	„profilovou“	(školní)	maturitu	z anglického	jazyka,	stál	
před angličtináři, poněkud nelehký úkol. Připravit zkoušku tak, aby 
vyhověla	obecnému	požadavku,	který	mluví	o	tom,	že	v profilové	části	
by	nemělo	být	zkoušeno	totéž,	co	u	maturity	státní	a	že	by	se	profilová	
maturita	z AJ	neměla	překrývat	 se	 státní	maturitou	ani	obsahově,	
ani	formálně.	To	nás	samozřejmě	při	tvorbě	koncepce	profilové	části	
značně	omezovalo,	neboť	nepřipravujeme	studenty	na	nějaké	specific-
ké tematické okruhy, jak je tomu např. u středních odborných škol. 
Zkoušku	jsme	nakonec	zaměřili	na	práci	s jazykem,	kterou	studenti	
prakticky	předvedli	na	textech	vycházejících	ze	specifických	reálií	an-
glicky mluvících zemí. Určitě nebyla jednoduchá a ten, kdo si ji zvolil, 
následně prokázal, že to s angličtinou myslí opravdu vážně.

A co říci závěrem?
První rok, který nám přinesl tolik diskutovanou a často zpochyb-

ňovanou	státní	maturitu	a	novou	koncepci	zkoušek	z cizího	 jazyka,	
rozhodně nebyl pro nikoho snadný. Myslím si ale, že čísla tu budou ho-
vořit	za	vše.	Z celkového	počtu	přihlášených	studentů	(39)	složilo	AJ	
v prvním	termínu	36,	zbývající	pak	úspěšně	a	s překvapivě	dobrým	
výsledkem	v zářijovém	termínu.	Rovněž	zde	můžeme	garantovat	ob-
jektivní a korektní průběh i hodnocení zkoušky se všemi náležitostmi.

Všem	studentům	4.	ročníků,	kteří	si	kladou	otázku,	z čeho	vlastně	
maturovat a na jaké úrovni, bych chtěla vzkázat: „Nebojte se maturity 
z cizích	jazyků!“

 Alena Štěpánková
předsedkyně PK AJ

b) Dvouleté cykly v rozvoji environmentální výchovy 
na naší škole

Zpočátku to vše vypadalo čistě jako náhoda. Školní rok, kdy se 
v rámci	environmentální	výchovy	cosi	zásadního	dělo,	vždy	vystřídal	
školní rok zdánlivého klidu. Jen krátce připomenu, že projekt Zele-
ný kamínek, který položil základ koncepčního rozvoje environmentál-
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ní výchovy na naší škole, a první úklid Moravského krasu proběhly 
ve školním	roce	2005/06.	O	dva	roky	později,	tedy	ve	školním	roce	
2007/08, jsme o environmentální výchově uspořádali výstavu, vydali 
sborníček a uskutečnil se projekt Mravenci. Školní rok 2009/10 byl 
významný vstupem nižšího gymnázia do Recyklohraní, ustanovením 
funkce školního koordinátora environmentální výchovy, projektem 
Nový prales a byl i prvním rokem, kdy se studenti vyššího gymnázia 
začali zúčastňovat výukových pořadů ve střediscích ekologické výcho-
vy. Tento rok byly také spuštěny webové stránky věnované environ-
mentální	výchově	(www.evvojaroska.websnadno.cz).

Pravidelné střídání progresivních a klidných roků je docela záko-
nité. I při tak běžné činnosti jako je dýchání musí po nádechu přijít 
výdech. Výdech však neznamená totéž, co oddech, neboť i při výdechu 
lze	 jít	či	běžet	dál.	V loňském	školním	roce	 jsme	v rámci	environ-
mentální	výchovy	uskutečnili	téměř	všechny	akce	jako	v předloňském.	
Opět jsme sbírali a odevzdávali nefunkční baterie a elektrospotřebiče, 
chodili jsme na výukové pořady a nechyběli jsme ani při úklidu Mo-
ravského krasu. Projekt kvart, který tentokrát připravil profesor Pis-
kač, byl zaměřen na techniku – na environmentální téma dojde zase 
letos a bude to tentokrát o jeskyních. Vyučující fyziky připravili něko-
lik	akcí,	v nichž	seznámili	studenty	se	současnou	podobou	energetiky	
a jejími dopady na životní prostředí, profesor Nečas zorganizoval na 
školním	výletě	třídy	2.B	besedu	s pracovníkem	správy	Krkonošského	
národního parku.

Období	relativního	klidu	je	vhodnou	chvílí	k zamyšlení,	co	dělat	
lépe nebo trochu jinak a jaké nové myšlenky by se měly zrealizovat. Je 
to	také	vhodná	doba	k uskutečnění	projektů,	které	se	školní	environ-
mentální výchovou prozatím přímo nesouvisí. 

Ve svém volném čase jsem se věnoval vytvoření chybějící databáze 
naučných	stezek	v Jihomoravském	kraji.	Výsledky	své	práce	jsem	pu-
blikoval	nejen	na	výše	uvedených	webových	stránkách,	ale	i	v časopi-
sech Jihomoravské ekolisty a Veronica. Tvorbou naučné stezky jsme se 
zabývali	v roce	2006	na	škole	v přírodě	v Herolticích.	Po	šesti	letech	
přichází	vhodná	chvíle	zkusit	to	znovu	–	tentokrát	v Bílých	Karpatech	
v okolí	rekreační	oblasti	Lučina,	která	se	v několika	posledních	letech	
stala	častým	cílem	našich	školních	výletů	a	škol	v přírodě.	

Plánů do letošního roku je tedy více než dost, ale chceme-li udržet 
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nastolené tempo rozvoje environmentální výchovy, pak musí po loň-
ském výdechu přijít zas pořádný nádech.

 Mgr. Vítek Urban
koordinátor EVVO 

c) Angličtina a němčina pro pokročilé – nové nepovinné 
předměty

Výuka	cizích	jazyků	na	českých	školách	stojí	dlouhodobě	v popře-
dí zájmu rodičů i veřejnosti. Jak by také ne. Od doby pádu Železné 
opony další a další generace rodičů cíleně usilují o to, aby jejich děti 
mohly	studovat	na	zahraničních	univerzitách,	tříměsíční	stáž	v cizině	
je přitom nejmenší metou. To klade značné nároky na vyučující cizích 
jazyků.	Zkušení	učitelé	cizích	jazyků	s mnohaletou	praxí	se	však	ob-
čas	setkávají	i	s přemrštěnými	požadavky,	jako	je	výuka	angličtiny	již	
„od pemprsek“ nebo žádost o rodilého mluvčího pro prvňáčky. Jakko-
li mohou být nové přístupy a metody částečným přínosem, pravdou 
zůstává, že právě na gymnáziích získávají mladí lidé nejspolehlivěji 
povědomí o cizím jazyku jako systému a znalosti cizího jazyka nabyté 
na gymnáziu se pro ně stávají základem pro celý život.

Cizí	 jazyky	 se	 na	 gymnáziu	 vyučují	 v menších	 skupinách.	 Naše	
gymnázium má navíc výborné materiální vybavení – nové jazykové 
učebny, učebny vybavené sluchátky a počítačovou učebnu pro cizí ja-
zyky.	Nabízíme	výměnné	pobyty	studentů	v USA,	Německu,	Francii	
a	Rusku.	To	vše	přispívá	k tomu,	aby	si	vnímaví	studenti	z gymnázia	
odnášeli slušné znalosti gramatiky i praktickou dovednost mluvit a 
psát	v cizím	jazyce.	

