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III. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

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

•	 Písemná	maturitní	zkouška	z	matematiky
2. Absolventi gymnázia

•	Seznam	absolventů	v	roce	2012
•	Přehled	o	umístění	absolventů

3. Kalendárium školního roku 2011/2012
4. Zájmová a mimoškolní činnost

a) Olympiády a soutěže
•	 Matematická	olympiáda
•	 Fyzikální	olympiáda
•	 Biologická	olympiáda
•	 Středoškolská	odborná	činnost
•	 Soutěže	KLOKAN	ve	školním	roce	2011/2012
•	 Úspěchy	v	českém	jazyce	a	literatuře

b) Tělesná výchova a sport
•	 Tělesná	výchova	a	sport	na	vyšším	gymnáziu
•	 Tělesná	výchova	a	sport	na	nižším	gymnáziu
•	 Přebor	školy	v	lehké	atletice	2011/2012

•	 Výsledková	listina
•	 Rekordy	školy

c) Kultura
•	 Muzicírování	na	Jarošce
•	 Klub	autorů	školy

•	 Dílna	na	díla
•	 Kulturní	akce	školy

•	 O	koncertu	Jany	Musilové
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•	 Divadélko	pro	školy
•	 Přijelo	k nám	divadlo

d) Mezinárodní aktivity
•	 Výměnný	pobyt	Darmstadt	–	Brno

•	 Darmstadtské	střípky
•	 Svátky,	zvyky,	tradice

•	 Jarní	Paříž
•	 Předvánoční	Vídeň
•	 My	taky	slavíme	kulaté	výročí,	aneb	Nancy	po	desáté!

5. Teorie a praxe vyučování
a) Projekt Jeskyně
b) Co připravila ve školním roce 2011/12 předmětová komise 

D a SV
c) Biologická exkurze
d) Projekt „145“
e) Projekt Mluvme spolu - Let‘s speak together
f) Vývoj informačních technologií na škole

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. Za profesorem Janem Homolkou
8. 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. 2011/2012

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

1.ag 32 24 8 0 0 1,28 21,22 32 0 0 3. 1.
1.bg 32 28 4 0 0 1,20 25,72 32 0 0 1. 2.
2.ag 31 18 12 0 1 1,46 39,65 30 0 0 7. 6.
2.bg 32 24 8 0 0 1,25 41,50 32 0 0 2. 8.
3.ag 31 21 10 0 0 1,34 31,42 31 0 0 5. 4.
3.bg 32 26 6 0 0 1,28 29,06 32 0 0 4. 3.
4.ag 32 14 17 1 0 1,57 42,88 32 0 0 8. 9.
4.bg 32 19 13 0 0 1,38 40,66 32 0 0 6. 7.
NG 254 174 78 1 1 1,34 34,00 253 0 0
1.A 32 18 14 0 0 1,59 35,03 32 0 0 9. 5.
1.B 32 15 14 3 0 1,71 56,28 32 0 0 11. 16.
1.C 30 6 24 0 0 1,75 54,47 30 0 0 13. 15.
1.D 30 7 22 0 1 1,89 47,37 29 0 0 20. 11.
2.A 30 6 22 2 0 1,87 48,47 30 0 0 18. 12.
2.B 31 6 24 1 0 1,76 70,23 31 0 0 14. 20.
2.C 32 11 20 1 0 1,82 60,25 32 0 0 16. 18.
2.D 32 5 25 1 1 2,01 73,59 31 0 0 22. 22.
3.A 28 4 21 3 0 2,06 43,93 28 0 0 24. 10.
3.B 31 5 24 2 0 2,01 69,29 31 0 0 23. 19.
3.C 32 5 24 3 0 1,82 79,97 32 0 0 17. 23.
3.D 32 12 19 1 0 1,66 103,22 32 0 0 10. 24.
4.A 30 6 23 1 0 1,87 53,30 30 0 0 19. 14.
4.B 26 7 19 0 0 1,72 59,35 26 0 0 12. 17.
4.C 32 10 20 2 0 1,81 49,09 32 0 0 15. 13.
4.D 30 5 24 1 0 1,97 70,67 30 0 0 21. 21.
VG 490 128 339 21 2 1,83 61,15 488 0 0

Škola 744 302 417 22 3 1,66 51,88 741 0 0
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2. pololetí šk. r. 2011/2012

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

1.ag 32 25 7 0 0 1,34 46,06 32 0 0 4. 3.
1.bg 32 27 5 0 0 1,21 49,06 32 0 0 1. 4.
2.ag 30 13 17 0 0 1,50 52,60 30 0 0 7. 6.
2.bg 32 22 10 0 0 1,30 55,09 31 0 1 2. 8.
3.ag 31 20 11 0 0 1,38 66,77 31 0 0 5. 12.
3.bg 32 26 6 0 0 1,31 43,59 32 0 0 3. 2.
4.ag 32 14 18 0 0 1,61 61,72 32 0 0 8. 9.
4.bg 32 23 9 0 0 1,38 63,56 32 0 0 6. 11.
NG 253 170 83 0 0 1,38 54,78 252 0 1
1.A 33 19 14 0 0 1,65 63,12 33 0 0 9. 10.
1.B 31 10 20 1 0 1,73 79,19 31 0 0 11. 18.
1.C 30 4 26 0 0 1,91 90,77 30 0 0 17. 22.
1.D 30 5 25 0 0 2,17 76,53 29 1 0 24. 16.
2.A 30 10 20 0 0 1,82 73,20 30 0 0 16. 15.
2.B 31 7 24 0 0 1,76 84,13 31 0 0 14. 19.
2.C 32 11 20 1 0 1,71 85,00 32 0 0 10. 20.
2.D 31 4 27 0 0 2,01 93,68 31 0 0 20. 23.
3.A 28 6 20 2 0 2,03 72,54 28 0 0 23. 14.
3.B 31 5 26 0 0 2,01 77,61 31 0 0 21. 17.
3.C 31 4 27 0 0 2,02 85,19 31 0 0 22. 21.
3.D 31 9 22 0 0 1,75 117,10 31 0 0 13. 24.
4.A 30 7 23 0 0 1,93 54,80 30 0 0 18. 7.
4.B 26 5 21 0 0 1,73 52,27 26 0 0 12. 5.
4.C 32 13 17 2 0 1,81 43,34 32 0 0 15. 1.
4.D 29 4 25 0 0 1,98 68,62 29 0 0 19. 13.
VG 486 123 357 6 0 1,87 76,28 485 1 0

Škola 739 293 440 6 0 1,70 68,92 737 1 1
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b) Maturitní zkoušky
V řádném	–	jarním	–	maturitním	termínu	školního	roku	2011/2012	

maturovalo 56 studentů z osmiletého studia a 59 studentů ze studia 
čtyřletého.	Z nich	neprospěl	1	student	osmiletého,	který	úspěšně	od-
maturoval	až	v opravném	–	podzimním	–	termínu	v	září	školního	roku	
2012/2013.

Ve společné části	všichni	studenti	povinně	maturovali	z českého	ja-
zyka a dále si volili buď cizí jazyk nebo matematiku. Cizí jazyk si 
vybralo	21	studentů	–	18%	studentů	4.	ročníků	(z toho	anglický	jazyk	
19,	německý	jazyk	1	a francouzský	jazyk	1	student).	Matematiku	si	
ve společné	části	zvolilo	94	studentů,	t.j.	82%	všech	maturantů.

V obou	 předmětech	 si	 studenti	 ve	 společné	 části	 vybrali	 úroveň	
maturitní	zkoušky	–	buď	základní	nebo	vyšší.

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:

Předmět Úroveň 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

český jazyk
základní 29 24 30 29 112

vyšší 1 2 0 0 3

anglický jazyk
základní 0 3 9 4 16

vyšší 2 0 0 1 3

německý jazyk základní 0 1 0 0 1

francouzský jazyk základní 0 1 0 0 1

matematika
základní 2 14 20 21 57

vyšší 26 7 1 3 37
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profilová část:
Třída 4.A 4.B 4.C 4.D celkem

český jazyk 1 2 0 1 4

anglický jazyk 16 7 8 8 39

německý jazyk 1 2 1 0 4

francouzský jazyk 2 1 0 1 4

ruský jazyk 1 — — 1 2

matematika 30 9 11 13 63

fyzika 8 8 4 4 24

chemie 5 7 13 9 34

biologie 2 7 12 8 29

zeměpis 2 5 4 7 18

dějepis 1 2 1 3 7

společenské vědy 0 6 9 10 25

informatika a programování 7 1 0 1 9

deskriptivní geometrie 8 6 0 3 17

ekonomika 3 4 12 7 26

molekulární biologie — 7 9 4 20

dějiny umění — 2 0 2 4

latina 3 0 5 1 9

hudební výchova 0 0 0 2 2

výtvarná výchova 0 2 1 2 5

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

počet maturantů 30 26 30 29 115

prospělo s vyznamenáním 11 17 16 7 51

prospělo 18 9 14 22 63

neprospělo 1 0 0 0 1
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po opravných zkouškách v září:
Třída 4.A 4.B 4.C 4.D celkem

počet maturantů 30 26 30 29 115

prospělo s vyznamenáním 11 17 16 7 51

prospělo 19 9 14 22 64

neprospělo 0 0 0 0 0

Složení maturitních komisí:
4.A
předseda:  Mgr. Vlastimil Staněk, G Břeclav
místopředseda:  Mgr. Viktor Ježek
třídní profesor:  RNDr. Ludmila Nezhybová

4.B
předseda:  Mgr. Martin Janků, G Břeclav
místopředseda:  Mgr. Jitka Jugasová
třídní profesor:  PhDr. Martina Literáková

4.C
předseda:  Mgr. Marek Jakubec, G Znojmo
místopředseda:  Mgr. Sylva Zvolská
třídní profesor:  Mgr. Jana Sítařová

4.D
předseda:  PhDr. Taťána Hanzalová, G Znojmo
místopředseda:  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.
třídní profesor:  Mgr. Irena Ambrozová

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

11. dubna 2012
Příklad 1.
1.A V rovině je dána přímka p : x − y = 0 a bod A[2;	0].	Vhodnou	

rovnicí charakterizujte množinu všech bodů [x, y],	 které	 mají	
od bodu	A dvakrát větší vzdálenost než od příımky p.

(a)	 Dokažte,	že	touto	množinou	je	kuželosečka.
(b)	 Dokažte,	že	se	jedná	o	regulární	kuželosečku.
(c)	 Určete	asymptotické	směry	této	kuželosečky	a	rozhodněte,	

zda se jedná o elipsu, hyperbolu či parabolu.
(d)	 Určete	všechny	středy	této	kuželosečky.

1.B Jsou dána komplexní čísla a = 1 + i, b = 2 + i.

(a)	 Určete	reálnou	a	imaginární	část	komplexního	čísla	ab

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

.
(b)	 Dokažte,	že	|b | není racionální číslo.
(c)	 Určete	normovaný	polynom	nejnižšího	stupně	s	reálnými	ko-

eficienty,	který	bude	mít	komplexní	čísla	a, b za kořeny.
(d)	 Vyjádřete	 v	 algebraickém	 i	 goniometrickém	 tvaru	 všechny	

odmocniny z a a odtud odvoďte, čemu se rovná 

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

.
(e)	 Určete	 všechny	 komplexní	 kořeny	 polynomu	 2x6 + x5 − 

− 3x4 + 5x3 + 2x2 + 6x − 4 

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

 víte-li, že má za kořen 
komplexní číslo a a má dva racionální kořeny.

Příklad 2.
2.A Je dán pravidelný šestiboký jehlan ABCDEFV s délkou podstav-

né hrany 4 cm a délkou pobočné hrany 9 cm. Na hraně AV je 
dán bod X tak, že |AX | : |XV | = 1 : 3, na hraně CV je dán bod 
Y tak, že |CY | = 2·|YV |, a na hraně EV je dán bod Z tak, že 

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

. Dále je na polopřímce AB dán bod U tak, že |AB | = 
= |BU |, a na přímce kolmé k rovině podstavy procházející bodem 
F je dán bod W takový, že leží v rovině rovnoběžné s rovinou 
podstavy procházející bodem V. Bod T je středem úsečky FW.

(a)	 Ve	volném	rovnoběžném	promítání	sestrojte	pravý	nadhled	
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jehlanu ABCDEFV tak, aby byla rovina FCV rovnoběžná 
s průmětnou.

(b)	 Sestrojte	řez	 jehlanu	rovinou	XYZ. Svůj postup řádně ko-
mentujte.

(c)	 Sestrojte	průsečíky	přímky	UT s jehlanem a s rovinou XYZ. 
Svůj postup řádně komentujte.

(d)	 Sestrojte	skutečnou	odchylku	rovin	BCV a AFV. Svůj po-
stup řádně komentujte.

2.B Je dána kružnice k (S ; r = 3 cm) a bod A takový, že |AS | = 
= 6 cm. Dále je dána úsečka délky d, d < 6 cm. Nakonec je dán 
bod M ležící vně kružnice k, 

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

. Pro každý z následujících 
úkolů použijte jiný náčrtek a sestrojte novou konstrukci.

(a)	 Pro	každý	bod	X kružnice k takový, že X neleží na přím-
ce AS, sestrojme rovnoběžník ASXY. Určete množinu všech 
bodů Y. Své tvrzení řádně dokažte.

(b)	 Bodem	A veďte všechny přímky, které na kružnici k vytnou 
tětivu délky d. Proveďte obecný rozbor, postup konstrukce 
a diskuzi	o	počtu	řešení.	Konstrukci	proveďte	pro	d = 4 cm.

(c)	 Sestrojte	kružnici,	která	bude	procházet	body	A, M a bude 
se dotýkat kružnice k. Proveďte důkladný rozbor a diskuzi 
o počtu řešení. Postup konstrukce ani konstrukci provádět 
nemusíte.

Příklad 3.
3.A Jsou dány funkce 

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

.

(a)	 Vyšetřete	průběh	funkce	f	(tj.	určete	definiční	obor,	paritu,	
periodicitu, nulové body, znaménka funkce, lokální extrémy, 
intervaly, kde je funkce rostoucí/klesající, body, ve kterých 
se mění konvexnost/konkávnost, intervaly, kde je funkce 
konvexní/konkávní, asymptoty, limity funkce ve význačných 
bodech, graf funkce).

(b)	 Na	množině	reálných	čísel	řešte	nerovnici	 (h ◦ g ◦ f)(x) > 0

1

.
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3.B Jsou dány posloupnosti 

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

 a 

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

, přičemž

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

;	

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
n=1

qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

.

(a)	 Rozhodněte	o	konvergenci	posloupnosti	

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
|EV | = 0, 4

M �= A

f(x) = x2

x2−1 , g(x) =
√
x, h(x) = log 1

2
x

(f ◦ g ◦ f)(x) > 0

{pn}∞n=2

{qn}∞n=1

pn = logna, qn = logna, a ∈ R+

∑∞
n=2

2npn

n

∞∑
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qn < 1

n ∈ N(n �= 1)

7pn + 13 · 7pn−1 − 5pn+1 − 3 · 5pn−1 = 0

1

.
(b)	 Rozhodněte	o	konvergenci	nekonečné	řady	

a
b

cos π
8

∈ R[x]

|ZV |
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(c)	 Určete	všechna	kladná	reálná	čísla	a, která splňují nerovnost
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(d)	 V	 závislosti	 na	 parametru	
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2. ABSOLVENTI GYMNÁZIA

Seznam absolventů v roce 2012

Třída: 4.A
Tř. prof.: RNDr. Ludmila Nezhybová

Matěj Coufal, Martin Habrovec, Jan Homola, Martin Jaško, 
Eliška Jégrová, Tomáš Jordán, Tereza Konečná, Matouš Krato-
chvíl, Ondřej Kubíček, Jan Kvapil, Jaroslav Lacina, Šimon Leit-
geb, David Majer, Martin Moučka, Tomáš Moutelík, Václav Rai-
da, Martin Rak, Michal Rauš, Bedřich Said, Vladimír Sedláček, 
Jana Sotáková, Jan Stopka, Markéta Strnadlová, Jonáš Svoboda, 
Adam Šabacký, Kristýna Ševčíková, Daniela Štrosová, Dominik 
Tělupil, Jiří Vlček, Štěpán Vrtek.