Angličtina se bez konkurence stala cizím jazykem číslo jedna, 
o to více vyučující ostatních cizích jazyků uvítali ve školním roce 
2008/2009 uzákonění výuky druhého cizího jazyka nejpozději od 7. 
třídy ZŠ, resp. od tercie osmiletých gymnázií, tedy o dva roky dříve, 
než bylo do té doby běžné.

Dalším posílením výuky cizích jazyků na našem gymnáziu se stal 
projekt Mluvme spolu, který vedle mnoha dalších aktivit vyčlenil již 
ve	školním	roce	2010/2011	finanční	prostředky	pro	vznik	dvou	nových	
nepovinných předmětů – Angličtiny pro pokročilé pod vedením prof. 
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Jugasové a Němčiny pro pokročilé pod vedením prof. Sedlinské. Vzni-
kl	tak	prostor	pro	ty,	kteří	chtějí	v cizích	jazycích	dělat	něco	víc.	

Loňská zkušenost ukázala, že kapacita nepovinných předmětů 
umožněná	 finančně	 projektem	Mluvme	 spolu	 se	 nejen	 naplnila,	 ale	
tyto předměty se začaly těšit trvalému zájmu, takže od začátku le-
tošního školního roku již běží vedle angličtiny a němčiny další kurzy: 
Francouzština	pro	pokročilé,	kterou	na	vyšším	gymnáziu	vyučuje	prof.	
Václavík a na nižším gymnáziu prof. Markvartová a Španělština pro 
pokročilé pod vedením prof. Vomelové.

Ukazuje se, že se najde stále více studentů, kteří jsou ochotni trá-
vit pozdní odpolední, případně brzké ranní vyučovací hodiny výukou 
cizího jazyka a připravovat se tak podle vlastního zájmu, pokročilosti 
nebo	osobní	ctižádosti	na	jazykový	certifikát,	maturitní	zkoušku,	nebo	
prostě	jen	zažívat	„trochu	jinou	výuku“	uprostřed	spolužáků	z růz-
ných tříd, kteří mají o cizí jazyk opravdový zájem.

Mgr. Iveta Sedlinská

d) El español en Jaroška 
(Španělština na Jarošce)

Španělština	je	jeden	z nejrozšířenějších	světových	jazyků.	Odhaduje	
se, že počet rodilých mluvčích dosahuje 410 miliónů osob. K tomu 
můžeme přičíst ještě zhruba 50 miliónů lidí, kteří španělštinu rovněž 
ovládají, avšak není jejich mateřštinou. Je úředním jazykem nejen ve 
Španělsku,	kde	jsou	kooficiálními	jazyky	v příslušných	autonomních	
oblastech Galicie, Baskicko, Katalánsko a Baleárské ostrovy ještě ga-
licijština, baskičtina a katalánština, ale také 19 zemích Jižní a Střední 
Ameriky. Významný počet španělsky mluvících obyvatel najdeme i 
ve	Spojených	státech	a	na	Filipínách.	Španělština	je	rovněž	úředním	
jazykem mezinárodních organizací, jako je OSN, UNESCO nebo EU.

Jedná	 se	 o  iberorománský	 jazyk,	 který	 vznikl	 z  vulgární	 latiny	
římské	provincie	Hispania.	Jeho	vývoj	byl	ovlivněn	mimo	 jiné	v 5.	
století Germány a značnou měrou také Araby, kteří přišli na Pyre-
nejský	poloostrov	v roce	711	a	vládli	na	 jeho	velké	části	v období	
tzv.	 reconquisty	 (opětovného	 dobývání).	Ta	 trvala	 v  letech	 718	 až	
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1492	a	skončila	dobytím	andaluské	Granady.	V roce	1253	byl	ediktem	
toledským stanoven jako úřední jazyk kastilský dialekt. Významně se 
o to	zasloužil	tehdejší	panovník	království	Kastilie	a	Leónu	Alfons	X.	
Moudrý, který nařídil psát velká díla z oblasti historie, astronomie, 
literatury	a	práva	kastilsky,	nikoli	latinsky.	Proto	se	v souladu	s usta-
novením Španělské královské akademie používá jako synonymum špa-
nělštiny pojmenování kastilština.

Spolu	 s  dobyvateli	 a	 kolonizátory	 do	 té	 doby	 neznámých	 území	
putovala světem i jejich řeč, která do sebe vstřebávala mnoho prvků 
souvisejících	s nově	shledanými	skutečnostmi.	Tím	vysvětlujeme	ně-
které rozdíly mezi jazykovými normami jednotlivých hispanofonních 
zemí. Prolínaly se nejen civilizace a rasy, ale i jejich původní řeč. 
V evropských	zemích	se	vyučuje	španělština	podle	pravidel	stanove-
ných Španělskou královskou akademií, avšak studenti mají možnost 
poznávat také některé jazykové a kulturní odlišnosti ostatních hispa-
nofonních států.

Jak	jsem	uvedla	výše,	španělština	je	jedním	z nejrozšířenějších	ja-
zyků,	a	to	si	uvědomuje	stále	více	lidí	také	v České	republice.	Je	to	
skutečnost,	která	se	projevila	 i	v rostoucím	zájmu	o tuto	řeč	mezi	
studenty	Gymnázia	 na	 třídě	Kpt.	 Jaroše	 v Brně.	Ve	 školním	 roce	
2011–2012 si mohli již potřetí zvolit španělštinu jako druhý cizí jazyk 
s dotací	tří	hodin	týdně	a	jako	volitelný	předmět	s dvouhodinovou	
dotací. Od letošního září je možné navštěvovat nepovinnou španěl-
štinu pro pokročilé, kde se zájemci mohou připravit na mezinárodně 
uznávané zkoušky DELE. Ty organizuje Instituto Cervantes ve Špa-
nělsku	a	na	svých	pobočkách	v mnoha	zemích	světa,	Českou	republiku	
nevyjímaje.

Dovolím si příspěvek ukončit přáním, aby se v rozvrzích studentů 
tohoto gymnázia stále častěji objevovaly spolu se španělštinou také 
další	 jazyky	 z  bohaté	 škály,	 kterou	 jim	 škola	 nabízí.	 Jazykové	 do-
vednosti jsou užitečné ve všech oborech, které se po ukončení střední 
školy absolventi rozhodnou studovat.

Mgr. Andrea Bučková
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e) Z činnosti předmětové komise dějepisu 
a společenských věd

Stejně	jako	v předchozích	letech	jsme	se	snažili	studentům	přiblížit	
historii také prostřednictvím zajímavých akcí. Školní rok 2010/2011 
nám	v Brně	nabídl	pestrou	 škálu	výstav,	výukových	programů,	di-
vadelních	i	filmových	představení,	jež	jsme	plnou	mírou	využili	a	se	
studenty navštívili.

Již	v podzimních	měsících	jsme	vyrazili	do	krásně	zrekonstruované-
ho historického jádra Brna. Studenti prim obdivovali zajímavé stavby 
a	pověsti,	které	se	k nim	vztahují,	starší	kvarty	se	zase	seznamovaly	
s historickým	vývojem	města	a	naši	maturanti	v rámci	volitelného	
předmětu Dějepis 2 se stavebními památkami a vývojem stavebních 
slohů ve městě.

Nezůstalo ovšem jen u prohlídky nadzemní části Brna: Naši zvídaví 
studenti prim si také prohlédli brněnské podzemí pod Zelným trhem.

Mezi	 nejmladšími	 studenty	 se	 však	 s  největším	 ohlasem	 setkala	
expozice Koloniál pana Bajzy	v Paláci	šlechtičen,	který	věrně	vytvářel	
atmosféru prvorepublikového obchůdku.

V rámci	výuky	starověku	navštívili	studenti	prim	i	kvarty	B	výsta-
vu Terakotová armáda Prvního čínského císaře	v novém	výstavním	
prostotu Triniti.

Některé akce ale lépe přiblíží sami studenti.
Je již tradicí, že ke konci školního roku zavítají studenti kvarty B 

do	jednoho	z nejznámějších	muzeí	v Brně	–	Anthroposu. Ani letošek 
nebyl výjimkou, a tak se čtvrtá bg vypravila na vyčerpávající pro-
hlídku muzea, kde si mimo jiné prohlédla příbytek pravěkých lovců 
mamutů, jeskynní malby nebo slavnou Věstonickou Venuši či mamuta 
s mamuťátkem.	Anthroposem	nás	provedla	milá	paní	průvodkyně,	o	
každém exponátu či každém časovém úseku našich dějin nám se zá-
palem a nadšením povykládala mnoho zajímavých a poučných věcí, 
které	tak	doplnily	a	rozšířily	naše	znalosti	z hodin	dějepisu.

NÁVŠTĚVA OSVĚTIMI
Naše	třída	4.bg	se	účastnila	v minulém	školním	roce	několika	ak-

tivit, které se odehrávaly daleko za školními zdmi a všechny měly 
společné	téma	–	naši	historii	v kontextu	2.	světové	války.	Všechny	tři	
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akce sdílely jeden jediný cíl – poučit studenty o událostech, na které 
by	nikdy	nemělo	být	zapomenuto.	Dále	ukázat	nedávné	dějiny	v tom	
nejsyrovějším světle, aby se snad zabránilo opakování těchto hrůzných 
událostí. Návštěva nacistického koncentračního tábora Auschwitz-Bir-
kenau	v polské	Osvětimi	se	odehrála	v rámci	našeho	školního	výletu.

Již	vlastní	příjezd	k areálu	bývalého	vyhlazovacího	tábora	byl	sám	
o sobě silným zážitkem. Po příjezdu na parkoviště jsme se vydali 
k bývalé	„třídící	hale“,	kde	se	(až	ke	konci	války)	rozdělovali	budoucí	
vězni	na	„šťastné“,	kteří	byli	následně	využiti	k nuceným	pracím	a	
trvale	umístěni	v táboře,	a	na	ony	„nešťastné“	(většinou	starší	lidé,	
ženy,	děti),	kteří	byli	usmrceni	hned	po	příjezdu	v plynových	komo-
rách.	Dnes	v této	budově	neprobíhá	rozřazování	vězňů,	ale	rozdělová-
ní návštěvníků do skupinek pro průvodce. Jakmile nám byli vybrání 
dva	polští	průvodci,	kteří	nám	následně	velmi	fundovaně	v angličtině	
vysvětlovali historii tábora a zodpovídali naše dotazy, vyrazili jsme 
skrz	bránu	s neblaze	proslulým	nápisem	„Arbeit	macht	frei“	do	útrob	
tábora Auschwitz I. Ten byl zbudován zejména pro polské politické 
vězně	a	sovětské	zajatce.	Byli	jsme	s tichou	úctou	a	výkladem,	který	
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v nás	budil	hrůzu,	postupně	provedeni	celým	areálem	smrti,	v němž	
nejpůsobivější částí byla bezesporu hromada několika tun lidských 
vlasů,	které	nacisté,	spolu	s lidskou	důstojností	jejich	obětí,	doslova	
vytrhali	z hlav	nevinných.	Snad	každému	se	sevřely	útroby,	když	pro-
cházel onou chodbou, jež dokládala zvrhlost nacistického Německa. 
Další	emotivně	vyhraněnou	situací	byla	expozice	s kufry	vězňů,	které	
jim byly nacisty zabaveny hned po jejich příchodu do tábora. Byla na 
nich	napsána	jména	vlastníků,	jež	je	v obavě	o	jejich	možné	ztrace-
ní opatřili jmenovkami. Nejintenzivněji na nás zapůsobilo zavazadlo 
z Brna.	Podobné	pocity	jsme	měli	při	průchodu	místností,	ve	které	
byly	vystaveny	fotografie	zemřelých	vězňů	s jejich	jménem,	národnos-
tí, datem příjezdu a dnem úmrtí. Strašné bylo zjišťovat, že většinou se 
obě data shodovala nebo lišila jen o pouhých pár dní. Až příliš často 
byla	na	stěnách	napsána	národnost	česká.	Chlad	a	soustrast	s oběť-
mi	v nás	probudila	návštěva	samotných	plynových	komor	a	velkých	
spalovacích	pecí.	Poté	jsme	se	přesunuli	do	části	Auschwitz	II.	(Bir-
kenau),	která	byla	sice	z valné	části	zničena	Sověty,	ale	o	to	silnější	
dojem	v nás	pustá	pláň,	ze	které	pouze	vyčnívaly	komíny	bývalých	
vězeňských	bloků,	zanechala.	V zachovalých	blocích	jsme	našli	odkaz	
vězňů: vzkazy, improvizované kalendáře, modlitby a prosby, které do 
ústředních kamen vyryli odsouzenci vlastními nehty. 

Odjížděli	jsme	s pocity,	že	něčemu	podobnému	se	musí	v budoucnu	
za každou cenu zabránit.

Veronika Lau a Radim Lacina, 4.bg

Problematikou holocaustu se rovněž zabývalo divadelní představe-
ní Židovka aneb žonglování se životem, které na půdě Židovské obce 
v Brně	navštívila	kvarta	A.	Byli	jsme	mile	překvapeni,	že	po	před-
stavení	za	námi	přišel	předseda	obce	pan	Pavel	Fried,	jenž	se	s	námi	
podělil	o	smutné	vzpomínky	na	vlastní	pobyt	v terezínském	ghettu.

Rovněž	seminář	v Terezíně	pro	studenty	vyššího	gymnázia	se	stal	
samozřejmostí a zájem zúčastnit se stále převyšuje jeho kapacitu. Pro 
studenty	je	to	vždy	velmi	tvrdá	konfrontace	s autentickým	prostře-
dím. Pochmurná atmosféra letošní prohlídky byla umocněna deštivým 
počasím.
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Válečné	tématice	se	rovněž	věnoval	film	Ležáky 42, který se snažil 
přiblížit souvislosti ohledně atentátu na zastupujícího říšského protek-
tora Reinharda Heydricha.

V kině	 Scala	 jsme	 shlédli	 ještě	 jedno	 filmové	 představení	 –	Síla 
lidskosti.	Jestliže	jsme	do	kina	vcházeli	s různými	pocity,	ven	vycházel	
zástup mladých studentů silně poznamenaných téměř neuvěřitelným 
příběhem Nicholase Wintona, muže, který svůj čin – záchranu stovek 
převážně židovských dětí – neuvěřitelnou dobu tajil. Po asi hodinovém 
a nesmírně emotivním představení proběhla ještě i krátká doplňující 
diskuse o Wintonově činu. 

Když nás pak moderátor vyzval, abychom vytáhli své mobilní te-
lefony	a	posvítili	na	plátno,	pokud	se	nám	film	líbil	a	zanechal	v nás	
nějakou stopu, ani nebylo překvapením, že se celé kino rozzářilo jako 
vánoční stromeček.