Třída: 4.B
Tř. prof.: PhDr. Martina Literáková

Ondřej	Bochníček,	Roman	Fabiánek,	Klára	Fabíková,	Andreas	
Gajdošík, Markéta Hašová, Alžběta Holčíková, Karolína Kali-
nová, Michal Klement, Veronika Konečná, Tomáš Kormaňák, 
Veronika Korvasová, Petra Laslová, Jan Malý, Daniel Měřínský, 
Michaela Musilová, Markéta Nováková, Jana Novosadová, Adam 
Novotník, Oldřich Peslar, Jana Sítařová, Barbora Smržová, Bar-
bara Šťastná, Petr Vodička, Dagmar Vysloužilová, Radka Závod-
ná, Jakub Žádník.

Třída: 4.C
Tř. prof.: Mgr. Jana Sítařová

Ondřej Andrýsek, Tereza Brychtová, Vojtěch Bureš, Lucie Čer-
venková,	 Roman	 Dvořák,	 Magdalena	 Fabiánová,	 Jitka	 Filová,	
Jakub Hrubý, Zuzana Jurášová, Ondřej Kaman, Martina Kra-
tochvílová, Ivana Křížová, Denisa Lakomá, Jáchym Lukeš, Ra-
dovan Malachta, Nevena Mijatovićová, Lukáš Moráň, Lenka Ne-
časová,	Markéta	Pánková,	Jan	Pospíšil,	Veronika	Rájecká,	Filip	
Sasínek, Kristýna Skopalová, Anna Skoupá, Eva Šaňková, Lukáš 
Trávníček, Jana Troubilová, Tereza Vaculíková, Martin Vetter, 
Jana Vinohradská.
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Třída: 4.D
Tř. prof.: Mgr. Irena Ambrozová

Roman	Dufek,	Jana	Fuchsová,	Hana	Gurecká,	Jakub	Helán,	Lu-
káš Hlouch, Adam Holubář, Barbora Hrušková, Martina Jansová, 
Denisa Jemelíková, Václav Juren, Josef Kubálek, Jan Macura, Mi-
chael Mark, Vít Mlejnek, Tomáš Nohejl, Lucie Pehalová, Ondřej 
Pleva, Romana Podolanová, Eliška Pospíšilová, Denisa Přichys-
talová, Zita Salajková, David Střítežský, Marek Svoboda, Pavel 
Šeda,	Jiří	Švestka,	Jiří	Tůma,	Filip	Urban,	Michal	Závodník,	Ve-
ronika Zelená.
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Přehled o umístění absolventů ve školním roce 2011/2012

Škola / Třída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem
FI	MU	Brno 3 0 0 1 4
LF	MU	Brno 1 4 2 1 8
PrF	MU	Brno 1 2 0 2 5
PřF	MU	Brno 8 4 4 7 23
ESF	MU	Brno 0 1 3 1 5
FF	MU	Brno 0 4 0 2 6
FSpS	MU	Brno 1 1 0 1 3
FSS	MU	Brno 0 0 3 1 4
FSI	VUT	Brno 4 3 3 3 13
FA	VUT	Brno 0 1 0 0 1
FCh	VUT	Brno 2 0 0 1 3
FAST	VUT	Brno 3 1 1 0 5
FVU	VUT	Brno 1 1 0 0 2
FEKT	VUT	Brno 1 1 0 1 3
FaF	VFU	Brno 0 0 1 0 1
PEF	MZLU	Brno 0 1 7 3 11
AF	MZLU	Brno 0 0 1 0 1
FEM	UO	Brno 1 0 0 1 2
LF	UK	Hradec	Králové 0 0 1 0 1
MFF	UK	Praha 1 0 0 0 1
FAaU	ČVUT	Praha 0 0 0 1 1
NHF	VŠE	Praha 0 0 1 0 1
PřF	UP	Olomouc 0 0 1 0 1
LF	UP	Olomouc 0 0 1 0 1
PrF	UP	Olomouc 0 0 0 1 1
FZS	ZČU	Plzeň 0 0 1 0 1
VŠ v zahraničí 3 2 0 0 5
procento přijatých 100,00 100,00 100,00 96,43 99,12
ostatní 0 0 0 1 1
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3. KALENDÁRIUM ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

29. 8. nástup profesorů do služby, porada pedagogické rady
30.	8.–31.	8.	 opravné	zkoušky	za	školní	rok	2010/2011
1. 9. zahájení školního roku 2011/2012, porada pedagogické 

rady
2.	9.–7.	9.	 jazykový	kurz	angličtiny	pro	primy	a	1.	ročníky
8. 9. opravný termín písemné maturitní zkoušky z Č
9.	9.–17.	9.	 pobyt	delegace	z	Darmstadtu	v	Brně
13. 9. podzimní termín ústních maturitních zkoušek
16.	9.–18.	9.	 literární	dílna	pro	žáky	4.	ročníků
19.	9.–23.	9.	 škola	v	přírodě	pro	primy
19.	9.–22.	9.	 srovnávací	testy	VEKTOR pro žáky 1. ročníků
19.	9.–21.	9.	 literárněhistorická	exkurze	do	Prahy	(4.B)
24.	9.–1.	10.	 poznávací	zájezd	pro	žáky	do	Španělska
29.	9.–5.	10.	 pobyt	delegace	z	Nancy	v	Brně
29. 9. beseda o studiu na vysokých školách pro 4. ročníky
3. 10. návštěva prezidenta republiky Václava Klause na gym-

náziu, beseda se studenty a učiteli
4.	10.–11.	10.	 srovnávací	testy	VEKTOR pro žáky 4. ročníků
5.	10.–7.	10.	 literárněhistorická	exkurze	do	Prahy	(4.C)
11. 10. plenární schůze SRPŠ, třídní schůzky
12.	10.–14.	10.	literárněhistorická	exkurze	do	Prahy	(4.A)
18.	10.–20.	10.	literárněhistorická	exkurze	do	Prahy	(4.D)
19. 10. školní kolo soutěže Přírodovědný klokan
24. 10. zasedání školské rady
26.	10.–27.	10.	podzimní	prázdniny
26.	10.–28.	10.	zájezd	prof.	sboru	do	Berlína
8. 11. porada pedagogické rady — hodnocení 1. čtvrtletí
15. 11. zasedání výboru Klubu absolventů
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18. 11. koncerty Jany Musilové a Petra Maláska ke Dni stu-
dentstva pro žáky

22. 11. hovorové hodiny pro rodiče, volby do školské rady
24. 11. školní kolo dějepisné olympiády na nižším gymnáziu
25.	11.–26.	11.	Veletrh vzdělávání středních škol a učilišť na BVV
25. 11. krajské kolo soutěže v Piškvorkách
25. 11. celostátní kolo logické soutěže BRLOH
29. 11. internetová matematická olympiáda
1. 12. informace o maturitních zkouškách pro žáky 4. ročníků
4. 12. udělení ceny Premium Bohemiae H. Jemelíkovi 

(abs.	2011)	na	zámku	Sychrov
6. 12. školní kolo matematické olympiády kategorie A
6.	12.	 beseda	o	studiu	na Masarykově	univerzitě
8. 12. exkurze žáků dějin umění do Vídně
7. 12. školní kolo Olympiády v českém jazyce
14. 12. jazyková exkurze žáků do Vídně
15. 12. školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
19. 12. beseda o jaderné energetice
19. 12. krajské kolo soutěže v SUDOKU
19.	12.	 vystoupení	pěveckého	sboru	nižšího	gymnázia	v Ústa-

vu sociální péče v Chrlicích
20.	12.	 beseda	 s  JUDr.	 Malenovským,	 soudcem	 Evropského	

soudního dvora
20. 12. prezentace Projektu 145 pro žáky 2. ročníků
20.	12.	 beseda	o	studiu	na Oxfordské	univerzitě	s	H.	Jemelí-

kem	(abs.	2011)
22.	12.	 vánoční	koncert	J.	Stivína	v Besedním	domě
23.	12.–2.	1.	 vánoční	prázdniny
27.	12.–2.	1.	 výběrový	lyžařský	kurz	na	Slovensku
3. 1. zahájení vyučování v roce 2012
10. 1. třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
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12. 1. beseda o egyptologii s prof. Mgr. Miroslavem Bártou, Dr.
17. 1. Den otevřených dveří na gymnáziu
20.	1.	 krajské	kolo	FO	kategorie	A
22.	1.–28.	1.	 lyžařský	výcvikový	kurz	pro	sekundy
24. 1. zasedání výboru Klubu absolventů
24. 1. krajské kolo MO kategorie P
25. 1. městské kolo matematické olympiády kategorie Z9
25. 1. školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 

na vyšším	gymnáziu	
26. 1. školní kolo matematické olympiády kategorie B a C
26. 1. porada pedagogické rady — hodnocení 1. pololetí
30.	1.	 školní	 kolo	 konverzační	 soutěže	 v  anglickém	 jazyce	

na nižším	gymnáziu	
31. 1. prezentace Projektu 145 pro žáky 1., 3. a 4. ročníků
31. 1. program Jak se dělá animovaný film pro žáky nižšího 

gymnázia
31. 1. vydávání vysvědčení za 1. pololetí
1. 2. školní kolo biologické olympiády na vyšším gymnáziu
3. 2. pololetní prázdniny
6.	2.–10.	2.	 jarní	prázdniny
14. 2. doplňovací volby do školské rady
18.	2.–24.	2.	 lyžařský	výcvikový	kurz	1.	ročníků
28. 2. školní kolo zeměpisné olympiády
2.	3.–6.	3.	 výběrový	lyžařský	kurz	v	Saalbachu
7.	3.–11.	3.	 výběrový	lyžařský	kurz	pro	žáky	nižšího	gymnázia
15.	3.–16.	3.	 projektové	dny	projektu	Mluvme spolu na vyšším gym-

náziu
16. 3. školní kolo matematické soutěže Klokan
17. 3. reprezentační ples gymnázia v hotelu Voroněž
20.	3.	 beseda	s velvyslancem	Státu	Izrael	J.	Levym
20. 3. oslava Dne učitelů
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22.	3.–24.	3.	 republikové	finále	Orion florbal cupu pro žáky základ-
ních škol a nižších gymnázií

27. 3. beseda se zástupci Konfederace politických vězňů
28.	3.	 městské	kolo	fyzikální	olympiády	kategorií	E,	F
28.	3.–5.	4.	 výměnný	zájezd	do	Nancy
5.	4.–6.	4.	 velikonoční	prázdniny
10. 4. celoškolská konference závěrečných maturitních prací
10. 4. zasedání výboru Klubu absolventů
11.	4.	 písemná	maturitní	 zkouška	 z	matematiky	 v profilové	

části
13.	4.	 písemná	maturitní	zkouška	z	českého	jazyka	v profilové	

části
16. 4. konkurz na funkci ředitele gymnázia
17. 4. porada pedagogické rady — hodnocení 3. čtvrtletí
17. 4. třídní schůzky SRPŠ, pohovory s vyučujícími
17. 4. sjezd třídních důvěrníků Klubu absolventů
19. 4. úklid Moravského krasu žáky nižšího gymnázia
23.	4.–24.	4.	 přijímací	 zkoušky	 ke	 studiu	 na	 gymnáziu,	 ředitelské	

volno
26. 4. písemná maturitní zkouška z deskriptivní geometrie 

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

chovy	v profilové	části
26. 4. exkurze Vv do Zlína
26. 4. konzultace s rodiči o výsledcích přijímacích zkoušek
27. 4. biologická exkurze na Tišnovsko
27. 4. srovnávací testy SCIO pro žáky nižšího gymnázia
27. 4. historická soutěž J. A. Komenský
30.	4.	 ukončení	vyučování	čtvrtých	ročníků	(poslední	zvonění)
2.	5.–7.	5.	 písemné	maturitní	zkoušky	společné	části
2.	5.	 filmové	představení	Lidice	pro	žáky	1.–3.	ročníků
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3.	5.–11.	5.	 výměnný	zájezd	do	Darmstadtu
14. 5. krajské kolo Středoškolské odborné činnosti
14. 5. udělení ceny Učené společnosti ČR	 B.	 Saidovi	 (4.A)	

na AV	ČR	v	Praze
14. 5. koncerty žáků a absolventů gymnázia pro rodiče a stu-

denty	v sále	B.	Bakaly
16.	5.–21.	6.	 školní	výlety	prim,	sekund,	kvart,	1.	a	2.	ročníků
21.	5.–25.	5.	 ústní	maturitní	zkoušky	společné	a	profilové	části	tříd	

4.A, 4.B
21.	5.–25.	5.	 škola	v	přírodě	pro	tercie
22.	5.–23.	5.	 testování	žáků	kvart	z Č,	A	a	M	Českou školní inspekcí
28.	5.–1.	6.	 ústní	maturitní	zkoušky	společné	a	profilové	části	tříd	

4.C, 4.D
31.	5.–5.	6.	 poznávací	zájezd	pro	žáky	do	Paříže
5. 6. zasedání výboru Klubu absolventů
8. 6. vydávání maturitních vysvědčení žákům čtvrtých roční-

ků
14. 6. závěrečné vyhodnocení projektu kvart
15.	6.–24.	6.	 sportovní	kurz	3.	ročníků	(Chorvatsko)
18.	6.–22.	6.	 vodácký	kurz	3.	ročníků	(Lužnice)
18.	6.–22.	6.	 sportovní	kurz	3.	ročníků	(Brno)
25. 6. koncert pěveckého sboru nižšího gymnázia
25.	6.	 beseda	o	studiu	na Vysokém	učení	technickém	v	Brně
26. 6. sportovní den vyššího gymnázia — atletika
26. 6. porada pedagogické rady — hodnocení 2. pololetí
26. 6. třídní schůzky rodičů budoucích 1. ročníků
26.	6.–27.	6.	 projektový	den	projektu	Mluvme spolu na nižším gym-

náziu
26.	6.–27.	6.	 sportovní	dny	nižšího	gymnázia
27.	6.–28.	6.	 akce	předmětových	komisí	pro	žáky	vyššího	gymnázia
27. 6. přebor gymnázia v malé kopané na ZŠ Janouškova
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29. 6. ukončení vyučování ve školním roce 2011/2012, vydává-
ní vysvědčení

29. 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 2011/2012 proběhl již 61. ročník MO. Zde jsou 
výsledky	našich	studentů	–	nejlepších	úspěšných	řešitelů:

Městské kolo:
Kategorie Z9: I. místo  Barbora Výborová 3.ag
 II. místo  Jan Šorm  4.ag
 III. místo  Jegor Baboša  4.ag
   Jan Ševeček 4.ag
	(celkem	104	řešitelů,	z	nich	41	úspěšných)



79

Kategorie Z8: I. místo  Štěpán Balážik 3.bg
 II. místo  Lucie Bulantová 3.ag
   Ivana Krumlová 3.ag
   Ronald Luc 3.ag
   Daniel Sedlák 3.ag
   Ondřej Svoboda 3.ag
 III. místo  Vendula Němcová 3.bg
   Eva Klimentová 3.ag
   Zuzana Kuchařová 3.ag
	(celkem	89	řešitelů,	z	nich	46	úspěšných)

Kategorie Z7: I. místo  Tomáš Perutka 2.bg
   Andrea Podskalská 2.ag
 II. místo  Michal Minařík 2.bg
   Marie Nguenová 2.bg
 III. místo  Vítek Jelínek 2.bg
   Sabina Tučková 2.bg
	(celkem	103	řešitelů,	z	nich	56	úspěšných)

Kategorie Z6: I. místo  Veronika Borýsková 1.ag
 II. místo  Jiří Sedlák 1.ag
 III. místo  David Rajnoha 1.ag
	(celkem	115	řešitelů,	z	nich	45	úspěšných)

Krajské kolo:
Kategorie A: I. místo  Jana Sotáková 4.A
 II. místo  Vladimír Sedláček 4.A
 III. místo  Jakub Vančura 3.A
(celkem	51	řešitelů,	z	nich	10	úspěšných)

Kategorie B: II. místo  Kristýna Bukvišová 2.A
	 III.	místo	 	 Jan	Sebastian	Fabík	 2.A
(celkem	42	řešitelů,	z	nich	7	úspěšných)

Kategorie C I. místo  Petr Zamazal 1.A
 II. místo  Ondřej Darmovzal *5.A/8
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 III. místo  Vojtěch Suchánek 1.A
(celkem	33	řešitelů,	z	nich	17	úspěšných)
*	Ondřej	Darmovzal	v době	konání	 soutěže	usiloval	 o	přestup	na	naše	gymnázium,	
ten	byl	však	dotažen	až	k 1.	9.	2012,	tedy	v soutěži	reprezentoval	ještě	své	mateřské	
gymnázium v Břeclavi.