V  letošním	 roce	 jsme	 se	 rovněž	 začali	 intenzivněji	 zapojovat	 do	
projektu Jeden svět na školách.

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
Ve středu 29. června se hrstka nadšenců se zájmem o historii a 

zvláště pak o brněnské dějiny zúčastnila exkurze do nedávno zpří-
stupněných chodeb a sklepení pod historickým jádrem našeho města. 
Vstoupili jsme do Labyrintu středověkých tajemných chodeb a sklepů 
pod Zelným trhem. Na začátku prohlídky jsme se dozvěděli, jak se 
uchovávaly potraviny ve sklepech, protože náměstí sloužilo obchod-
níkům	s potravinami	již	od	13.	století.	Součástí	byly	ukázky	tehdy	
dostupných	 surovin,	 sudy	 s vínem	a	pivem.	V dalších	místnostech	
jsme obdivovali alchymistickou laboratoř, hospodářskou krčmu či růz-
né	typy	světel	tehdejší	doby,	od	pochodní	až	k petrolejovým	lampám.	
Troufnu si napsat, že nejvíce nás zaujala trestnice, ve které se nachází 
rekonstrukce	dobového	pranýře	a	mučících nástrojů	–	mohli	jsme	si	
je	na	vlastní	kůži	vyzkoušet,	ovšem	k tak	odvážnému	činu	se	nikdo	
neměl	…	Tak	 jsme	 se	aspoň	na	chvíli	 zavřeli	do	klece	bláznů,	která	
stávala na náměstí od 17. století.

Průvodkyně se nás průběžně ptala na naše znalosti související 
s podzemím	a	středověkým	Brnem	–	a	musíme	se	pochválit,	že	jsme	
dokázali odpovědět na všechny její otázky.

Zajímavost:	V trestnici	se	nachází	i	tabulky	s nápisy,	čím	se	daný	
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provinil.	Nám	se	podařilo	zjistit	celkem	šokující	věc,	že	tabulky	s tres-
ty nejsou napodobení žádného historického pramene, natož nějaká 
věrná kopie, ale jde pouze o atrakci pro turisty.

Touto akcí jsme navázali na loňskou exkurzi do podzemí kostela 
sv.	Jakuba,	kde	se	nachází	kostnice	s padesáti	tisíci	lidských	ostatků	
(veřejnosti	zatím	nepřístupné).	Zpřístupnění	brněnského	podzemí	 je	
rozděleno	do	tří	etap	–	v první	se	otevřel	Mincmistrovský	sklep	na	
Dominikánském	náměstí,	v druhé	právě	Labyrint	pod	Zelným	trhem	
a ve třetí etapě se má odhalit zrekonstruovaná kostnice.

 Radovan Malachta, 3.C
 PhDr. Alena Hanáková

Mgr. Michaela Šlesingerová

f) Výuka bojových sportů a sebeobrany na škole
Tento rok jsem již po čtvrté zkusil zařadit do programu výuky tě-

locviku i blok sebeobrany a základů bojových sportů.
Výcvik byl veden ve speciální tělocvičně pro bojové sporty klubu 

ARENA	KICKBOX	BRNO	pod	vedením	mistra	 světa	v kickboxu,	
Mgr. Miloše Šnédara.

Celá tématika byla rozdělena do tří dvouhodin:
1.  základy sebeobrany,
2.  základy boxu,
3.  základy kickboxu.

Každá lekce měla podobný průběh:
•	 důkladné	zahřátí,
•	 stretching,
•	 nácvik	technik	samostatně,
•	 nácvik	technik	ve	dvojicích,
•	 praktické	ukázky.

Studenti si vždy na konci hodin mohli zkusit danou aktivitu na 
vlastní kůži. Tyto činnosti byly však dobrovolné, nikoho jsem do toho 
nenutil a při soubojích byly používány všechny dostupné ochranné 
prostředky,	jako	jsou	helmy	s mřížkou	na	obličej,	boxerské	rukavice,	
chrániče nohou i hrudníku. Za celou dobu 3 let se nestal žádný úraz!!!

Jestliže tomuto projektu bude vedení školy i nadále kladně nakloně-
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no,	hodlám	pokračovat	s tímto	projektem	i	v	příštích	letech.	
Myslím, že se jedná o pravý příklad zážitkové pedagogiky, jak po-

tvrzují studenti, kteří se výcviku zúčastnili.

Mgr. Miloš Šnédar
 autor projektu

g) Biologická exkurze 2011
Letošní	biologická	 exkurze	 se	pořádala	v rámci	Projektu	MŠMT	

Podpora technických a přírodovědeckých oborů, který organizuje 
Masarykova Univerzita pro studenty středních škol. Účast v uvede-
ném projektu	nám	umožnila	financovat	dopravu	na	biologickou	ex-
kurzi do Národního parku Podyjí. Lektorkou naší exkurze byla opět 
botanička Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D., z Ústavu botaniky a zoologie 
MU a o zoologický výklad se postaral náš absolvent Jan Sítař, student 
VFU.

Naše	výprava	začala	v obci	Havraníky,	kde	se	nacházejí	unikátní	
vřesoviště a stepi, které vznikly ve středověku vykácením lesa a ná-
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slednou pastvou dobytka. Vyskytují se zde vzácné teplomilné druhy 
rostlin a hmyzu. Turistickou cestou jsme se dostali až do I. zóny Ná-
rodního parku do údolí Dyje. V naší republice je výjimkou, protože 
obdobná údolí byla pozměněna výstavbou přehrad.

V	jeho horní	části	je	porostlé	bukovými	lesy	s příměsí	jedlí	a	tisu,	
pro říční údolí jsou ale typické dubohabřiny. U řeky Dyje jsme pozo-
rovali při páření vzácnou ještěrku zelenou, jejíž sameček má v tomto 
období zbarvenou hlavičku do neobvyklé modré barvy.

Po	strmém	výstupu	jsme	se	dostali	na	vyhlídku	Sealsfieldův	kámen,	
odkud	jsme	měli	možnost	vidět	meandry	Dyje	v příkrých	kaňonech.	
Příjemnou atmosféru našeho putování kromě odborných výkladů na-
šich lektorů podpořilo i počasí, které nešetřilo slunečními paprsky.

Mgr. Jana Sítařová

h) Institut experimentálních technologií
V zájmu	motivace	studentů	k	sebevzdělávání	v	technických	oborech	

a	zlepšení	podmínek	pro	výuku	fyziky	naše	škola	spolupracuje	s	Fakul-
tou	elektrotechniky	a	komunikačních	technologií	VUT	v Brně	v rámci	
projektu IET1. Myšlenkou tohoto projektu je propojení střední školy 
nejen	s vysokou	školou,	ale	také	s	průmyslovou	praxí	se	zaměřením	
na elektrotechniku. Pro naše studenty jsou zajímavé zejména aktivity 
Vzdálená laboratoř a „studentské projekty“, o kterých se stručně zmí-
níme. Podrobné informace lze také nalézt na www.ietbrno.cz.

Vzdálená laboratoř
Projekt Vzdálená laboratoř nabídl středním školám možnost měřit 

praktické	úlohy	z	fyziky	přímo	v laboratořích	VUT.	Využili	jsme	ji	
a	 zúčastnili	 se	 v  roce	 2010	 projektu	 se	 studenty	 všech	 3.	 ročníků.	
Projekt nabízel více témat, my jsme zvolili Elektřina a magnetismus, 
které odpovídá vzdělávacím plánům středoškolské fyziky ve 3. roční-
ku.	Studenti	měli	potřebné	teoretické	znalosti	a absolvovali	 již	 jed-
noduchá měření ve škole. Ze šesti nabízených témat jsme zvolili tato 
témata:

1. Základy elektrotechniky - Experimentální ověření děličů napě-
tí a proudu
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2. Elektrické instalace nízkého napětí v domovních rozvodech
3. Bezpečnost práce v elektrotechnice

Před samotným měřením v laboratoři jsme úlohu teoreticky pro-
brali	a	vysvětlili	ve	škole.	V laboratoři	studenti	obdrželi	protokol,	ve	
kterém byl popsán postup měření s tabulkami na zápis naměřených 
hodnot a na teoretické výpočty. Každý student měl připravené praco-
viště	s potřebnými	pomůckami	–	rezistory,	vodiči,	multimetry.	Úko-
lem studentů bylo samostatně zapojit obvod, nastavit měřící přístroje, 
provést měření, spočítat hodnoty veličin a určit odchylky naměře-
ných	a teoretických	hodnot.	Případné	nejasnosti	následně	konzulto-
vali	s vyučujícím	fyziky	nebo	s pracovníky	laboratoře.	Zde	byly	také	
k dispozici	tři	cvičné	panely	se	všemi	prvky	domovních	elektrických	
rozvodů, zde ovšem napájené bezpečnými 24 V. Studenti si tak mohli 
vyzkoušet zapojení zásuvky, jističe nebo světla s vypínačem. Protože 
tato tematika není náplní středoškolských osnov fyziky, seznámili jsme 
je před návštěvou laboratoře se základními elektrotechnickými prvky 
a pojmy	–	zásuvka,	spínač,	barevné	značení	vodičů	atd.

Projekt Vzdálená laboratoř umožnil studentům praktické měření 
v dobře vybavené a funkční laboratoři s moderními pomůckami a 
technikou,	které	jim	u	nás	ve škole	nemůžeme	poskytnout.	Naši	žáci	
si	mohli	 prohlédnout	 a	 prakticky	 vyzkoušet,	 jak	 se	 pracuje	 na vy-
sokoškolském	 pracovišti.	 Ověřili	 si,	 že	 studium	 na	VUT	 na	 FEKT	
může	 být	 zajímavé.	 Řada	 studentů	 projevila	 zájem	 o  obory,	 které	
FEKT	nabízí	a	zjišťovali	si	informace	u	asistentů,	kteří	měření	vedli	
a kteří nebyli o moc starší než naši studenti. Pro nás pedagogy byla 
příjemným překvapením pracovní atmosféra, zaujetí studentů a snaha 
měření pochopit a samostatně zvládnout.

Studentské projekty
Pro zájemce o elektrotechniku a příbuzné obory vypisuje IET té-

mata studentských projektů, které mohou posloužit jako maturitní 
práce nebo práce SOČ. Co je na nich zajímavého, je právě propojení 
s praxí.	Projekty	se	zpracovávají	v	týmu	složeném	ze	studenta	či	stu-
dentů,	učitele	fyziky	a	akademického	pracovníka	FEKT	VUT	v Brně.	
Na naší škole jsme zatím řešili dva projekty.

První se zabýval konstrukcí generátoru elektromagnetických pulsů 
vysokého výkonu. Práce měla dvě fáze – teoretickou a praktickou. Stu-
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denti se podíleli na výrobě a testování části určitého typu generátoru 
na	VUT.	Rovněž	se	mohli	zúčastnit	exkurze	do	firmy	Prototypa,	která	
se zabývá výrobou balistických zařízení.

V rámci	další	práce	o	nukleární	magnetické	rezonanci	se	vyskytla	
možnost	podrobně	se	seznámit	s tímto	zařízením	v ústavu	přístrojové	
techniky AV ČR.

RNDr. Miroslava Kozubíková
 a Mgr. Tomáš Nečas, Ph.D.

i) Projekt Mluvme spolu – Let’s speak together
Naše škola je již druhým rokem zapojena do grantového projektu 

Mluvme spolu – Let’s speak together	v operačním	programu	Vzdělá-
vání	pro	konkurenceschopnost.	Z Evropského	sociálního	 fondu	a	ze	
státního rozpočtu České republiky jí na projekt, který probíhá od 
1. dubna 2009 do 31. ledna 2012, byla schválena dotace o celkové výši 
6.126.600 Kč.

Cílem projektu je změnit pojetí výuky cizích jazyků ve škole – ve-
dle tradiční výuky zařadit i prvky činnostní, komunikativní a doved-
nostní. K naplnění tohoto cíle zařazujeme do všech ročníků moderní 
metody výuky, které žáky více motivují, především e-learning, propo-
jujeme výuku cizích jazyků s výukou ostatních všeobecně vzdělávacích 
předmětů.

Výsledky projektu slouží žákům a učitelům školy, ale i pedagogické 
veřejnosti.
Cílovou skupinou jsou tedy:
1. žáci gymnázia, kteří v rámci projektu absolvují výuku cizích ja-

zyků s využitím moderních, zábavných a pestrých metod výuky 
(hlavní	cílová	skupina);

2. učitelé gymnázia, kteří v rámci projektu získávají nové dovednosti 
a zkušenosti potřebné k vedení moderní výuky cizích jazyků;

3.	 učitelská	a	jiná	veřejnost,	která	se	s průběhem,	aktivitami	a	výstu-
py	projektu	může	seznámit	na	nástěnkách	projektu	v budově	vyš-
šího a nižšího gymnázia, a především na internetových stránkách 
http://www.mluvmespolu.eu/.
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Uskutečněné klíčové aktivity projektu:
•	 vznikla	moderní	jazyková	laboratoř	J5	v budově	vyššího	gymnázia	

(srpen	–	září	2009)
•	 bylo	 doplněno	 počítačové	 vybavení	 pro	 výuku	 jazyků	 v	 budově	

nižšího	gymnázia	(srpen	–	září	2009)
•	 vyučující	jsou	na	školeních	podrobně	seznamováni	s	moderními	me-

todami	výuky	cizích	jazyků	(10.	září	2009,	10.–11.	listopadu	2009,	
3. února 2010, 26. října 2010, 14. února 2011, 10.–18. října 2011)

•	 výuka	cizích	jazyků	s	využitím	e-learningu	je	zařazena	do	výuky	
v jednom	cizím	jazyce	ve	všech	třídách	a	skupinách	na	vyšším	i	
nižším	gymnáziu	každý	týden	v jedné	vyučovací	hodině:

 primy, sekundy, tercie, 1. ročníky, 3. ročníky – anglický jazyk
 kvarty, 2. ročníky, 4. ročníky – druhý cizí jazyk
•	 na	začátku	školního	roku	probíhají	intenzivní	jazykové	kurzy	pro 