Kategorie Z9: I. místo  Zuzana Kuchařová 3.ag
   Ronald Luc 3.ag
   Jan Ševeček 4.ag
   Jan Šorm 4.ag
 II. místo  Tran Minh Anh 4.bg
   Petr Zelina 3.ag
   Jegor Baboša 4.ag
 III. místo  Kryštof Kolář 4.ag
	(celkem	77	řešitelů,	z	nich	53	úspěšných)

Kategorie P: II. místo  Mark Karpilovsky 3.A
	(celkem	8	řešitelů,	z	nich	6	úspěšných)

Celostátní kolo:
Kategorie A: XI. místo  Jan Stopka 4.A
(celkem	45	řešitelů,	z	nich	21	úspěšných)

Kategorie	P:	 IV.	místo	 	 Jan	Sebastian	Fabík	 2.A
 XIV. místo  Mark Karpilovsky 3.A
	(celkem	30	řešitelů,	z	nich	16	úspěšných)

Mezinárodní kolo:

Kategorie A:
Do šestičlenného reprezentačního družstva ČR pro 53. Mezinárodní 

matematickou	olympiádu	(MMO)	konané	v Mar	Del	Plata	v Argen-
tině	v termínu	4.–16.	7.	2012	se	z	naší	školy	probojoval	Jan	Stopka.	
Velmi	pěkně	zabojoval	a	z Argentiny	si	přivezl	nejen	mnoho	zážitků,	
ale i čestné uznání za bezchybně vyřešenou první úlohu.

Šestý ročník Středoevropské matematické olympiády se uskutečnil 
ve	dnech	6.–12.	9.	2012	ve	švýcarském	Solothurnu.	Naši	školu	tam	re-
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prezentoval	Jakub	Vančura	a	přispěl	tak	nemalou	měrou	k celkovému	
šestému místu ČR mezi deseti zúčastněnými zeměmi.

Kategorie P:
Do tříčlenného reprezentačního družstva naší země na 24. Meziná-

rodní	olympiádu	v informatice	(IOI),	která	se	konala	23.–30.	9.	2012	
v italském	Sirmione-Montichiari,	se	bohužel	žádný	náš	student	nepro-
bojoval.	Doufejme	v lepší	zítřky…

Středoevropská	 olympiáda	 v  informatice	 se	 konala	 ve	 dnech 
7.–13.	7.	2012	 na	maďarsko-slovenském	 pomezí	 v městě	 Tata.	 Naši	
zem	tam	reprezentovali	Jan	Sebastian	Fabík	a	Mark	Karpilovsky,	bo-
hužel bez medailové odměny.

Přejme	všem	našim	olympionikům,	aby	se	jim	i	nadále	vedlo	v sou-
těžích alespoň tak, jak se jim vedlo letos.

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

Fyzikální olympiáda
Ve	školním	roce	2011/2012	proběhl	53.	ročník	FO.	Podávám	pře-

hled	umístění	našich	studentů	v celostátním	a	krajských	kolech.

Celostátní kolo:
Kategorie A: 18. místo Jan Stopka  4.A
  25. místo Jakub Vančura  3.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	31)

Krajská kola:
Kategorie A: 2. místo  Jan Povolný  3.A
  3. místo  Jan Stopka  4.A
  5. místo  Jakub Vančura  3.A
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  6. místo  Bedřich Said  4.A
  7. místo  Václav Raida  4.A
  8. místo  Petr Zakopal  3.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	8)

Kategorie B: 1. místo  Jakub Vančura  3.A
  3. místo  Mark Karpilovsky 3.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	3)

Kategorie C: 2. místo  Jana Ziková  2.A
  4. místo  Kristýna Bukvišová 2.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	6)

Kategorie D: 12. místo Petr Zamazal  1.A
  13. místo Čeněk Černoch  1.A
  18. místo Jana Šolcová  1.A
  19. místo Václav Melichárek 1.A
  22. místo Jiří Nezval  1.A
  24. místo Anna Hartmannová 1.A
  24. místo Jan Prax  1.A
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	28)

Kategorie E:
  2. místo  Tran Minh Anh  4.bg
  3. místo  Jan Šorm  4.ag
  4. místo  Michal Reška  4.ag
  13. místo Jegor Baboša  4.ag
  16. místo Jan Dittrich  4.ag
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	26)

Kategorie	F:	 1.	místo		 Petr	Zelina	 	 3.ag
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	9)

Archimediáda: 2. místo  Jan Mihula  2.ag
  10. místo Lukáš Vaněk  2.ag
	 	 (Počet	úspěšných	řešitelů:	20)
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Kategorie	 F	 a	 Archimediáda	 končí	 oblastním	 (městským)	 kolem	
Brno-město.

 RNDr. Ludmila Nezhybová
	 referent	FO

Biologická olympiáda
Výsledky	biologické	olympiády	ve	školním	roce	2011/2012	–	vyšší	

gymnázium:

Krajské kolo
Kategorie	A:	19.–20.	místo	 Jan	Pospíšil	 4.C
 21. místo Ivana Lososová 3.C
Kategorie B: 30. místo Kristýna Bukvišová 2.A

Výsledky	biologické	olympiády	ve	školním	roce	2011/2012	–	nižší	
gymnázium:

Městské kolo
Kategorie D: 2. místo Václav Chytrý 2.ag
 16. místo Kateřina Dalecká 2.ag
Kategorie C: 7. místo Tran Anh Minh 4.bg
 28. místo Vendula Němcová 4.bg

Krajské kolo
Kategorie D: 5. místo Václav Chytrý 2.ag

Studentky	4.bg	–	Anna	Piskačová,	Martina	Reissnerová,	Viktorie	
Scholasterová a Tran Anh Minh se dne 2. 4. 2012 zúčastnily příro-
dovědné vědomostní soutěže Ptačí den v ZOO.	Ve velké	konkurenci	
brněnských škol tyto žákyně obsadily krásné 1. místo.

 Mgr. Jana Sítařová
 předsedkyně PK
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Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoško-

láků	v řešení	odborných	problémů	v 18	vědních	oborech.	Soutěž	pro-
bíhá	formou	soutěžních	přehlídek	ve	třech	kolech	–	městské,	krajské	
a	celostátní.	V městském	kole	naši	školu	reprezentovalo	15	studentů,	
z nichž	9	postoupilo	do	krajského	kola.

Krajské kolo
Vladimír Sedláček 4.A 1. místo obor matematika
   a statistika
Jana Sotáková 4.A 2. místo  obor matematika
   a statistika
Tereza Konečná 4.A 4. místo obor matematika
   a statistika
Barbora	Hrušková	 4.D	 1.	místo	 obor	geologie	a	geografie
Nela Šmikmátorová 3.B 9. místo obor zdravotnictví
Zuzana Glatzová 2.B 5. místo obor tvorba učebních
   pomůcek, didaktická
   technologie
Nevena Mijatovićová 4.C 2. místo obor ekonomika a řízení
Andreas Gajdošík 4.B 3. místo obor teorie kultury,
   umění a umělecké tvorby
Bedřich Said
a Martin Jaško 4.A 1. místo obor informatika

Do	celostátního	kola	postoupili	Vladimír	Sedláček	s prací	p-adická 
čísla a jejich aplikace v teorii čísel,	Barbora	Hrušková	s prací	Tvorba 
map: Mapa pro orientační běh	a	Bedřich	Said	a	Martin	Jaško	s prací	
Yunifly – autonomní řízení bezpilotních letounů.	V celostátní	konku-
renci se Vladimír Sedláček umístil na 2. místě a získal zvláštní cenu 
Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky, Bedřich Said a Martin Jaško 
obsadili 3. místo a získali zvláštní cenu Širší nominace na zahraniční 
soutěže a Barbora Hrušková obsadila ve svém oboru 11. místo.

 Mgr. Jana Sítařová
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Soutěže KLOKAN ve školním roce 2011/12
V minulém	školním	roce	se	studenti	naší	školy	opět	zúčastnili	sou-

těží Matematický klokan a Přírodovědný klokan. Do těchto mezinárod-
ních	soutěží	se	v naší	zemi	zapojují	desetitisíce	účastníků,	kteří	jsou	
podle věku rozděleni do kategorií. Bližší informace o těchto soutěžích 
je možné najít na webových stránkách http://matematickyklokan.net/ 
a http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/. Zde se nachází rovněž zadá-
ní minulých ročníků včetně výsledků, kterých lze využít pro přípravu 
do	ročníků	následujících.	Úlohy	v těchto	soutěžích	jsou	zásadně	uza-
vřené,	což	může	být	pro	studenty	zajímavé	také	z tréninkových	důvo-
dů,	neboť	touto	formou	probíhají	některé	důležité	zkoušky	(např.	jisté	
typy přijímacích zkoušek na VŠ či části vybraných maturitních zkou-
šek). Studenti si při této soutěži mají možnost bez stresu vyzkoušet 
tento	způsob	testování	a	také	si	v konkrétní	situaci	promyslet	strategii	
řešení	a	volby	odpovědi.	Klokaní	soutěže	jsou	zejména	v matematické	
části pozoruhodné i tím, že studenti řeší více poměrně jednoduchých 
úloh, přičemž nezanedbatelnou roli zde hraje časové omezení. Málo-
kdo totiž stihne vyřešit úlohy všechny. Další zajímavostí je pak zákaz 
užívání veškerých pomůcek, zejména kalkulaček, což studenty nutí 
k přemýšlení	a	nalezení	elegantního	řešení,	které	nepředstavuje	složi-
tý	či	časově	náročný	výpočet,	k němuž	by	právě	kalkulátor	mnohdy	
potřebovali.

Největšího	úspěchu	v  loňském	roce	dosáhla	 studentka	 třídy	3.ag	
Lucie	Hronová,	která	v kategorii	Kadet Přírodovědného klokana zís-
kala plný počet 120 bodů a obsadila tak 1. místo. Za doplnění stojí 
skutečnost,	že	tohoto	výsledku	se	z celkového	počtu	34	104	soutěžících	
podařilo	dosáhnout	pouze	dvěma	z nich.

Ani	v soutěži	Matematický klokan	se	naši	studenti	neztratili.	V ka-
tegorii Benjamín	se	na	3.	místě	v celostátním	kole	umístil	žák	1.ag	
Jiří	Smejkal	se	ziskem	115	bodů	(celkový	počet	účastníků	byl	67	750).	
V kategorii	Kadet	zaujal	2.	místo	v celostátním	kole	žák	3.ag	Ondřej	
Svoboda	 se	 ziskem	115	bodů	 (celkový	počet	účastníků	byl	 61	010).	
Velmi	kvalitních	výsledků	dosáhli	studenti	naší	školy	i v kategoriích	
Junior a Student,	kdy	na	prvních	třech	místech	v rámci	Jihomorav-
ského	 kraje	 figuruje	 vždy	 trojice	 našich	 studentů,	 přičemž	 nejlepší	
z nich	(Denisa	Dočekalová	ze	třídy	1.A	v kategorii	Junior a Mark 
Karpilovsky	 ze	 třídy	 3.A	 v  kategorii	Student) se současně zařadili 
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do	první	desítky	nejlepších	řešitelů	příslušné	kategorie	v rámci	celé	
republiky.

K  řadě	 výborných	 výsledků	 zmíněným	 studentům	 gratulujeme	
a věříme,	 že	 se	 na	 ně	 studentům	našeho	 gymnázia	 podaří	 navázat	
i v následujícím	školním	roce.

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

Úspěchy v českém jazyce a literatuře
Nižší gymnázium

Vendula	Němcová	–	3.bg
	 1.	místo	v krajském	kole	Olympiády v českém jazyce

Jiří	Kadlec	–	4.ag
	 3.	místo	v regionálním	kole	soutěže	v komunikaci
  Mladý Démosthenes

Veronika	Kubíčková	–	2.bg
	 Čestné	uznání	v literární	soutěži	Veršujeme jako o život

Vendula	Němcová,	Antonín	Baďura,	Dang	Phi	Long	–	3.bg,
Jiří	Horáček	–	4.ag	
	 Čestné	uznání	v literární	soutěži	Náš svět

Vyšší gymnázium
Petr	Steindl	–	4.B
	 1.	místo	v literární	soutěži	Hustopečské brko
	 2.	místo	v regionální	soutěži	Brněnské kolo
	 1.	místo	v Literární soutěži Jana Pivečky
	 1.	místo	v kategorii	poezie	Macharův Brandýs
	 Čestné	uznání	v soutěžích	Literární Varnsdorf, Literární
  Vysočina a Příbram Hanuše Jelínka
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Anna	Tišnovská	–	3.D
	 1.	místo	v prozaické	soutěži	Ze šuplíku fantasie

 Mgr. Lenka Marková
 předsedkyně PK ČJ

Uvádíme několik básní našeho současného nejúspěšnějšího student-
ského autora Petra Steindla.

 DOMOV DŮCHODCŮ(V)
 Vrásčité zdivo,
 pobitá střecha z eternitu.
 Slepá ulice
 vnucuje samotu
 prázdnému bytu.

 Rámcovou paměť
 zanesl prach,
 v hrnečku čaje
 opilý strach.

 ZHLÍNĚNÉ ŘASY
 Zhlíněné řasy
 V nekonečenstvu půd
 Ztichlé basy
 bubnují na osud

 MATČIN BOJ
 Šachová pole,
 černo-bílá tma.
 Vřeštící boje.
 Bledá královna.

 Figury jí vzdaly,
 krále brání sama
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 a sune pěšce ke kraji:
 „Až padnu, můj malý,
 bude z Tebe dáma …
 
 Pak partii vyhraji.“

 ***

 Zní zmrzlou zahradou
 zlověstné znění;
 
 přítomnost skončila
 minulost není
 

 ŠACHOVÁ PARTIE
 Šachová partie.
 Dnes nesmíš to vzdát.
 Pišek. Dáma. Mat!
 

 SNĚHULÁK
 Sněhulák zduřel
 vylévá si zlost
 
 Vyčítá jaru
 pomíjivost
 

 PANENSKÉ RÁNO
 Panenské ráno.
 Mlha vykrádá hroby.
 Vítr obírá pocestné – 
 Stromy.
 
 V rozvalinách chlácholí
 Vstavače mužské
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 Sněhové jazyky.
 Zvou je k sobě do útrob –
 Do polí.
 
 Kde najdou hrob.

b) Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport na vyšším gymnáziu
Přehled sportovních akcí, kterých se ve školním roce 2011/2012 

účastnili a v nichž bodovali studenti VG.