1.	ročníky	a	primy	(2.–4.	září	2009,	2.–6.	září	2010,	2.–7.	září	2011)
•	 uskutečňují	se	výměnné	pobyty	našich	a	zahraničních	studentů:
 SRN – Darmstadt:
	 	 19.	9.–27.	9.	2009	(pobyt	německé	delegace	v Brně)
	 	 6.	5.–14.	5.	2010	(pobyt	naší	delegace	v Německu)
	 	 18.	9.–26.	9.	2010	(pobyt	německé	delegace	v Brně)
	 	 7.	4.–15.	4.	2011	(pobyt	naší	delegace	v Německu)
	 	 9.	9.–17.	9.	2011	(pobyt	německé	delegace	v Brně)
	 Francie	–	Nancy:
	 	 7.	10.–15.	10.	2009	(pobyt	naší	delegace	ve	Francii)
	 	 1.	5.–7.	5.	2010	(pobyt	francouzské	delegace	v Brně)
	 	 14.	10.–20.	10.	2010	(pobyt	francouzské	delegace	v Brně)
	 	 6.	4.–14.	4.	2011	(pobyt	naší	delegace	ve	Francii)
	 	 29.	9.–5.	10.	2011	(pobyt	francouzské	delegace	v Brně)
 USA – Connecticut:
	 	 14.	4.–26.	4.	2010	(pobyt	naší	delegace	v USA)
	 	 28.	4.–5.	5.	2011	(pobyt	americké	delegace	v Brně)
 Rusko – Schlisselburg:
	 	 6.	9.–14.	9.	2010	(pobyt	naší	delegace	v Rusku)
	 	 27.	9.–5.	10.	2010	(pobyt	ruské	delegace	v Brně)
•	 studenti	 pracují	 v	 mezinárodních	 týmech	 (SRN,	 Francie,	 USA	

a Ruska)	na	projektech,	zabývajících	se	 srovnáním	života	v ČR	
s životem	v zemích	partnerských	škol
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•	 na	projektech	Učíme se navzájem, zahrnujících všeobecně vzdělá-
vací předměty a anglický jazyk, pracují již druhým rokem všichni 
studenti 3. ročníků

•	 studenti	 nižšího	 gymnázia	dlouhodobě,	 již	 třetím	 rokem,	 soutěží	
v motivační	jazykové	soutěži	Hra gangů

•	 studenti	vyššího,	ale	i	nižšího	gymnázia	gymnázia	jsou	v	nepovin-
ných předmětech Anglický jazyk pro pokročilé, Německý jazyk pro 
pokročilé, Francouzský jazyk pro pokročilé a Španělský jazyk pro 
pokročilé	připravováni	k	mezinárodním	jazykovým	zkouškám	z an-
glického, německého, francouzského a španělského jazyka

•	 na projektových	dnech	vyššího	gymnázia	jsou	prezentovány	jednot-
livé mezinárodní projekty, projekty Učíme se navzájem	(11.	6.	2010,	
16. 6. a 24. 6. 2011) a na projektových dnech nižšího gymnázia vr-
cholí soutěž Hra gangů	(24.	6.,	28.	6.	2010,	27.	6.	a	28.	6.	2011)

•	 prostřednictvím	 dní	 otevřených	 dveří	 Open Gates je o projek-
tu	 a	 jeho	 výsledcích	 informována	 široká	 veřejnost	 (12.	1.	2010,	
11. 1. 2011).
Vedle hlavního přínosu projektu – zlepšení znalosti cizích jazyků 

– přináší projekt pro hlavní cílovou skupinu řadu dalších pozitivních 
změn. Je zaměřený na posílení znalostí, dovedností a klíčových kom-
petencí	 –	 zejména	 kompetence	 komunikativní	 a	 sociální,	 k učení	 a	
k řešení	problémů.	Ty	jsou	nezbytné	pro	plnohodnotný	život	v dneš-
ní stále se dynamizující společnosti. Rovněž podporuje samostatné 
myšlení studentů, rozvoj tvořivé práce a týmové spolupráce. Zároveň 
nabízí jedinečnou příležitost, jak zlepšit jejich ICT dovednosti a zna-
losti. Velmi cennou zkušenost rovněž představují možnost spolupráce 
v mezinárodním týmu, poznání jiných kultur a navázání zahraničních 
kontaktů.

Přínosy pro pedagogy se do značné míry kryjí s výše jmenovaným. 
Učitelé mají možnost dalšího vzdělávání a absolvování kurzů, což je 
přínosné pro jejich další kariéru. Pro pedagogickou veřejnost budou 
výstupy z projektu sloužit jako inspirace, pro ostatní veřejnost jako 
zdroj informací o práci školy.

Projekt řídí a organizuje projektový tým ve složení:
•	koordinátor	RNDr.	Pavel	Boucník
•	odborný	konzultant	RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.
•	administrátor	Mgr.	Aleš	Kobza,	Ph.D.
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•	ekonom	Lenka	Huptysová
•	IT	specialisté	Mgr.	Marek	Blaha,	Mgr.	Pavel	Krejčí
•	koordinátor	na	nižším	gymnáziu	PhDr.	Hana	Talhoferová
•	odborní	garanti	projektu:
	 PhDr.	Alena	Štěpánková	(A,	Š)
	 PhDr.	Martina	Literáková	(N)
	 PhDr.	Barbora	Markvartová	(Fr,	R)
Na projektu pracují všichni vyučující cizích jazyků a vyučující vše-

obecně vzdělávacích předmětů ve 3. ročnících.

 RNDr. Pavel Boucník
zástupce ředitele školy
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6. INSTITUCE NA ŠKOLE

a) Sdružení rodičů a přátel školy
V následujících	odstavcích	bych	vás	chtěl	seznámit	s činností	Sdru-

žení	 rodičů	a	přátel	 školy	(SRPŠ)	a	podělit	 se	 s vámi	o problémy,	
které	před	námi	stojí	a	v nichž	se	snažíme	být	gymnáziu	nápomocni.

SRPŠ samozřejmě není jediným orgánem, který napomáhá vedení 
školy při zajišťování některých aktivit a úkolů. Doufáme, že nejen nám 
se tato spolupráce s nimi, zejména se školskou radou, jeví jako dobrá 
a přínosná. 

Především	bych	však	chtěl	poděkovat	všem	rodičům,	kteří	se	v ja-
kékoliv formě do činnosti školy zapojili nebo jí byli nějakým způsobem 
nápomocni,	ať	již	finančními	dary	osobními	či	firemními	nebo	pomocí	
při organizaci nejrůznějších akcí atd. 

Do kompetence SRPŠ sice bezprostředně nespadají záležitosti tý-
kající se obsahu a forem výuky, přesto se o nich zmíním, neboť jde 
o věci,	které	se	bezprostředně	týkají	žáků	školy,	a	předpokládám,	že	
i rodiče je pozorně sledují. Mám na mysli především státní maturitu, 
kterou letos po řadě let odkladů, opakovaného rušení a opětovného 
schvalování žáci poprvé skládali.

Jejich průběh ukázal to, co jsme všichni očekávali. Na naší škole 
není tato maturita sebemenším problémem a žáci ji skládají bez ja-
kýchkoliv potíží.

Škole	s přípravou	státních	maturit	samozřejmě	vznikla	řada	tech-
nických a organizačních problémů, o jejichž podstatě laik nemá vůbec 
představu. To však koneckonců žáky ani rodiče nemusí příliš zajímat. 
Důležitá je obsahová stránka těchto maturit, to, co je při nich po žá-
cích fakticky požadováno. To, že žáci řady škol měli - na rozdíl od naší 
školy	-	se	složením	maturity	značné	problémy,	nevypovídá	v podstatě	
nic o maturitách samotných, je to však evidentním dokladem faktické 
„úrovně“ části našeho středního školství.

Sdružení	rodičů	a	přátel	školy	i	v minulém	školním	roce	pomáhalo	
s financováním	 řady	 aktivit	 a	 koordinovalo	 rozmanitou	 a	 nesmírně	
přínosnou pomoc rodičů a příznivců školy. Podrobnější přehled o těch-
to aktivitách SRPŠ bude zřejmý ze zprávy o hospodaření, kterou za 
chvíli	uslyšíte	spolu	s dalšími	náležitostmi.	
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V současné době se škola začíná připravovat na oslavy 145. výročí 
založení školy, které si připomeneme v příštím roce. Na výsledky naší 
školy v této dlouhé historii i na její současné postavení můžeme být 
právem hrdi. Předpokládáme, že do přípravy nadcházejících oslav se 
kromě žáků a absolventů zapojí i řada rodičů, tak jak se stalo dobrým 
zvykem při obdobných příležitostech v minulosti.

Vážení rodiče, všichni, kdo se na chodu gymnázia jakýmkoliv způ-
sobem	podílíme,	samozřejmě	chceme,	aby	se	i	v příštích	letech	udržela	
vynikající kvalita absolventů gymnázia a jejich výborná pověst, kterou 
si	vydobyli	na	vysokých	školách	v celé	republice	a	kterou	trvale	pro-
kazují na nejrůznějších úrovních.

Dovolte, abych při této příležitosti poděkoval srdečně všem, kdož se 
na naší činnosti podíleli.

Doc.	RNDr.	Eduard	Fuchs,	CSc.
 předseda SRPŠ

b) Klub absolventů gymnázia
Klub absolventů působí při našem gymnáziu již od jeho obnovení 

v roce	1969.	Základy	k němu	položil	výbor,	jenž	připravoval	oslavy	
100. výročí otevření gymnázia, které se konaly 28. října 1967. Podle 
tehdejších předpisů mohl ovšem pracovat pouze jako sekce při SRPŠ. 
Změna	poměrů	způsobila,	že	se	v roce	1991	přeměnil	v samostatné	
občanské sdružení absolventů a profesorů gymnázia.

Jeho smyslem je sdružovat absolventy a nynější i dřívější profesory 
gymnázia	k činnostem	kulturním,	osvětovým,	publikačním	a	společen-
ským,	k udržení	a	rozvoji	vztahů	jeho	členů	navzájem	i	jejich	vztahu	
ke gymnáziu.

Na základě stanov Klubu absolventů je výkonným orgánem výbor, 
který v současné době pracuje ve složení:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. – předseda,
RNDr. Pavel Boucník – místopředseda,
RNDr. Jiří Herman, Ph.D. – ředitel gymnázia,
RNDr. Bohumil Koláčný – předseda Studijní nadace,
Eva Richterová – jednatelka,
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Alena	Fialová	–	pokladní,
Ing. Luděk Otruba.

Revizorem klubu je RNDr. Pavel Vařejka.
Současná	 hotovost	Klubu	 absolventů	 je	 9.587	Kč	 (účet	 Poštovní	

spořitelny ČSOB číslo 112706200/0300). Jediným zdrojem příjmů jsou 
dary	 fyzických	 a	právnických	 osob.	Tyto	finance	 se	 využívají	 např.	
k organizování	oslav	výročí	založení	našeho	gymnázia.

Klub	absolventů	spolu	s ředitelstvím	gymnázia	a	dalšími	příznivci	
školy	v současné	době	připravuje	důstojné	oslavy	145.	výročí	otevře-
ní Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14, které se budou konat 
v sobotu 6. října 2012.

Oslavy	budou	zahájeny	v	9	hodin	slavnostní	bohoslužbou	v chrámu	
sv. Tomáše. Hlavním celebrantem mše svaté bude světící biskup česko-
budějovický Mons. Pavel Posád.

Od	10	hodin	bude	probíhat	den	otevřených	dveří	v obou	budovách	
gymnázia. Zde se všichni bývalí studenti, profesoři, ale i široká veřej-
nost	budou	moci	seznámit	jak	s historií,	tak	i	se	současným	životem	
školy. Zpřístupněna bude výstava historických dokumentů, maturit-
ních	tabel	a	 fotografií.	Současně	budou	promítat	filmy	z oslav	100.	
výročí	založení	gymnázia	a	z prvních	maturit	v obnoveném	gymnáziu	
v r. 1973.	Hosté	mohou	navštívit	všechny	třídy	včetně	nového	pátého	
podlaží, sportovní haly a odborných učeben. Proběhne také výstava 
výtvarných děl, poslech autorských čtení a prodej publikací vydaných 
naším gymnáziem.

Po polední přestávce by měly oslavy pokračovat od 14 hodin slav-
nostním	shromážděním	v Janáčkově	divadle	(pokud	nebude	Janáčko-
vo	divadlo	v rekonstrukci;	jinak	by	se	slavnostní	shromáždění	konalo	
v některém	jiném	brněnském	divadle).	V první	části	programu	v di-
vadle vyslechneme projevy předsedy Klubu absolventů prof. MUDr. 
Pavla	Ventruby,	DrSc.	 (absolventa	 z  roku	1973),	 ředitele	 gymnázia	
RNDr. Jiřího Hermana, Ph.D. a některých dalších členů čestného 
předsednictva oslav. Ve druhé části shlédneme kulturní program sou-
časných studentů gymnázia.

Od 17 hodin oslavy vyvrcholí již tradičním setkáním absolventů, 
profesorů a přátel školy ve všech prostorách nově zrekonstruovaného 
Stadionu	v Brně,	Kounicova	20/22.

Aby byli všichni absolventi našeho gymnázia o oslavách jeho 145. 
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výročí podrobně informováni, budou důvěrníci všech absolventských 
tříd pozváni na schůzi, která se bude konat na jaře roku 2012. Pří-
tomní zde vyslechnou informace o činnosti gymnázia, o připravova-
ných	oslavách	a	o	publikacích,	vydaných	v posledních	 letech	a	při-
pravovaných ke 145. výročí školy. Třídní důvěrníci budou seznámeni 
s návrhem	významných	osobností,	které	by	měly	být	při	příležitosti	
oslav	oceněni	čestným	odznakem	gymnázia	(důvěrníci	zde	budou	moci	
podat další návrhy).

Třídní důvěrníci na této schůzi obdrží pro všechny absolventy na-
šeho	gymnázia	dopisy	s podrobným	programem	oslav,	obálky	a	slo-
ženky na zaplacení dobrovolného příspěvku, který bude zároveň vstu-
penkou na oslavy.

 RNDr. Pavel Boucník
místopředseda Klubu absolventů

c) Studijní nadační fond
Studijní	nadační	fond	(SNF)	Gymnázia	na	tř.	Kpt.	Jaroše	v rámci	

svých možností podporoval studijní, sportovní a publikační činnost 
studentů	a	profesorů	školy.	Jediným	příjmem	SFN	jsou	dary	fyzických	
a právnických osob a dary sponzorů, jejichž reklamy jsou umístěny 
v Programu	gymnázia.

Hlavními výdajovými položkami za školní rok 2010/2011 byl pří-
spěvek	 na	 studentskou	 výměnu	 s  americkou	 South	 Kenth	 School	
(21	600	Kč),	platba	za	tisk	Programu	143	(35	200	Kč)	a	příspěvek	na	
výměnný	zájezd	Brno	–	Darmstadt	(10	000	Kč).	

SNF	neprovádí	žádné	finanční	operace	v hotovosti	a	členům	Správ-
ní	rady	nebyly	nikdy	vyplaceny	žádné	odměny	z peněz	fondu.	V sou-
časné době je na účtu 347 336 Kč.