Středoškolský atletický pohár Corny
 dívky   4. místo

 Nejkvalitnější výkony:
 běh 800 m:  Tereza Tůmová  2.B 2:36:11 618 bodů
 skok daleký: Veronika Bárková 1.C 459 cm 451 bodů
 skok vysoký: Veronika Bárková 1.C 147 cm 588 bodů
	 běh	60	m:	 Jana	Fuchsová	 4.D	 8:87	 600	bodů

 chlapci   6. místo

 Nejkvalitnější výkony:
 běh 400 m: Michal Honek 3.A 54,92 602 bodů
 běh 1500 m: Lukáš Hlouch 4.D 4:44:00 655 bodů
 skok daleký: Michael Tišnovský 1.C 592 cm 569 bodů
 skok vysoký: Michael Tišnovský 1.C 193 cm 740 bodů

Městský	přebor	středních	škol	v kopané
 chlapci   umístění v základní skupině

Městský přebor středních škol v malé kopané
 chlapci   umístění v základní skupině

Městský	přebor	středních	škol	v sálové	kopané
 chlapci   umístění v základní skupině
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Mětské	kolo	v přespolním	běhu
 dívky   2. místo

 Reprezentantky: Tereza Tůmová 2.B, 3 000 m doběhla
	 na	prvním	místě	v čase	12:16,	Veronika	Brettfeldová	3.C,
 Barbora Hrušková 4.D, Martina Jansová 4.D, Markéta
 Kubitová 2.A, Kristýna Diatková 2.D

 běžci mladší  3. místo

 Družstvo běžců: Jakub Hruška 1.B, Vojtěch Vinklárek 2.D,
 Roman Vymazal 2.C, Marek Vitula 1.D, Matěj Srba 1.C,
 Petr Vávra 4.bg, Patrik Žáček 4.bg

 běžci starší  2. místo

 Reprezentanti: Václav Šafránek 2.C, Lukáš Hlouch 4.D, Jan
 Hrstka 2.D, Ctibor Jašek 2.C, Bedřich Said 4.A, Alan Lexa
 3.A, Pavel Vodička 3.B

Reprezentanti v přespolním běhu
První řada: Kristýna Diatková, Markéta Kubitová, Veronika Brettfeldová, 

Tereza Tůmová, Matěj Srba
Druhá řada: Lukáš Hlouch, Bedřich Said, Patrik Žáček, Petr Vávra, Jakub Hruška, 

Vojtěch Vinklárek, Ctibor Jašek, Marek Vitula, Václav Šafránek
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Městský přebor středních škol ve stolním tenisu
 dívky   3. místo

 Hráčky: Denisa Lakomá 4.C, Veronika Rájecká 4.C

 chlapci mladší  4. místo
	 chlapci	starší	 	 umístění	v základní	skupině

Přebor středních škol ve volejbalu
dívky mladší
 základní skupina   1. místo 
	 finálová	skupina		 	 	 1.	místo
 krajské kolo    1. místo
	 kvalifikace	na	MČR	 	 	 1.	místo
	 finále	mistrovství	ČR	v Liberci	 	 4.	místo

 Družstvo volejbalistek: Veronika Bárková 1.C, Lenka
 Petláková 1.C, Zuzana Vávrová 1.B, Tereza Chmelařová 1.B,
 Anita Breiová 2.D, Johanka Nováková 4.ag, Lucie Bulantová
 3.ag, Petra Bulantová 3.ag, Anna Nevídalová 3.ag

dívky starší
 základní skupina   1. místo
	 finálová	skupina		 	 	 1.	místo
 krajské kolo    1. místo
	 kvalifikace	na	MČR	 	 	 1.	místo
	 finále	mistrovství	ČR	v Kostelci	n.	Ohří	4.	místo

 Družstvo volejbalistek: Martina Jansová 4.D, Lucie Pehalová
 4.D, Eliška Pažoutová 3.D, Martina Zajíčková 3.D,
 Tereza Chmelařová 1.B, Veronika Bárková 1.C, Lenka
 Petláková 1.C, Zuzana Vávrová 1.B, Denisa Vinkláriková
	 3.D,	Anita	Breiová	2.D,	Magdalena	Fabiánová	4.C,	Hana
	 Filipová	3.C

	 chlapci	mladší	 	 umístění	v základní	skupině
	 chlapci	starší	 	 umístění	v základní	skupině
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Městské	kolo	–	šachy
 chlapci   3. místo

 Šachisté: Dominik Tělupil 4.A, Mark Karpilovsky 3.A, Jan
	 Sebastian	Fabík	2.A,	Pavel	Kozubík	2.A,	Pavel	Kroupa	2.A,
 Patrik Pospíšil 1.D

Turnaj v badmintonu o „Pohár Petra Koukala“
 dívky a chlapci  6. místo

Městský	přebor	středních	škol	v plavání
 dívky   8. místo

 Nejlepší výsledky:
 Iva Cholková 3.D 50 m znak 34,9 s 1. místo
 Kristýna Skopalová 4.C 50 m prsa 39,3 s 2. místo

	 chlapci	 	 	 2.	místo	v Brně
	 	 	 	 3.	místo	v kraji

 Nejlepší výsledky:
 Adam Novotník 4.B 50 m prsa 31,0 s 1.místo

 Družstvo plavců: Adam Novotník 4.B, Tomáš Nohejl 4.D,
 Richard Mudrák 2.B, Tomáš Jordán 4.A, Ondřej Brunn 3.D,
 Jakub Kelbl 3.D, Ondřej Smisitel 2.C, Ondřej Bochníček 4.B

Městský	přebor	středních	škol	ve	florbalu
	 dívky	 	 	 2.	místo	v základní	skupině
	 chlapci	 	 	 umístění	v základní	skupině

Turnaj o „Putovní pohár hejtmana Jmk“
 chlapci   1. místo

	 Florbalisté:	Ondřej	Brunn	3.D,	Vít	Mlejnek	4.D,	Robin
 Růžička 1.B, Jakub Hrubý 4.C, Daniel Havel 1.C, Pavel
 Zbořil 2.D, Alan Lexa 3.A, Silvestr Kusko 2.D, David
 Karásek 3.C, David Štěpánek 3.C
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Městský	přebor	středních	škol	v basketbalu
	 chlapci	 	 	 umístění	v základní	skupině

Městský	přebor	a	Jm	finále	středních	škol	ve	šplhu
 dívky   4. místo Brno
    7. místo kraj

 Družstvo: Veronika Hegrová 2.B, Kateřina Kadlečková 1.C,
 Eliška Mikulášková 3.D, Veronika Endlicherová 2.C

Plážový volejbal
dívky
 Brno, startovalo 31 dvojic   1. místo
	 krajské	finále,	startovalo	11	dvojic	 	 1.	místo
	 finále	mistrovství	ČR,	startovalo	16	dvojic	 1.	místo	

 Beach volejbalistky Lucie Pehalová 4.D, Martina Jansová
	 4.D	zvítězily	a	obhájily	titul	z loňského	školního	roku!
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chlapci
 Brno, startovalo 25 dvojic   3. místo
	 krajské	finále,	startovalo	12	dvojic	 	 2.	místo
	 finále	mistrovství	ČR,	startovalo	16	dvojic	 7.	místo

 Beach volejbalisté: Michael Mark 4.D, Martin Res 2.B, Jan
 Kolmačka 2.B

Juniorský maraton
 dívky a chlapci  2. místo v kraji
	 	 	 	22.	místo	v	republikovém	finále	v	Praze

 Běžecké družstvo: Bedřich Said 4.A, Ondřej Mokrý 2.B,
 Michaela Krchová 3.C, Adam Šabacký 4.A, Barbora
 Hrušková 4.D, Marek Vitula 1.D, Tereza Tůmová 2.B, Matěj
 Coufal 4.A, Alan Lexa 3.A, Lukáš Hlouch 3.D

Všechny	výsledky	z přeborů	středních	škol	jsou	bodovány	a	započí-
távají	se	do	celoroční	soutěže	mezi	SŠ,	v minulém	školním	roce	už	po-
čtrnácté.	Do	soutěže	je	zapojeno	40	středních	škol.	S potěšením	mohu	
konstatovat,	že	všichni	studenti,	kteří	zdárně	reprezentovali	na spor-
tovním	poli	 své	gymnázium,	se	v této	soutěži	umístili	na 1. místě	
a současně	obhájili	vítězství	z předešlých	let.

Z další	 statistiky	vyplývá,	 že	Gymnázium	na	 tř.	Kpt.	 Jaroše	14	
v Brně	se	šestkrát	umístilo	na	nejvyšší	příčce	a	desetkrát	bylo	hodno-
ceno mezi třemi nejlepšími SŠ.

Zástupci	 sportovců	 a	 pedagogů	byli	 v  září	 2012	přijati	 na	Nové	
radnici	 v  Brně,	 kde	 převzali	 ocenění	 a	 dárkový	 poukaz	 na	 nákup	
sportovního vybavení pro školu.

Chci	 poděkovat	 všem	 studentům	 –	 sportovcům,	 kteří	 se	 podíleli	
nejen	na	úspěšném	umístění	v soutěži	ale	i	v jednotlivých	závodech.	
Jsem	ráda,	že	sport	na	Jarošce	žije,	a	přeji	Vám	všem	radost	z nových	
sportovních zážitků.

 Mgr. Hana Vladíková
 předsedkyně PK TV
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Tělesná výchova a sport na nižším gymnáziu
Naše nižší gymnázium má svoji nespornou výhodu oproti někte-

rým	jiným	brněnským	školám	ve	středu	města.	Je	jí	hřiště	s umělým	
povrchem,	které	studenti	mohou	využívat	jak	o velkých	přestávkách	
k vybití	nashromážděné	mladistvé	energie,	tak	v hodinách	tělesné	vý-
chovy a ve sportovních hrách. Ne každé gymnázium se může pochlubit 
tím, že si studenti mohou volit hned ze čtyř sportovních her vyučova-
ných	vždy	s větším	zaměřením	na	tu	či	onu	sportovní	disciplínu.	Naše	
hřiště	bývá	využíváno	i	v některých	hodinách	jiných	předmětů	jako	
prostor pro venkovní výuku.

Studenti našeho gymnázia mají možnost dále rozvíjet své sportovní 
nadání v soutěžích typu Běhy brněnské mládeže, kde naše gymnázium 
roky drží prvenství nad ostatními brněnskými školami včetně škol 
sportovního zaměření. Studenti se ale také mohou účastnit soutěží 
ve florbalu,	šachu,	košíkové	a	volejbalu,	přičemž	především	ve	florbalu	
a šachu	má	naše	gymnázium	vynikající	výsledky.
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V tělesné výchově je zařazena výuka plavání, lyžování a dle materi-
álních možností i výuka bruslení. Pohyb je důležitá součást zdravého 
životního stylu a tak jsou také naši studenti vedeni. Pohled na radost-
ně ječící studenty různého stáří a různých dovedností vesele hrajících 
přátelská utkání ve fotbale nás naplňuje pocitem dobře vykonané prá-
ce. Takto odreagovaný student pak lépe přežívá zátěž mnohahodinové 
výuky, která je právě proto proložena možnostmi sportovního vyžití.

 Mgr. Zuzana Kučerová

Přebor školy v lehké atletice 2011/2012
Konec	školního	roku	je	již	tradičně	spjat	s	přebory	školy	v lehké	

atletice	na	hřišti	Rosnička	v Brně-Žabovřeskách.
1.–3.	ročníky	vyslaly	své	reprezentanty	v bězích,	skoku	do	dálky	

a vrhu	koulí.	Atmosféra	 je	uvolněná,	radostná	a	samozřejmě	každý	
chce podat co nejlepší výkon.

V dlouhodobých	tabulkách	byl	překonán	rekord	ve	skoku	do	dálky	
v kategorii	dívek	zásluhou	Veroniky	Bárkové	ze	 třídy	1.C.	Některé	
další rekordy jsou již letité a je otázkou příštích přeborů, kdy i tyto 
budou	překonány.	Třeba	v letošním	školním	roce.	Věřím,	že	uvedené	
červnové	výsledky	 i	 rekordy	 školy	budou	pro	některé	 z vás	výzvou	
pro jejich	překonání.

A	tak	se	budeme	opět	těšit	na	další	soutěže	v královně	sportů	–	
v lehké	atletice.

 Mgr. Sylva Zvolská
 vedoucí závodů

Výsledková listina
hoši  dívky
100 m
1. Honek Michal 3.A 11,80 1. Bárková Veronika 1.C 14,80
2. Kolmačka Jan 2.B 12,46 2. Šiprová Lucie 3.C 15,19
3. Vymazal Roman 2.C 12,46 3. Prokešová Soňa 3.B 15,70
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1500/600m
1. Lexa Alan 3.A 5:38 1. Krchová Michaela 3.C 1:59
2.	Vítek	Filip	3.B	 5:40	 2.	Lososová	Ivana	3.C	 2:01
3. Večeřa Michal 3.C 5:41 3. Mikulášková El. 3.D 2:04 

vrh koulí
1.	Píše	David	3.D	 10,54	 1.	Filipová	Hana	3.C	 8,30	
2. Brunn Ondřej 3.D 10,53 2. Ingerlová Viktorie 2.B 8,00
3. Honek Michal 3.A 10,49 3. Prokešová Soňa 3.B 7,93 

dálka
1. Kolmačka Jan 2.B 584 1. Bárková Veronika 1.C 454
2. Honek Michal 3.A 568 2. Wegschmiedová M. 3.B 420
3. Březina Martin 3.C 555 3. Jurková Tereza 1.A 400

štafeta
1. 3.C Březina Martin 2:12 1. 1.A Truncová Eva 2:43
	 Vácha	Filip	 	 	 Jurková	Tereza
 Karásek David   Kvapilová Terezie
 Štěpánek David   Dočekalová Denisa

2. 3.D Brunn Ondřej 2:17 2. 3.B Prokešová Soňa 2:44
 Horáček Pavel   Šuráňová Emma (mimo	soutěž)

 Štěpánek Martin   Wegschmiedová Markéta
 Píše David

3. 2.B Mokrý Ondřej 2:20 3. 3.C Šiprová Lucie 2:48
 Mudrák Richard   Kaplanová Romana
 Kolmačka Jan   Krchová Michaela
 Bečka Pavel   Škorpilová Iveta

Rekordy školy v období 2002–2012
100 m hoši Petr Dvořák  3.A 2008 11,50 s
 dívky Nikola Veverková 3.E 2002 13,80 s
  Aneta Ambrosová 2.A 2008 13,80 s
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1500 m hoši Lukáš Olejníček 3.A 2007 4:21 min.
600 m dívky Petra Mlejnková 1.C 2004 1:47 min.

koule hoši Rost. Netopil 3.D 2005 13,21 m
	 dívky	 Jana	Fuchsová		 2.D	 2010	 9,47	m

dálka hoši Rost. Netopil 3.D 2005 600 cm
 dívky Bárková Veronika 1.C 2012 454 cm

štafeta hoši 1.D  2008 2:04 min.
 dívky 1.C  2005 2:35 min.
  2.D  2008 2:35 min.

c) Kultura

Muzicírování na Jarošce
Gymnázium	na	tř.	Kpt.	Jaroše	poskytuje	vzdělání	nejenom	v hu-

manitních	a	přírodovědných	oborech,	ale	v rámci	všestranného	rozvo-
je	osobnosti	studentů	také	v oblasti	estetické.	Od	letošního	školního	
roku byl proto do kurikula zařazen jako novinka nepovinný předmět 
instrumentální soubory.	Po	vyučování	se	v hudebně,	vybavené	elek-
trickými klávesami, sólovou a basovou kytarou a bicí soupravou, schá-
zejí studenti a cvičí zde se svými rockovými, jazzovými či folkovými 
skupinami. Již nyní je tato možnost bohatě využívána a po dovyba-
vení hudebny mikrofony a mixážním pultem zájem o nový předmět 
zajisté ještě vzroste.

Studenti naší školy se každoročně účastní soutěžních přehlídek Br-
něnské kolo a Brněnský vrabeček, které pořádá Brněnské kulturní cent-
rum. Brněnské kolo,	jež	se	koná	v historických	prostorách	Ernova	sálu	
na	Nové	radnici,	se	zaměřuje	na	vážnou	hudbu	a	je	jednou	z mála	pří-
ležitostí	k prezentaci	zájmových	uměleckých	aktivit	mládeže	v Brně.	
Je	rozděleno	na	instrumentální	a	pěveckou	kategorii	a příslušné	věko-
vé podkategorie. Brněnský vrabeček,	který	se	zahnízdil	v sále	Břetisla-
va	Bakaly	v Bílém	domě,	se	orientuje	na	píseň	populární	a	lidovou,	
zúčastnit se mohou jak samostatní zpěváci, tak celé skupiny. Naši 
studenti	se	pokaždé	umísťují	na	předních	místech	a	v silné	konkurenci	
jasně dokazují, že podpora nadaných studentů naším gymnáziem má 
smysl.
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Dokladem jsou rovněž úspěchy smíšeného pěveckého sboru Jaroš, 
jenž	se	schází	každé	úterý	po	vyučování	a	čítá	kolem	25–30	stálých	
členů. Na nižším gymnáziu na Příční pak působí jeho početně o něco 
skromnější odnož pod vedením Mgr. Andrey Ptáčkové. Oba sbory vy-
stupují na pravidelných koncertech Jaro na Jarošce a Podzim na Ja-
rošce,	které	se	většinou	konají	v sále	Břetislava	Bakaly,	a	na	vánočních	
koncertech	pořádaných	tamtéž	nebo	v aule	gymnázia.

Jejich kvality mohli posluchači posoudit u příležitosti oslav 145. 
výročí	založení	školy.	Během	vystoupení	na	prknech Janáčkova	diva-
dla zazněly skladby našich i světových velikánů vážné hudby, úpravy 
českých, moravských či mexických lidových písní, ale i současné sklad-
by jazzové a rockové. Dvě písně si se sborem zazpíval bývalý student 
gymnázia	a	finalista	soutěže	Česko-Slovenská	Superstar	Petr	Ševčík.	
Za své vystoupení si naši sboristé vysloužili bouřlivý potlesk a nejed-
noho	diváka	zlákali	k návštěvě	vánočního	koncertu	v sále	Břetislava	
Bakaly,	kde	kromě	obou	sborů	z vyššího	a	nižšího	gymnázia	vystoupí	
také	řada	sólistů,	mimo	jiné	již	zmíněný	Petr	Ševčík	se	skupinou	Flow	
of Voices.

Gymnázium ovšem pamatuje rovněž na studenty, kteří se sami hud-
bě aktivně nevěnují. V posledních dvou letech tak navštívili koncerty 
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flétnisty,	jazzmana	a	skladatele	Jiřího	Stivína	nebo	houslového	virtu-
osa Pavla Šporcla. Oba dokázali, že vážná hudba umí být nečekaně 
veselá.

Jsme rádi, že hudební život na našem gymnáziu je tak bohatý a že 
se	„Jaroška“	může	pyšnit	nejen	výbornými	výsledky	studentů	v mate-
matice, programování či sportu, ale i na poli múzických umění.

 Mgr. Irena Ambrozová
 předsedkyně předmětové komise

Klub autorů školy
Již 35 let existuje na našem gymnáziu Klub autorů školy, což je 

dostatečný důkaz toho, že studenti stojí o tvůrčí prostředí, stojí o to, 
aby	se	o	 jejich	 literární	pokusy	někdo	zajímal,	aby	 je	 s nimi	 sdílel	
nebo aby jim udělil dobře míněné rady.

Na pravidelně pořádaném autorském čtení mají možnost podělit se 
s ostatními	o	výsledky	tvůrčí	činnosti,	srovnávat	své	přístupy,	„ukázat	
se“, něčemu se přiučit. 

K možnosti	rozvoje	literárních	talentů	jistě	přispívá	Literární	dílna,	
letos pořádaná již popáté.

Mgr. Lenka Marková

Dílna na díla
Nestává	se	často,	že	bych	v pátek	přišla	do	školy	s opravdu	velkou	

časovou rezervou. Je to tím, že dnes nemířím do prvního patra, abych 
si poslechla výklad matematických zákonů, nýbrž stoupám mnohem 
výš,	do patra	pátého,	abych	otevřela	dveře	literární	dílny.	Nejde	o ně-
jakou místnost plnou stolů, židlí a propisek. Konečně vidím studovnu. 
Shazuji ze sebe tašky plné jídla, svršků a tužek. Zdraví mne Ivan, kte-
rý se také chystá strávit víkend literárně. Je teprve osm hodin ráno. 
Ještě půl hodiny můžu hádat, co mne vlastně v průběhu následujících 
tří dnů čeká.
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Stojíme před budovou SVČ Labyrint. Zvoníme. Mezi účastníky lite-
rární dílny panuje rozveselená nálada. Tušíme, co nás čeká. Když jsme 
se	všichni	posadili	v	sále,	přivítala	nás	paní	Špatná.	S upřímným	nad-
šením nám sděluje téma dramatické výchovy: Evžen Oněgin. Je vidět, 
jak po některých tvářích přeběhl zamyšlený výraz. Mně udělala paní 
profesorka Marková tímto tématem velkou radost a nemohla jsem 
se dočkat, jak dílo rozebereme. Nakonec jsme dramaticky ztvárnili 
ve skupinách	 ty	nejkrásnější,	nejděsivější	 i	nejdivnější	 sny	půvabné	
(a naivní)	Taťány,	jaké	jsme	jen	dokázali	vymyslet.	Do školy	se	vra-
címe dobře naladěni a povzbuzeni dramatickým hraním.

Po obědě se scházíme v ateliéru. Doufám, že nedojde na barvy. 
Posadila	 jsem	se	a	s napětím	očekávala	další	aktivitu.	Přišla	velmi	
milá a příjemná paní profesorka Renata Bláhová, která nás společně 
s paní prof.	Lenkou	Markovou	provázela	celou	literární	dílnou.	Při-
jela	z	Gymnázia	Velké	Pavlovice	spolu	s pěti	studentkami.	Pochopila	
jsem, že došlo na nejhorší, tedy na barvy. Mé obavy se však zmírnily, 
když	paní	profesorka	vzala	papír	a	udělala	s ním	to,	co	dělám	se	vše-
mi	svými	kresbami.	Zmačkala	ho.	Zdá	se,	že	technika	muchláže	(nebo	
froasáže, chcete-li) mi bude velice milá. Výsledné obrazy jsme doplnili 
o texty,	verše	a	citáty.	I	já,	přestože	mám	obě	ruce	levé	a	ještě	k tomu	
dřevěné, jsem vytvořila něco docela pěkného.

„Půjčíš mi hřeben?“ Ve třídách, které se na pár dnů proměnily 
na ložnice,	je	rušno.	Výsledkem	toho	všeho	oblékání	a	šňoření	je	dav	
kultivovaně vypadajících mladých lidí.

Míříme	do divadla	Reduta,	abychom	zhlédli	představení	Korespon-
dence	V+W.	Slyšela	jsem	o	něm	hodně – získalo	ocenění,	recenze	byly	
dobré. Vcházíme do divadla, obdivujeme interiér a působivé prosklené 
podlahy.	Dostávám	 lístek	do první	 řady,	 což	mne	mile	překvapuje.	
V sedm hodin zhasínají světla a my sledujeme zajímavě postavenou 
scénu,	po které	se	pohybují	jen	tři	herci	a	tři	barvy.	Skutečný	příběh	
dvou velikánů mě unáší.

Silný emoční zážitek z divadla se projevuje ještě ráno, když si čis-
tím zuby. Hlavou se mi stále honí dojmy z představení. Ale musím 
se soustředit. Jdeme psát. K mému překvapení nás paní profesorka 
vyhání do ulic. Běžím do kostela, ale nestíhám. Tak málo času! Jen 
30	minut	na	napsání	všeho,	co	mám	na srdci?	Usedám	zpět	do	lavice	
v hudebně a píšu. Ani to po sobě nemůžu přečíst. Uf. Čteme. Všech-
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na díla jsou originální, mnohdy zábavná. Pak si hrajeme se slovy, 
skládáme básničky pomocí metody clusteringu, kterou nás naučila 
paní prof. Marková.	Nejsem	básník,	přesto	píšu	verše.	Výsledná	báseň	
mne	překvapuje.	Dostáváme	za	úkol	udělat	malou	sbírku.	Na památ-
ku. Vidím, jak Petr vedle mne píše snad pátou básničku. Že bych jich 
také zkusila vytvořit víc? Své plány jsem však musela odložit na poz-
ději, protože přišla paní profesorka Bláhová s nelehkým úkolem. Dala 
nám papír, na němž bylo vypsáno množství jmen. Pomocí šipek byly 
mezi nimi naznačeny vztahy. A my jsme dostali za úkol pomocí této 
story map vytvořit příběh. Ač se to nezdá, není to vůbec jednoduché.

Sobota plná psaní utekla velice rychle, proto jsme rádi, když si 
na chvíli	můžeme	odpočinout	u filmů	Martina	Fialy.	Jsou	zajímavé	
nejen proto, že je točí student našeho gymnázia sám, ale také proto, 
že v nich hrají i naši spolužáci. Martin byl ochotný, odpovídal nám 
trpělivě	na	otázky.	Po promítání	jsme	měli	ještě	čas	na dodělky.	Spát	
se mi nechtělo, protože jsem znovu vše prožívala. Společně s Andreou, 
kterou	 jsem	 ještě	 v  pátek	 ráno	 neznala,	 jsme	 před	 spaním	 složily	
báseň a napsaly ji na velkou froasáž, již vytvořila paní prof. Bláhová.

Nedělní ráno je tiché. Jsme unavení a rozpačití, protože se blíží ko-
nec. Už nás čeká jen přednáška s Norou Janečkovou, energickou repor-
térkou České televize. Což je určitě zajímavé, protože paní Janečková 
je ochotná nám odhalit všechna tajemství svého náročného povolání. 
A taky nás od této práce odrazuje. Myslím si však, že některé z nás 
ani	stres	a	časová	tíseň	neodradí	od tohoto	dobrodružného	povolání.	
Po besedě je čas na úklid a zakončení. Všichni máme možnost sdělit 
své zážitky. Vidím, že nejsem jediná, kdo je z literární dílny nadšený. 
My,	mladší	účastníci,	se	těšíme	na	další	rok,	čtvrťáci	se	jen	s úsměvem	
loučí. Všichni si děkujeme, loučíme se.

Bude to znít asi přehnaně, ale literární dílna se nedá jen tak popsat 
v jedné reportáži. Nejlepší obraz o ní najdete v textech a kresbách, 
které jsme po svém snažení zanechali. Během tří dnů se tu vytvořila 
nová skupina lidí, nová přátelství a nová díla. A nejen díla. Také spi-
sovatelé, básníci, herci i malíři. 

	 	 	 	 	 Za členy	literární	dílny
     Anna Tišnovská
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Kulturní akce školy
Ve školním roce 2011/2012 uspořádala škola několik kulturních 

akcí,	které	se	setkaly	s velmi	pozitivní	reakcí	studentů.	Jako	příklad	
uvádíme tři příspěvky žáků nižšího gymnázia.

O koncertu Jany Musilové
Jako	každý	rok	jsme	se	i	letos	v tomto	ročním	období	vydali	oslavit	

Den studenstva. V pátek jsme šli na koncert Petra Maláska a Jany 
Musilové.	Konal	se	v Dělnickém	domě	na	Jamborově	ulici	a	pro	celé	
nižší	gymnázium	začínal	v deset	hodin.

Jelikož městskou část Židenice příliš neznám, vyrazila jsem radši 
s pořádnou	rezervou	už	v 8.20.	Svým	odhadem	jsem	se	ale	příliš	ne-
trefila,	protože	mě	tramvaj	číslo	třináct	dovezla	na	zastávku	Dělnický	
dům	už	v 9.12	(sraz	byl	v 9.40).	Před	Dělnickým	domem	už	několik	
spolužáků	postávalo,	a	 tak	 jsem	se	k nim	přidala.	V 9.20	už	 jsme	
všichni	podupávali,	pobíhali,	zahřívali	se	mobilem	(to	je	případ	Honzy	
Priessnitze) a snažili se zahnat zimu. Náhodní kolemjdoucí si o nás 
nejspíš mysleli kdovíco. Pak už nastal hlavní příliv studentů a zejména 
učitelů.	V 9.45	se	začal	šířit	černý	humor	o	amputaci	prstů	na	nohou	
(chudák	 Ivča	 přišla	 jen	 v balerínách).	Konečně	 jsme	 zahlédli	 pana	
profesora na přechodu a za chvíli se už snažili rozehřát své zmrzlé údy 
v teple	Dělnického	domu.

Pan profesor Piskač a paní profesorka Konvalinková se ochotně ujali 
role	šatnářů	a	my	už	brzy	v sále	čekali	na	začátek	koncertu.	Postupně	
jsme	povypínali	mobily	a	vyndali	z uší	sluchátka	a	za	chvíli	už	zhasla	
světla.	Na	jeviště	vstoupili	oba	umělci	(Jana	Musilová	měla	velmi	za-
jímavou róbu) a hned na úvod nám zahráli muzikálovou píseň.

Následovalo	několik	dalších	písní,	například	z muzikálu	Jesus	Christ	
Superstar nebo Cats. Poté Jana Musilová přizvala na pódium jedno-
ho nečekaného hosta, absolventku našeho gymnázia Evu Jedličkovou. 
Společně po krátkém rozhovoru zazpívaly například Tell Him. Eva 
nám	zapěla	ještě	něco	ze	svého	prvního	muzikálu	My	Fair	Lady.	Poté	
už se odebrala zpět do zákulisí a koncert pokračoval bez ní.

Po několika dalších písních nastal dramatický okamžik, neboť Petru 
Maláskovi spadly noty a i přes velkou snahu jeho kolegyně nechtěly 
držet	na	stojanu.	Musel	 tedy	celou	píseň	dohrát	z hlavy.	Zvládl	 to	
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na jedničku,	za	což	mu	patří	náš	velký	obdiv	(poté	jsme	se	dozvěděli,	
že píseň hrál teprve podruhé, což ještě umocnilo náš obdiv).

Hodina a půl uběhla rychle a najednou už tu byl závěrečný šanson. 
Všichni tři umělci ještě dostali květiny od výboru ze 3.bg a pak už se 
všichni	hrnuli	zpátky	k šatně.	Rozjeli	jsme	se	zpět	do	našich	domovů	
a	z dopoledne	nám	zbyla	vzpomínka	na	krásný	kulturní	zážitek.	Kéž	
by takovéto byly i ostatní školní koncerty!

Zuzana Kuchařová, 3.ag

Divadélko pro školy
V úterý	10.	4.	2012	se	v aule	vyššího	gymnázia	na	tř.	Kpt.	Jaroše	

hrálo divadlo.
Představení	se	hrálo	v úterý	celkem	dvakrát,	já	jsem	se	zúčastnila	

až druhého vystoupení, na něm byli mezi diváky studenti tercií, kvart 
a jejich profesoři.

Povídání	o	Osvobozeném	divadle	nám	v průběhu	asi	90	minut	při-
pomnělo vše podstatné o životě Voskovce, Wericha a zčásti i Ježka. 
Herci Divadélka pro školy prokládali vypravování vtipnými úryvky 
z divadelních	her	Voskovce	a	Wericha,	často	zapojili	i	nás,	samotné	
publikum, proto všechny studenty program bavil, ačkoli někteří z nich 
nejsou velkými příznivci divadla.

Obecenstvo	 vidělo	 upravené	 ukázky	 z her,	 jako	 je	 např.	Golem,	
Sever proti Jihu a Vest pocket revue.

Herci	přijeli	z Pardubic	a	jejich	výkony	byly	dobré,	uměli	si	skvě-
le	 ,,pohrávat‘‘ češtinou	a	zapojování	publika	do	děje	jim	šlo	oprav-
du	bravurně.	Kulisy	si	dovezli	z Pardubic	pěkné,	ale	kromě	obleče-
ní	a speciálně	upraveného	,,děla‘‘	nebylo	na	jevišti	nic	víc	potřeba.	
A kulisy	stejně	diváci	příliš	nevnímali,	protože	se	soustředili	na	pou-
tavé vypravování herců.

Osobně si myslím, že se divadlo všem studentům i profesorům líbi-
lo, byla to pro nás příjemná změna a výborný nástup po prázdninách 
zpět	k vyučování.	Nejlepší	na	celé	akci	byla	jistě	již	zmíněná	komuni-
kace	s diváky	během	divadla.	Na	konci	představení	dokonce	zapojili	
jednoho	z našich	spolužáků,	který	se	na	chvíli	na	jevišti	stal	odsou-
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zeným	k popravě.	Samozřejmě	se	mu	nic	nestalo,	a	jak	představení	
dopadlo, vám neprozradím, protože byste přišli o tu napínavou část 
divadla, které si nesmíte nechat ujít.

Lucie Hronová, 3.ag

Poslední příspěvek představuje trochu jiný pohled na Divadélko 
pro školy.

Přijelo k nám divadlo
Dne	10.	dubna	2012	přijelo	na	naši	školu	divadlo	s názvem	Divadél-

ko	pro	školy.	Představení	se	mělo	konat	v aule	naší	školy	na	vyšším	
gymnáziu.