Správní	rada	pracovala	ve	složení:	RNDr.	Bohumil	Koláčný	(před-
seda),	PhDr.	Alena	Hanáková	(jednatelka),	RNDr.	Pavel	Boucník	(zá-
stupce Klubu absolventů), revizorkou je Mgr. Miluše Přikrylová.

Děkujeme	všem	dárcům	za	finanční	podporu	činnosti	SNF.	Ta	bude	
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zvlášť důležitá pro příští období, kdy bude škola slavit 145. výročí 
založení	a	SNF	bude	materiálně	podporovat	některé	akce,	související	
s oslavami.

Bankovní spojení:  Komerční banka, pobočka Brno
   č. ú.: 27-7497230267/0100

RNDr. Bohumil Koláčný
 předseda Správní rady

d) Školská rada
Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástup-

cům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům 
školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Ve školním roce 2011/12 
pracovala na našem gymnáziu šestičlenná školská rada ve složení:
•	Mgr.	Petr	Pleva	(předseda),	Ing.	Marie	Stehlíková	–	zástupci	zřizo-

vatele;
•	 doc.	RNDr.	Eduard	Fuchs,	CSc.,	Tomáš	Popelka	–	zástupci	žáků	a	

jejich rodičů;
•	 PhDr.	Martina	Literáková,	Mgr.	Jana	Sítařová	–	zástupci	pedago-

gického sboru.
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy 

za	uplynulý	školní	rok.	V následné	rozpravě	se	věnovala	výsledkům	
maturitních	zkoušek,	které	v minulém	školním	roce	proběhly	poprvé	
podle nového modelu.

PhDr. Martina Literáková
 členka školské rady

e) Školní parlament
Ve školním parlamentu se přibližně jednou do měsíce setkávají zá-

stupci tříd, aby projednali nápady a stížnosti studentů, pokusili se 
vymyslet, jak je řešit, a mohli tak podat konstruktivní návrh vedení 
školy. Organizace tak vlastně slouží jako prostředník mezi panem ře-
ditelem a studenty.

Kromě této klasické činnosti a náplně parlamentu chceme letošní 
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školní rok založit na zlepšování komunikačních schopností studentů a 
prohloubení jejich znalostí o mezinárodních organizacích. Chystáme 
se pro vybrané studenty zorganizovat modelové zasedání Rady EU 
(ve	spolupráci	s profesorkou	Holubovou)	a	také	neformální	školní	kolo	
v debatování.

Radovan Malachta, 3.C 
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7. ZPRÁVA ŘEDITELE GYMNÁZIA 
O STAVU A ROZVOJI ŠKOLY

Nejvýznamnější událostí uplynulého školního roku bylo – a to nejen 
na	našem	gymnáziu,	 ale	 i	 na	 všech	 středních	 školách	 v  celé	České	
republice – uskutečnění prvního běhu inovované maturitní zkoušky. 
Podrobněji se o tom zmiňujeme na jiných místech této publikace. Zde 
jen konstatujme, že ačkoliv kladla mnohdy enormní nároky jak na 
práci učitelů, maturitních funkcionářů i vedení školy svou přebuje-
lou administrativou, tak i na maturanty samotné, neboť byli prvními 
průkopníky nového způsobu závěrečného účtování se středoškolskými 
studiemi a nemohli se proto opřít o zkušenosti svých předchůdců, 
proběhla	bez	jakýchkoli	logistických	problémů	a	i	s výsledky	našich	
maturantů můžeme být vcelku spokojeni.

Gymnázium bylo hlavním pořadatelem ústředního kola jubilejního 
60.	ročníku	Matematické	olympiády	v březnu	2011.	Soutěž	proběhla	
pod	záštitou	rektora	Masarykovy	univerzity	Petra	Fialy,	hejtmana	Ji-
homoravského kraje Michala Haška a brněnského primátora Romana 
Onderky	a	 zúčastnilo	 se	 jí	 40	nejlepších	matematiků	v kategorii	A	
a	30	informatiků	v kategorii	P	z řad	středoškoláků	z celé	České	re-
publiky.	Je	jenom	škoda,	že	v kategorii	A	nedokázali	studenti	našeho	
gymnázia navázat na výsledky svých předchůdců, a tak poprvé po 22 
letech se do nominace českého národního družstva pro Mezinárodní 
matematickou olympiádu neprosadil žádný náš žák. O to větší radost 
jsme	měli	 z  výsledků	Hynka	 Jemelíka	 v  kategorii	 P,	 který	 se	 stal	
absolutním vítězem této soutěže a potřetí reprezentoval naši vlast na 
mezinárodním	poli.	Z Mezinárodní	 olympiády	v  informatice,	 která	
proběhla	v srpnu	2011	v Thajsku,	přivezl	 stříbrnou	medaili,	 a	 tak	
zkompletoval	svou	úplnou	medailovou	sbírku	z předchozích	let.	Za	své	
vynikající	výsledky	byl	v prosinci	2010	(spolu	s Davidem	Klaškou,	
absolventem	z r. 2010)	oceněn	jak	Nadací	Jaroslava	Heyrovského,	tak	
i cenou Praemium Bohemiae. Snad se mu bude stejně dobře dařit i 
při jeho studiích na Oxfordské univerzitě, kam nastoupil jako první 
čerstvý	absolvent	v novodobé	historii	naší	školy.

Také	výsledky	nejlepších	žáků	a	absolventů	v předmětových	olym-
piádách, kulturních i sportovních soutěžích jsou nadprůměrné a škola 
na ně může být právem hrda.
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Publikace,	kterou	držíte	v rukou,	by	vás	měla	přesvědčit,	že	bohatý	
a pestrý byl i každodenní, běžný život našeho gymnázia.

Pedagogický	sbor	gymnázia	je	konsolidovaný,	s mnoha	výraznými	
osobnostmi.	Snaží	se	okamžitě	reagovat	na	nejnovější	trendy	v naší	
školské praxi. Patří sem zejména pilotní ověřování nového školního 
vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání, jehož tvorbu 
škola úspěšně ukončila, projekt závěrečných maturitních prací, které 
zpracovávají a obhajují všichni žáci maturitních ročníků, projektové 
vyučování	na	nižším	gymnáziu	i	v rámci	evropského	grantu	v progra-
mu Let’s speak together.

Materiální situaci gymnázia podstatně zlepšila generální rekon-
strukce	 budovy	 na	 tř.	 Kpt.	 Jaroše.	 V  září	 2008	 byla	 zprovozněna	
sportovní	hala.	V březnu	2009	byla	 zahájena	výměna	oken,	kterou	
jsme	bohužel	 (vinou	nedostatku	finančních	prostředků)	nestihli	 do-
končit	v r.	2011,	jak	jsme	původně	plánovali.	Další	investiční	aktivity	
zaměřené	na	budovu	Příční	zůstávají	z týchž	důvodů	zatím	pouze	ve	
stadiu úvah.

I přes všechna úskalí a problémy lze práci žáků i učitelů gymnázia 
v minulém	školním	roce	hodnotit	pozitivně.	V drtivé	většině	se	snaží	
navázat na odkaz mnoha svých předchůdců, kteří dokázali, že gymná-
zium se během své dlouholeté existence stalo důležitým kulturním a 
společenským fenoménem města Brna, jehož význam nezřídka přesáhl 
i hranice Moravy. Oceněním tohoto významu je snad též skutečnost, 
že pro besedu se studenty si právě naši školu vybral prezident České 
republiky	Václav	Klaus	při	své	návštěvě	Brna	v říjnu	2011.

     RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
     ředitel gymnázia