Po druhé vyučovací hodině jsme se odebrali do šaten a vydali jsme 
se na vyšší gymnázium. Tam nám byla přidělena třída, do které jsme 
si odložili bundy a kabáty a kde jsme se také přezuli. Poté jsme asi 
dvacet minut čekali, než skončí první představení. Na tom byly primy 
a	sekundy,	protože	do	sálu	by	se	všichni	z nižšího	gymnázia	nevešli.	
Jakmile skončili, šli jsme se posadit do auly a představení mohlo začít.

V představení	účinkovali	dva	herci,	Vít	Troníček	a	Michal	Mora-
vec,	kteří	k nám	přijeli	 až	 z Pardubic.	Představení,	které	hráli,	 se	
jmenovalo Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného divadla. Toto 
představení je souborem ukázek nejslavnějších divadelních her autorů 
Jiřího	Voskovce	a	Jana	Wericha.	Objevily	se	zde	ukázky	z her	Vest	
pocket	revue,	Golem,	Svět	za	mřížemi,	Nebe	na	zemi	a	Fata	Morgána.	
Herci hráli velice dobře, zabavili publikum a nikdo se nenudil. Hodně 
spolupracovali	s diváky,	což	se	nám	velmi	líbilo.

Toto představení se mi líbilo, ráda bych na ně šla znovu. Herci mi 
byli sympatičtí, byli milí, vtipní a uměli hrát, nebyli to žádní amatéři. 
Měli	dobře	připravenou	scénu,	přestože	neměli	moc	prostředků	k její-
mu vytvoření. Pěkné bylo, že si některá místa, na kterých se jednotlivé 
části představení odehrávaly, musel divák představit. Rekvizit nebylo 
mnoho,	přesto	však	bylo	divadlo	dokonale	zahrané	a	herci	někdy	i im-
provizovali. Obsah představení nebyl zdlouhavý, byl vtipný, ale také 
poučný. Tematicky bylo představení zdařilé, především ale proto, že 
ho hráli tito nadaní herci.
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Líbí se mi, že naše škola každý rok vymyslí nějakou akci, při které 
se všichni žáci i učitelé pobaví a zároveň i poučí. Ráda půjdu příští rok 
zase.	Nejvíce	se	mi	líbila	spolupráce	herců	s diváky.

Anna Nevídalová, 3.ag

d) Mezinárodní aktivity

Výměnný pobyt Darmstadt – Brno
Výměnný pobyt se studenty darmstadtského gymnázia Edith-Stein-

-Schule byl pro nás pro všechny velkou zkušeností. Mohli jsme poznat 
jinou kulturu a spoustu mladých lidí.

Kromě zpracování velmi zajímavého projektu o německých a čes-
kých svátcích a zvycích jsme mohli navštívit místa jako paleontologické 
naleziště Grube Messel, které je na seznamu světového kulturního dě-
dictví UNESCO, prohlédli jsme si letiště ve Frankfurtu nad Mohanem 
a zúčastnili se jedinečné exkurze v centru řízení vesmírných operací 
ESA.

V době pobytu německé delegace v ČR jsme navštívili Prahu, skan-
zen v Rožnově pod Radhoštěm a Punkevní jeskyně s propastí Macocha.

Celá výměna přinesla všem zúčastněným skvělé zážitky, nová přá-
telství i dobrý pocit z umění překonat jazykovou bariéru. Rozhodně se 
jedná o akci, které je dobré se zúčastnit.

Nikodem Zezula, David Vysloužil, Michal Beránek

V květnu	2012	byla	v Darmstadtu	zahájena	již	22.	výměna	a v září	
němečtí studenti a jejich profesoři již po dvaadvacáté překročili práh 
Jarošky. Co se za tu dobu událo, co se změnilo? Letošní jubileum na-
šeho gymnázia přinese ještě mnoho zajímavých ohlédnutí a podnětů 
k zamyšlení…

V posledních	 letech	 se	 studenti	 stále	váhavěji	hlásili	do	výměny.	
Co je tak zajímavého na tom jet do Německa? Země našich západ-
ních	 sousedů	 jistě	 nepatří	 k  exotickým	 krajinám.	 Klima,	 přírodní	
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podmínky, charakter historických památek - to všechno je podobné 
jako	u nás.	Sdělovací	prostředky	nás	o	Německu	pravidelně	informují.	
Dnes už není pro nikoho zajímavé podívat se „na Západ“, jako tomu 
bylo	v roce	1991.	A	přesto:	počáteční	liknavost	obvykle	brzy	vystřídá	
nadšení. Proč tomu tak je?

Především je třeba vyzdvihnout přátelský, zcela nekomerční charak-
ter „té naší výměny“, které nikdo ze zúčastněných neřekne jinak než 
prostě	jenom	„Darmstadt“.	„Darmstadt“	je	zkrátka	fenomén,	bez ně-
hož by se už žádný školní rok neobešel. „Darmstadt“ je jedinečné 
spojení	oficiálního	programu	ve	škole	s pobytem	v rodinách.	„Darm-
stadt“ jsou projekty, exkurze, návštěvy divadel, výlety. „Darmstadt“ 
jsou	přátelská	posezení	s kolegy.	Naopak:	„Darmstadt“	není	jazykový	
kurz.	„Darmstadt“	je	prostředí,	v němž	cizí	jazyky	–	němčina	a	ang-
ličtina	–	fungují	jako	prostředek	přirozené	komunikace.	„Darmstadt“	
není automat, do kterého někdo nahází pár tisícovek a vypadne pobyt 
v zahraničí…	Výměnný	pobyt	v Darmstadtu	a	v Brně	stojí	na prá-
ci a obětavosti mnoha profesorek a profesorů našeho i partnerského 
gymnázia.

Nekomerční	charakter	výměny,	která	je	financována	pouze	prostřed-
nictvím studentských projektů, z Česko-německého fondu budoucnos-
ti	a	s menším	finančním	přispěním	samotných	účastníků,	umožňuje	
její cenovou dostupnost nejen pro majetné, ale pro všechny studenty, 
kteří jsou ochotni přijmout studenta partnerské školy u sebe doma 
a týden se mu věnovat. Na to rozhodně není potřeba vlastnit dům 
s přepychově	vybaveným	hostovským	pokojem.	Důležitá	je	vstřícnost,	
ochota, přátelskost.

Mám	dojem,	že	v letošní	skupině	si	studenti	zvlášť	dobře	rozuměli,	
asi	to	bylo	způsobeno	tím,	že	na	německé	straně	si	organizátoři	v čele	
s profesory	Hansmannem	a	Reiffertem	dali	velkou	práci,	aby	na	zá-
kladě motivačních dopisů našich studentů vybrali vhodné partnery, 
kteří	měli	mnoho	 společných	zájmů	–	hudebníci,	 skauti,	 sportovci…	
Novinkou	 byla	 videokonference,	 kterou	 jsme	 z  podnětu	 partnerské	
Edith-Stein-Schule společně absolvovali před odjezdem do Darmstad-
tu. Díky ní se partneři viděli ve virtuálním prostředí ještě před vlast-
ním setkáním a mohli spolu krátce pohovořit.

Nejvíce čeští studenti tentokrát ocenili vedle tradiční exkurze 
na  frankfurtské	 letiště	 návštěvu	 společnosti	 ESA	 (European	 Space	
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Agency), kterou nám umožnil absolvent našeho gymnázia David Ka-
báth,	který	t.č.	v ESA	pracuje.	Návštěva	špičkového	pracoviště	ves-
mírného výzkumu byla opravdovou lahůdkou nejen pro nás a naše 
studenty, ale dokonce i pro naše německé kolegy, kteří se do hájem-
ství evropských kosmických programů také běžně nedostanou. Davida 
Kabátha	 jsme	 se	 zeptali,	 jaké	obory	pro	 svou	práci	v ESA	nejvíce	
potřebuje. Čekali jste fyziku? Astronomii? Chyba lávky. Matematiku! 
A	tak	jsme	se	přes	Německo	dostali	zpět	k Jarošce.

Všechno	nejlepší	k tvému	výročí,	Jaroško!

PhDr. Iveta Sedlinská

Darmstadtské střípky:
Se svou partnerkou Teresou jsem si výborně rozuměla. Snažila se 

mi vymyslet co nejzajímavější program, takže každý den byl skvělý. 
Spřátelily jsme se natolik, že se o prázdninách navštívíme.

Sabina Divišová

Líbil se mi program o víkendu. V sobotu jsme navštívili Mohuč, ve-
čer jsme se setkali na gardenparty a v neděli jsem poznala celou rodinu 
a zažila jejich typický nedělní den.

Markéta Kubitová

Myslím, že pobyt byl velice vydařený, všechno bylo výborně naplá-
nované a sladěné. Dobré mi připadaly třeba obědy zajištěné ve školní 
jídelně. Také program mi přišel zajímavý, nebyl moc přeplněný, takže 
jsme měli dost času trávit chvíle se svými partnery, a poznat tak jejich 
způsob zábavy a volného času.

Katka Kosmáková

Odpoledne jsme trávili jako skupina, což bylo velice příjemné. Díky 
tomu jsme také dělali věci, které bych v pracovním týdnu nejspíš běžně 
nepodnikal – v Brně jsme hráli lasergame, kulečník, v Darmstadtu 
zase bowling…

Dominik Trnka
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Celkově výměnu hodnotím velice pozitivně, pořadatelům děkuji 
za vykonanou práci a pokud by to bylo možné, tak bych se rád účastnil 
i příští rok.

Sebastian Lorenz

… i s učiteli jsme navštívili mnoho zajímavých památek a institucí, 
mne nejvíce zaujala exkurze v ESA. Zde jsme se dověděli něco zají-
mavého o vesmíru a evropských kosmických programech. Kdybych měl 
celý pobyt shrnout, neměl bych jediné výtky. Tento výměnný pobyt 
bych doporučil všem.

Jonáš Novák

Svátky, zvyky, tradice
Projektová	práce	je	nedílnou	součástí	výměny	Brno	–	Darmstadt	

a tuto	tradici	bychom	rádi	zachovali	i	do	budoucna.	A	protože	v naší	
letité spolupráci se dá hovořit i o pevně zakotvených zvycích, téma 
letošního projektu bylo nasnadě. Tím spíše, že pro všechny zúčastněné 
je	výměnný	týden	–	po	všech	náročných	přípravách,	které	mu	před-
cházejí	–	takovým	malým	svátkem…

A jak práce probíhala? Nejprve studenti sestavili přehled českých 
a  německých	 svátků	 a	 konstatovali,	 že	 v  obou	 zemích	 je	 důvodů	
k oslavám	více	než	dost.	Poté	diskutovali	o	shodách	a	rozdílech	v pro-
žívání	 dvou	 nejvýznamnějších	 svátků	 –	 Vánoc	 a	 Velikonoc.	 Někte-
ré zvyky máme podobné, jiné jsou naprosto odlišné. Největší údiv 
u německých	 studentů	vyvolal	velikonoční	karabáč	a	 tradice,	které	
na Moravě	říkáme	šmigrust.	Studenti	také	vyrazili	do	darmstadtských	
a	brněnských	ulic	s dotazníky	a	náhodné	kolemjdoucí	lákali	k	vyjádře-
ní názorů	na různé	svátky	a	tradice.	Statisticky	zpracované	výsledky	
byly	 více	 než	 zajímavé.	 Tak	 například	 němečtí	mladíci	 do  dvaceti	
let jsou přesvědčeni, že vánoční dárky nosí Ježíšek, zatímco pánové 
po čtyřicítce hojně spoléhají i na Santu Clause a „Vánočního muže“, 
který na území České republiky dosud nepronikl. U nás má téměř 
výhradní	 monopol	 na	 dárky	 Ježíšek,	 pouze	 necelých	 5	%	 populace	
ve věku	21–40	let	připouští,	že	by	se	mohl	podílet	i	Santa	Claus.	Když	
nás statistika vyčerpala, vrhli jsme se na tradiční venkovský život 
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v dřívějších	dobách.	V Německu	jsme	navštívili	muzeum	v Leeheimu,	
u	nás	zase	Valašské	muzeum	v přírodě	v Rožnově	pod	Radhoštěm,	
kde jsme na vlastní kůži pocítili, že déšť může být vnímán zemědělci 
a návštěvníky „valašské dědiny“ diametrálně odlišně…

Na závěr nezbylo, než poznatky obou výměn zakonzervovat do pre-
zentací a projekt zhodnotit. Studenti konstatovali, že téma se jim 
líbilo, my zase vyjadřujeme uspokojení nad tím, že všech stanovených 
cílů bylo dosaženo. A velmi nás potěšilo, že Sebastian Lorenz pozval 
německé i české kamarády na hody do Zbýšova a Nesvačilky, čímž 
bylo prokázáno, že moravské svátky, tradice a zvyky nejsou jen mu-
zejní	záležitostí.	I	tato	akce	přispěla	k vyjádření	německých	studentů:

„Der Austausch ist SKVĚLÁ !!!“

PhDr. Martina Literáková
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Jarní Paříž
V uplynulém	školním	roce	se	studenti	naší	školy	zúčastnili	tradič-

ního	 šestidenního	 zájezdu	 do	Paříže	 v netradičním	 jarním	 termínu	
na přelomu	května	a	června.

Vzhledem	k tomu,	jak	je	Paříž	zajímavá	a	plná	úžasných	památek,	
míst	 a	uměleckých	děl,	 šlo	 opět	 o	 závod	 s  časem	–	 stihnout	 za	 co	
nejkratší dobu co nejvíce zážitků a dojmů a vůbec vidět a zažít toho 
maximum. I když program je už několik let podobný, opět se nám 
podařilo navštívit místa, kde jsem i já byla poprvé.

Myslím, že obzvláště vydařená byla letos návštěva Versailles. Pří-
jemné	 bylo	 už	 to,	 že	 náš	 autobus	 parkoval	 přímo	 v  parku	 poblíž	
hlavních atrakcí. Kromě notoricky známého hlavního paláce, který 
jsme	samozřejmě	také	navštívili,	nacházejí	se	v parku	i	další	zajíma-
vé stavby. Jsou sice turisty méně navštěvované, avšak neméně zají-
mavé	–	Velký	Trianon,	Malý	Trianon	a	vesnička	Marie	Antoinetty.	
Velký Trianon nechal vybudovat Ludvík XIV., aby zde mohl trávit 
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čas se svou milenku Madame de Maintenon. Malý Trianon byl zase 
útočištěm Marie Antoinetty před hlučnou společností, která se schá-
zela	v hlavním	paláci.	Zámeček,	obklopený	romantickým	anglickým	
parkem	s jezírkem,	jeskyní	a	pavilonem	lásky	pro	ni	nechal	postavit	
její manžel Ludvík XVI. Malý Trianon působí skromně, téměř jako 
víkendový dům. Zřejmě i to bylo pro královnu toužící po venkovském 
životě příliš luxusní, a tak byla kousek od zámku zbudována minia-
turní	vesnice	s rybníkem,	malým	mlýnem,	malou	mlékárnou	a	dalšími	
malými	 stavbami,	 kde	 si	 královna	 s dvořany	hrála	na	venkovanku.	
Vesnička skutečně stojí za vidění. Nejen že je malebná, je také plná 
zvířat	–	prasat,	koz	a	slepic.	Zvířata	jsou	přítulná,	zvyklá	na	hýčkání	
turistů.	V	rybníce	se	tísní	tolik	kaprů	jako	ve vánočních	kádích.	Za-
hrádky jsou plné květů, zeleniny a bylinek.

I když jsme ve Versailles strávili celé odpoledne, pouze hrstka vy-
trvalců	stihla	obejít	všechny	památky	v parku,	aby	zjistila,	proč	se	
sem chce ještě vrátit.

Dalším zajímavým zážitkem byla zcela jistě návštěva moderní čtvr-
tě	Paříže	–	La	Défense.	Prohlídku	jsme	zahájili	pod	nejznámější	kon-
strukcí	celé	čtvrti	–	Archou,	která	je	vyvrcholením	pomyslné	Osy	Pa-
říže. Podle jejího architekta Otto von Spreckelsena představuje okno 
do světa, pohled do budoucnosti, symbol naděje, u kterého se lidé 
budou moci volně potkávat. Jen pár metrů od Archy mohli studenti 
obdivovat	nejstarší	a	staticky	nejzajímavější	budovu	CNIT	(Centrum	
průmyslu a nových technologií). Exkurze pokračovala v Muzeu La Dé-
fense, kde je možné si prohlédnout reálné modely zamítnutých projek-
tů, dozvědět se zajímavosti z historie a výstavby čtvrti a v neposlední 
řadě prozkoumat vizualizace a modely projektů budoucích, protože 
La Défense se stále vyvíjí a do roku 2015 by se měla rozrůst o sedm 
nových mrakodrapů. S výstavbou nových věží souvisí demontáž těch 
starých. Studenti měli během exkurze jedinečnou možnost pozorovat 
obě	delikátní	operace	na	vlastní	oči.	Prohlídka	byla	zakončena	na sa-
mém začátku La Défense, kde se tyčí doposud nejčerstvější projekt, 
věž	First,	která	díky	kompletní	rekonstrukci	získala	novou	tvář	a	hlav-
ně	72	výškových	metrů	(nyní	měří	231 m),	čímž	se	z	ní	stala	nejvyšší	
budova	Francie.

Paříž stojí vždy za vidění ať už na jaře nebo na podzim. Je to 
navíc	město	přátelské	k návštěvníkům	–	pro	unavené	nabízí	posezení	
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v krásných	parcích,	pro	hladové	mnoho	levných	a	dobrých	restaurací.	
Každý se sem rád vrací, a zřejmě proto je nejnavštěvovanějším měs-
tem na světě.

Ing. Viera Hájková

Předvánoční Vídeň
V prosinci	jsme	se	se	studenty	německého	jazyka	z vyššího	gymná-

zia vypravili na jednodenní výlet do předvánoční Vídně. Nejprve jsme 
si prohlédli barokní zámek Schönbrunn a vánoční trhy, které se nachá-
zely na nádvoří před zámkem, a potom jsme zamířili do centra Vídně. 
Počasí nám přálo, a tak jsme si prohlédli nejvýznamnější památky 
Vídně	(císařský	palác	Hofburg,	vídeňskou	státní	operu,	divadlo	Burg-
theater, katedrálu sv. Štěpána), prošli jsme se po hlavní obchodní 
třídě	Mariahilfer	Straße,	v kavárně	jsme	ochutnali	Sachrův	dort	a	den	
jsme zakončili na krásných vánočních trzích před vídeňskou radnicí.

Mgr. Martina Gregorová
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Protože o zájezd do předvánoční Vídně byl velký zájem, akce si 
vyžádala	ještě	další	dopravní	prostředek.	Z druhého	autobusu	podala	
zprávu	Lenka	Ševčíková	z 2.B:

Za chladného rána nastupujeme před školou do autobusu – my šťast-
livci, kteří se rozhodli využít příležitosti vyměnit jeden všední školní 
den za návštěvu rakouského hlavního města v předvánočním čase.

Po dvouhodinové cestě, doplněné o zácpy v místních ulicích, při-
jíždíme na Maria Theresien Platz a naše pěší cesta po vídeňských 
památkách může začít. První zastávka je před Státní operou, kterou 
mají mnozí z nás od té doby spojenou spíše s veřejnými záchody, kde 
radostně vyhrával vídeňský valčík.

Dále naše kroky směřovaly ke Kapucínské hrobce – místu posledního 
odpočinku Habsburků. Poté návštěva Stephansdomu a paláce Hofbur-
gu, kde můžeme zhlédnout pozůstatky římské Vindobonny. Od Hofbur-
gu je to jen pár kroků k radnici a tradičním vánočním trhům. Právě 
zde strávila většina z nás zbytek odpoledne, které bylo plné výtečného 
punče, laskomin a nejrůznějších suvenýrů.

My taky slavíme kulaté výročí, aneb Nancy po desáté!
Jak	to	všechno	začalo…	Docela	jednoduše:	v rámci	programu	Come-

nius	spolupracovala	naše	škola	se	školami	v německém	Darmstadtu,	
polském Plocku a francouzském NANCY. Ředitel lycea St-Dominique 
pan Jean-Pierre Humbert projevil zájem o vzájemnou výměnu studen-
tů.	Spolu	s tehdejším	organizátorem	panem	Dominikem	Dantandem	
provedl	průzkum	a	vše	se	zdálo	jasné	—	z Nancy	byla	k vzájemné	
družbě	(jumelage,	jak	oni	říkají)	určena	třída	1ºS	(což	je	druhý	ročník	
s přírodovědným	zaměřením),	u	nás	se	neomezeně	druží	všichni,	kdo	
mají zájem. Samozřejmě přednost mají studenti, kteří se učí francouz-
sky, ale i ti, co se neučí, se toporně snaží domluvit se svými protějšky 
anglicky, protože „anglicky se přece mluví na celém světě“. No…

Naše první krkolomná cesta se uskutečnila na podzim 2003. Ve tři 
hodiny	v noci	jsme	vystoupili	na	pustém	autobusovém	nádraží	v Me-
tách a přesunuli jsme se na díky bezdomovcům o něco málo pustější 
nádraží vlakové. Ale do Nancy jsme nakonec prvním ranním vlakem 
dojeli! Mimochodem, je zajímavé, jak se za těch deset let měnily trasy 
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autobusů, cílové destinace, dopravní společnosti, jejich kanceláře, je-
jich	řidiči,	my,	oni…	Ne	vždy	to	bylo	k lepšímu.

Teď	už	do	Nancy	jezdíme	jako	k našim	starým	známým.	Opakova-
ně jsme v Nancy navštívili osvědčené „taháky“ jako Musée Lorrain, 
Musée	des	Beaux	Arts,	Musée	de	l'École	de	Nancy,	Aquarium,	čoko-
ládovnu	Batt	(wow!),	 i	místa	mimo	Nancy	jako	město	Mety	s nád-
hernou	katedrálou	v permanentní	rekonstrukci	či	bojiště	ve	Verdunu	
s miliónem	padlých	vojáků.	Zajímavé	byly	výlety	do	výroben	cukro-
vinek	a	tradičních	uzenin	ve	Vogézách	(pohoří	na	hranici	Lotrinska	
a Alsaska)	a	pamětníci	prvních	výměn	jistě	se	slzou	v oku	vzpomenou	
na geologické výpravy do téhož pohoří, organizované panem třídním 
Didierem Laurentem, které vždy vyšly na dobu našeho pobytu a při 
nichž	se	všichni	snažili	s pomocí	kladívka	vyloupnout	ze	skály	fosilní	
potvory.	 Při	 naší	 poslední	 výměně	 letos	 na	 jaře	 pro	 nás	 Francouzi	
zorganizovali nabitý program, takže jsme byli na jednodenním rychlo-
výletě	v Paříži	a	v Lucemburku	u	Soudního	dvora	Evropské	unie,	kde	
jsme	se	zběžně	seznámili	s fungováním	této	euroinstituce.	
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A s kým jsme se při výměnách potkávali? Kromě pana ředitele 
Humberta, prvního organizátora pana Dantanda a bývalého třídního 
„naší“ třídy pana Laurenta známe víceméně celý profesorský sbor, 
včetně	 administrativních	 pracovnic	 a	 dohlížitelek	 (znáte	 z Mikulá-
šových patálií, to jsou ti lidé, kteří děcka hlídají na školním dvoře a 
zapisují lumpy, co páchají nepravosti). Panu Dantandovi se hodně 
ulevilo, když do školy nastoupila profesorka hudební výchovy českého 
původu paní Hanka Eguether a organizaci postupně převzala za něj. 
Výše	jmenovaní	nás	navštěvovali	spolu	s dalšími	kolegy,	bývalým	pro-
fesorem francouzštiny a dramatické výchovy dramatickým Bernardem 
Pilotem	 a	 v poslední	 době	 s  bývalou	 profesorkou	 španělštiny	 paní	
Jacqueline Mayence.

Co	je	vlastně	na	„jumelage“	fajn?	Francie	je	úžasná	země,	kam	stojí	
za	to	se	stále	vracet.	Ale	i	když	jedete	s cestovkou	nebo	sami,	NIKDY	
nepoznáte	život	běžného	Francouze.	Ten	poznáte	jen	pobytem	v ro-
dině. Zjistíte, co máme společného a čím se naše rodiny liší. Stejné 
je	vybavení	domácností,	rozdílný	je	určitě	rozvrh	dne.	Francouzi	vě-
nují hodně času obědu, proto mají na oběd až dvouhodinovou pauzu 
(mamka,	taťka	i	děcka	přijdou	na	oběd	domů	a	pak	se	vrací	na	celé	
odpoledne	do	práce	a	do	školy),	večeře	v rodině	začíná	klidně	v osm	
i	později	a	může	trvat	i	dvě	hodiny	(víkendový	oběd	—	hlavně	když	
přijde	návštěva	—	trvá	 i	pět	hodin).	Francouzi	 jsou	rozvážliví	 (pro	
nás možná až trochu pomalí), rádi rozebírají nerozebratelné a neradi 
spěchají. Mají přece patent na to jejich „savoir vivre“.

A při pobytu ve francouzské škole začnete bezděky srovnávat naši a 
jejich	školu.	Co	je	lepší?	Doba	strávená	ve	škole	(8–17.30),	vyučovací	
hodina	trvající	55	minut,	v některých	školách	výuka	v sobotu	dopo-
ledne? Neee! Školní jídelna, kultura, francouzské dobroty, klídek…? 
Jooo!

A	závěr?	Francie	je	příjemná,	památky	nespočetné,	chuťové	vjemy	
neopakovatelné, asi bychom si dovedli představit život tam, ale do 
školy bychom tam asi chodit nechtěli.

ZLATÁ JAROŠKA!!!

PhDr. Jitka Řihánková
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5. TEORIE A PRAXE VYUČOVÁNÍ

a) Projekt Jeskyně
V dávných	dobách	nám	posloužily	jako	první obydlí.	Některé	z nich	

jsme si tak pěkně vyzdobili malbami, že dnes je právem považujeme 
za galerie pravěku.	Později,	když	jsme	se	přestěhovali	do pohodlněj-
ších domů, jsme sem přicházeli jen vzácně. Přesto jsme je občasně vy-
užívali například jako duchovní prostor,	kde	se	dal	najít	klid	pro roz-
jímání,	a	v dobách	nebezpečí	to	byla	naše	bezpečná	skrýš. Je tomu už 
více	než	dvě	stě	let,	co	jsme	do	nich	poprvé	přišli	s úmyslem	odhalit	
a prozkoumat	 jejich	spletité labyrinty. Věčnou tmu proťaly paprsky 
světla	a v úžasu	jsme	pohlédli	na	to,	co	všechno	dokázala	tvořivá síla 
přírody. Prvními, kdo to spatřil, byli jeskyňáři v kloboucích.	(Klobou-
ky	tehdy	byly	v módě	a	nosily	se	i	v podzemí.)	Tu	fascinující	podíva-
nou nás chtěly vidět tisíce, a tak se začalo se zpřístupňováním. Brzy 
byli návštěvníci vítáni	i	v těch	nejkrásnějších	a nejzranitelnějších	pro-
storách. Tehdy ještě plně neplatilo heslo: Poznej a chraň, tudíž mnohé 
bylo	nenávratně	poničeno.	K dovršení	všeho	zlého	jsme	umožnili,	aby	
se	v některých	jeskyních	usadili	vojáci,	kteří	na	železná	vrata	vyvěsili	
výstrahu se slovy Vstup zakázán,	aby	při naprosté	devastaci	podzem-
ních prostor nebyli nikým rušeni. Většinou jsme měli cíle ušlechtilejší. 
Zkoumali jsme život ve tmě a v mocných vrstvách sedimentů postupně 
odkrývali kroniku života období nenávratně minulých. Odhalili jsme 
i	tajemství	zdejšího	léčivého	prostředí,	a	tím	se	z vybraných	jeskyní	
staly dárkyně zdraví. Nad tím vším i nadále vítězí touha zažít skutečné 
dobrodružství, která nás vede stále hlouběji do jejich nitra. Touha tak 
mocná, že nedbáme nebezpečí, a ve vyprávěních, novinách, knihách 
jsou tak zaznamenávána další a další jeskynní dramata, která volně 
navazují na všechny ty události minulé.

Zcela	jistě	jste	si	v poněkud	obsáhlejším	úvodu	povšimli	zvýrazně-
ných krátkých slovních spojení. Jedná se o 16 dílčích témat loňského 
projektu kvart, který byl jednoduše a přitom výstižně nazván Jeskyně. 
Mě	osobně	jeskyně	fascinovaly	již	v dětství,	a	proto	jsem	neměl	obavy,	
že by jako zastřešující téma projektu kvartány nezaujaly. Přestože se 
jednalo	v pořadí	již	o	devátý	projekt	kvart,	několik	novinek	přinesl.	
Doposud	jsme	vytváření	čtyřčlenných	skupinek	nechávali	zcela	v režii	
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studentů.	Letos	jsme	to	změnili.	Každý	kvartán	si	vybral	jedno	z šest-
nácti témat a přihlásil se do konkurzu na vedoucího skupinky. Stručně 
sepsal, čím by mohl přispět ke zdárnému zpracování zvoleného téma-
tu.	Z anonymních	přihlášek	jsme	vybrali	vedoucí	skupinek,	a	ti	si	pak	
vybrali	své	parťáky.	Při	výběru	mohli	přihlédnout	k tomu,	co	o	sobě	
uvedli	 jejich	 spolužáci.	Díky	 tomu	 se	 skupinky	 ve  4.ag	 zformovaly	
dosti	nečekaně,	ale	na	škodu	to	nebylo.	V druhé	kvartě	vsadili	na	tra-
diční uskupení kamarádů. Nevýhodou takového vytváření skupinek je, 
že na sebe často zbydou ti, se kterými nikdo spolupracovat nechce. To 
se	stalo	i	ve 4.bg,	ale	velmi	schopná	vedoucí	skupinky	dokázala	hro-
zícímu krachu společného díla zabránit a konečný výsledek této sku-
pinky se nakonec ukázal jako nadprůměrně dobrý. Druhou novinkou 
bylo, že jsme studenty vyzvali, aby ve svém volnu společně uskutečnili 
nějakou akci, jejíž průběh a výsledky pak prezentovali svým spolužá-
kům. Některé skupinky to zvládly úspěšně, jiné se jako celek domluvit 
nedokázaly a zrealizovaly akce individuální nebo po dvojicích. Protože 
jeskyně mohou být i nebezpečné, zakázali jsme studentům samostatný 
průzkum, a pokud se chtěli do podzemí vypravit, tak mohli jedině 
v	doprovodu	dospělé	osoby.	Z nejpovedenějších	akcí	bych	zde	uvedl	
aspoň návštěvu spodních pater Sloupských jeskyní a praktické ozkou-
šení	speleoterapeutické	léčby	v Císařské	jeskyni.

Ti, kteří si nedokázali podobně vydařenou akci zorganizovat, na-
konec nepřišli zkrátka. Pro studenty jsme zorganizovali tři exkurze. 
Všechny proběhly ve stejný den, takže vybrat si nebylo vždy snadné. 
První	skupina	zůstala	v Brně.	Nejprve	si	prohlédla	pracovnu	Karla	
Absolona, a poté navštívila Pavilon Anthropos. Po obou místech je 
provedl pracovník Moravského zemského muzea, který svůj výklad 
uzpůsobil potřebám našeho projektu. Závěr této exkurze se odehrál 
na Ústředním hřbitově u hrobu Karla Absolona. Další dvě skupinky 
vyrazily	 do	Moravského	 krasu.	 První	 z  nich	 nejprve	 navštívila	 ve-
řejnosti	 nepřístupnou	Drátenickou	 jeskyni,	 v  níž	 se	 od	 pracovníka	
Školního lesního podniku Křtiny účastníci dozvěděli až příliš podrob-
né	informace	o	využívání	této	jeskyně	k uskladňování	sazenic	strom-
ků. Následná prohlídka jeskyně Výpustek už byla tematicky mnohem 
pestřejší.	Druhá	skupina	začala	svou	exkurzi	v Ostrově	u	Macochy.	
Poté,	co	žáci	obhlédli	propadání	Lopače	a	seznámili	se	s probíhajícím	
výzkumem, vyrazili do Císařské jeskyně. Pan primář MUDr. Pavel 
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Slavík	nás	 seznámil	 s podstatou	 léčby	 i	 s velmi	 zajímavou	historií	
této	 podzemní	 prostory.	V další	 části	 jeskyně	 jsme	 navštívili	Van-
dráckou	 jeskyni,	propadání	V Jedlích,	 lom	Velká	Dohoda	a	 jeskyni	
Hladomornu.

Vyvrcholením projektu byl závěrečný den, kdy jednotlivé skupin-
ky	představily	výsledky	 své	práce.	V minulosti	 se	 závěrečného	dne	
účastnili vždy jen kvartáni a terciáni, ale tentokrát jsme umožnili 
přístup	i studentům	prim	a	sekund.	Každý	ročník	měl	na	prohlídku	
vyčleněnou jednu vyučovací hodinu. Zbylé čtyři třídy měly normální 
výuku.	Trochu	 jsme	 se	 obávali,	 zda	nedojde	k  jejímu	narušení,	 ale	
ve vyčleněné	části	školy	byl	potřebný	klid	na	práci	zachován.	Kvartáni	
po	tři	hodiny	neúnavně	seznamovali	své	spolužáky	s tím,	co	v rámci	
projektu dělali. Mělo to velký úspěch. Zejména pak obyvatelky první-
ho	obydlí,	které	přišly	v dobovém	oblečení,	a	navíc	v	malé	tělocvičně	
vybudovaly umělou jeskyni. Přehlédnout se nedala ani čtveřice jes-
kyňářů	v kostýmech	věrně	navozujících	atmosféru	19.	století	a	jeden	
novodobý	speleolog,	který	naštěstí	přišel	v overalu	zbaveném	vrstev	
bláta, kterým bývá obvykle souvisle pokryt. Po stránce odborné zvláš-
tě zaujaly expozice o jeskynních malbách a o mapování podzemních 
prostor.

Nezávisle na projektu kvartánů proběhly během roku i další akce, 
které se týkaly jeskyní. Studenti 3.B se vypravili do Sloupsko-šošův-
ských	jeskyní.	Po	skončení	prohlídky	si	společně	s pracovnicí	Správy	
CHKO Moravský kras zašli na Ostrovskou plošinu, kde se dozvěděli 
mnoho zajímavého o tamních agroenvironmentálních opatřeních, je-
jichž cílem je ochránit podzemní prostory před poškozením způsobe-
ným nevhodně prováděnou zemědělskou činností na povrchu. Nedlou-
ho	 poté	 se	 v  rámci	 dne	 otevřených	 dveří	 vypravili	 všichni	 zájemci	
ze 3.ag	do	běžně	nepřístupné	Ochozské	jeskyně.	Studenti	z této	tří	dy	
si	v loňském	školním	roce	jeskyní	užívali	i	nadále.	Při	výuce	chemie	se	
podrobně	seznámili	s podstatou	krasových	jevů	a	ve	výtvarné	výchově	
vytvořili	několik	obřích	kolektivních	maleb	s jeskynní	tematikou.	

Letos	 jsem	náhodou	potkal	našeho	bývalého	 studenta	Filipa	No-
votného,	 který	 se	 v  roce	 2003	 zúčastnil	 prvního	projektu,	 jenž	byl	
tehdy věnovaný železnici. Již po několika větách našeho rozhovoru se 
mě	optal,	zda	v projektech	pokračujeme.	Vzápětí	mi	řekl,	jak	moc	ho	
to tenkrát oslovilo a že to mělo přínos i pro jeho studium na vysoké 
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škole. Myslím si, že se letošní projekt nadprůměrně vydařil, a věřím, 
že i nynější studenti na něj budou obdobně rádi vzpomínat.

      Mgr. Vítek Urban
      vedoucí projektu

b) Co připravila v školním roce 2011/2012 
předmětová komise D a SV

Jako	 každoročně	 i	 v  letošním	 školním	 roce	 jsme	 navštívili	 řadu	
míst a pamětihodností, setkávali se se zajímavými lidmi a využívali 
aktuálních nabídek našeho města.

Je	již	tradicí,	že	v rámci	výběrové	exkurze	navštěvujeme	město	Te-
rezín,	které	je	neblaze	spjato	s našimi	moderními	dějinami.	Terezínský	
památník	pro	nás	připravil	jednodenní	seminář,	v jehož	rámci	jsme	
po úvodní přednášce prošli ghettem, kde bylo během 2. světové války 
soustředěno	židovské	obyvatelstvo	 z Protektorátu	Čechy	a	Morava,	
později i dalších zemí, okupovaných nacistickým Německem. Precizní 
výklad	terezínských	lektorek	jen	umocňoval	naše	pocity.	V odpoled-
ních hodinách jsme přejeli do Malé pevnosti, žaláře politických vězňů 
již	z dob	habsburské	monarchie.

Pro frekventanty prvních ročníků a naše maturanty se nám pro-
střednictvím studentky druhého ročníku, Zuzany Melzerové, podařilo 
zorganizovat	besedu	s Prof.	Mgr.	Miroslavem	Bártou,	Dr.	V součas-
nosti	patří	k našim	předním	českým	egyptologům,	přednáší	na	FF	
UK	 a	 osobně	 se	 účastní	 výzkumů	 v  egyptském	Abúsíru,	 nejnověji	
také	v Súdánu.	Jeho	prezentace	aktuálních	objevů	českých	egyptologů	
a poutavé	vyprávění	sklidilo	u	studentů	zasloužený	úspěch.	Je	příjem-
né slyšet, že česká egyptologie patří ke světové špičce.

Naše další cesta vedla do Kroměříže, města, jehož Arcibiskupský 
zámek, Podzámecká a Květná zahrada jsou zaneseny do seznamu pa-
mátek UNESCO. Krása města byla umocněna slunečným počasím. 
Prohlédli	 jsme	si	 zámek	s obrazárnou,	 jíž	vévodí	proslulý	Tizianův	
obraz Apollo a Marsyas, prošli Podzámeckou zahradou a Mlýnskou 
bránou,	jedinou	branou	středověké	fortifikace	města.	Po	obhlídce	his-
torického jádra města jsme navštívili stálou expozici Maxe Švabinské-
ho. Ještě před odjezdem do Brna jsme se prošli překrásnou Květnou 
zahradou.



121

Jednou z mnoha akcí pořádaných předmětovými komisemi na kon-
ci školního roku byla návštěva brněnského mincmistrovského sklepa. 
Zařadila se mezi ty populárnější a velmi brzy již nezbývalo ani jedno 
volné místo. My, kteří jsme se přihlásili včas, jsme se ráno sešli na Do-
minikánském náměstí, odkud jsme zamířili do Domu mincmistrů. Pro-
hlédli jsme si výstavu historických mincí a dokumentů, zhlédli krátký 
film	o	Brně	a	přesunuli	 se	do	následující	 části	výstavy,	kde	na	nás	
již čekal pan mincmistr. Od něj jsme se dozvěděli spoustu informací 
o historii	Brna,	především	pak	o	historii	ražby	mincí	v	našem	městě.	
Potom jsme pokračovali do sklepa, kde jsme si nejdříve poslechli další 
část výkladu a poté se podívali na názornou ukázku, jak ražba mincí 
vypadala - mohli jsme si zakoupit jednu z pamětních mincí, které pan 
pregéř razí přímo ve sklepě, před očima jejich budoucích majitelů.

V březnu jsme navštívili v rámci výuky společenských věd výstavu 
Obrazy	mysli/Mysl	v obrazech	v	Uměleckoprůmyslovém	muzeu	města	
Brna.	Tato	výstava	se	zabývala	zobrazováním	lidské	mysli	jak	z vě-
deckého,	tak	z uměleckého	hlediska.	Vedle	historických	medicínských	
spisů	zde	byly	k vidění	současné	biomedicínské	obrazy	i vizualizace,	
renesanční portréty, čínské krajinomalby jako metafory mysli i součas-
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né umění, instalace a videoart. Nejvíc nás zaujala malířská část, kde 
spolu s obrazy českých umělců 20. století, jako je Jan Zrzavý, Bohu-
slav Kubišta a Josef Šíma, byly vystaveny například kresby a tisky Al-
brechta	Dürera,	Lucase	Cranacha,	Rembrandta	van	Rijna	a	Edvarda	
Muncha.	Nejvzácnějším	exponátem	byly	kresby	Leonarda	da Vinciho	
zapůjčené	z	královských	sbírek	ve Windsoru.	K	mnoha	obrazům	se	
navíc vázal zajímavý příběh a bylo až zarážející, jak výsledná nálada 
díla korespondovala se skutečným psychickým stavem autora. Výstava 
byla	velmi	zajímavá	a	zároveň	se	hodila	k právě	probíranému	učivu	
psychologie.

Exkurze do Jurkovičovy vily, originální a velmi zajímavé budovy, se 
uskutečnila během prvního dne akcí předmětových komisí. Přestože 
měli někteří problém tuto budovu ve svém městě najít, nakonec se 
všichni ti, kteří měli, sešli. Už na první pohled dům vyzařoval svou 
esenci slovanství, i když, jak jsme se později dozvěděli, byl vystavěn 
podle stylu anglických venkovských sídel. Všichni si však byli vědomi 
Jurkovičova architektonického génia. Hned při vstupu na nás zapůso-
bila až podivná familiárnost a útulnost vily. Svým duchem a tmavě 
laděnými interiéry jakoby upomínala na jizby příbytků starého slo-
vanského venkova. Jediným problémem celé exkurze byla skutečnost, 
že se nezachoval původní nábytek, a tak jsme byli odkázáni pouze 
na svou	představivost	 formovanou	výkladem	průvodkyně.	V	závěru	
proběhla volná prohlídka zahrady, která nadchla téměř každého.

Netrpělivě jsme očekávali, kdy bude dokončena rekonstrukce ještě 
proslulejší	vily	v našem	městě	–	vily	Tugendhat.	Na	jaře	jsme	se	ko-
nečně dočkali a se studenty volitelného předmětu D2 ihned vyrazili 
na exkurzi. Tento architektonický skvost, jehož duchovním otcem je 
proslulý německý stavitel Ludwig Mies van der Rohe, nás doslova 
uchvátil. Stavba je ojedinělou ukázkou funkcionalistické architektu-
ry a zcela oprávněně byla zanesena na seznam památek UNESCO. 
Téměř se zatajeným dechem jsme vnímali čistotu linií, jednoduchost 
snoubící	se	s funkcí,	ušlechtilost	materiálů	a	nenásilné	propojení	obyt-
ného	prostoru	s přilehlou	zahradou.

Naši studenti se každoročně zapojují do Dějepisné olympiády, které 
se mohou účastnit žáci tercií a kvart. Letošní téma znělo tak trochu 
záhadně	 –	 „V	 bohatství	 i	 chudobě	 aneb	Osobnosti	 k  nezaplacení“.	
Nakonec jsme ale zjistili, že v testu půjde především o vývoj měny 
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a směny v minulosti, a také pojmy, které souvisejí s numizmatikou. 
Přemysl Till a Tran Anh Min ze 4.bg se stali nejúspěšnějšími řešiteli 
kola	 školního	 a	 rovněž	 v okresním	kole	 se	 umístili	 v první	 desítce	
nejlepších řešitelů. Tran Anh Min nakonec vybojovala krásné 4. místo 
v krajském	kole	Dějepisné	olympiády	2012.

     Mgr. Michaela Šlesingerová,
    Zuzana Vlachová, Radim Lacina
    a David Hajn, 1.B

Další velmi zajímavou a poučnou akci pro studenty zajistila prof. 
Markéta	Holubová.	Zprávu	o	ní	napsal	student	Michal	Španěl	z 2.B.

Vězňové na Jarošce
V úterý	27.	3.	2012	odpoledne	na	naši	školu	zavítali	tři	zástupci	

Konfederace	politických	vězňů,	kteří	v prostorách	auly	promlouvali	o	
svých komunismem pokřivených životních osudech.

Během první části události podali velmi emotivně laděné svědectví 
o útlaku, malicherných důvodech svého zatčení, o svém drobném, ale 
přesto důležitém boji za svobodu, proti neúprosnému režimu, který se 
neštítil poslat své vlastní občany do těch nejhorších lágrů a nechal je 
zde dřít do úmoru. O odvaze a odhodlání nepolevovat ze svých ideálů 
a bojovat za ně, i když následky mohou být osudové. Za svoji opováž-
livost byli ztrestáni tvrdým zacházením, které se jim trvale podepsalo 
na těle i na duši, přesto však své volby nikdy nelitovali.

Druhá část byla věnována otázkám studentů, kteří se přes mírné 
počáteční rozpaky rozhovořili a vyptali se na vše, co je zajímá. Akce 
po	celé	dvě	hodiny	probíhala	poklidně	a	studenti	si	z ní	mohli	odnést	
věrný pohled na tehdejší tíživou realitu, který je nezbytný pro oprav-
dové pochopení této smutné epochy našich dějin. Věřím, že setkání 
bylo	pro	všechny	zúčastněné	hodnotné	a	vzali	 si	 z něj	 i	ponaučení	
do života,	neboť	historická	zkušenost	nás	učí,	že:	„Kdo	nezná	svoji	
minulost, je odsouzen ji opakovat.“
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c) Biologická exkurze
Terénním cvičením na Květnici u Tišnova konaným dvacátého 

sedmého	 dubna	 jsme	 v  letošním	 roce	 započali	 již	 druhou	 desítku	
biologických exkurzí, které jsou určeny studentům, kteří mají zájem 
o přírodní	vědy.

Přírodní památka Květnice dosahuje nadmořské výšky 470 m, na-
chází se při severozápadním okraji města Tišnova a svým názvem 
symbolizuje	jedinečné	druhové	bohatství	tamní	flóry,	jakož	i	celkovou	
přírodní rozmanitost Květnického biotopu.

Pod	vedením	našich	osvědčených	lektorů	–	Mgr.	Olgy	Rotreklové,	
Ph.D.	a	Jana	Sítaře	–	jsme	se	vydali	z vlakového	nádraží	v Tišnově	
naučnou stezkou na vrcholy Květnice. Na slunných, travnatých a skal-
natých lesostepních lokalitách nám botanička Mgr. Olga Rotreklová, 
Ph.D.	ukázala	řadu	vzácných	teplomilných	druhů	rostlin	a Jan	Sítař,	
student	VFU,	nás	seznámil	se	zajímavostmi	místní	 fauny.	Zajímavé	
byly také lesní porosty na jižních svazích Květnice, kde rostly dříno-
vé doubravy, typické pro lesní společenstva jižní Moravy, či severní 
chladné stráně, kde se nacházejí porosty buku lesního, jinak typic-
ké pro horské oblasti. Na každé lokalitě nás lektoři seznamovali se 
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zvláštnostmi daného místa a my jsme si mohli udělat ucelený obrázek 
o biodiverzitě	přírodní	památky	Květnice.

      Mgr. Jana Sítařová
      předsedkyně PK

d) Projekt „145“
V průběhu	prvního	pololetí	školního	roku	2011/2012	jsme	praco-

vali	na	projektu	s názvem	„145“.	Jeho	cílem	bylo	zdokumentovat	celé	
fungování naší školy od jejího založení až po současnost. Je velmi 
zajímavé pozorovat změny, které na naší škole a na samotných stu-
dentech	učinil	čas.	Abychom	měli	co	nejlepší	možnosti	a různé	úhly	
pohledu na celých 145 let fungování školy, potřebovali jsme spoustu 
často	 historických	 zdrojů.	 V  tomto	 ohledu	 nám	 velmi	 vyšli	 vstříc	
všichni kantoři, které jsme požádali, a také Městský archiv, který nám 
povolil	 nahlédnout	 do	 velmi	 starých	 a	 cenných	dokumentů	 a map.	
Práce na projektu byla velmi poutavá a studenti z různých tříd během 
ní vytvořili skvělý pracovní kolektiv. Projekt přispěl ke zlepšení komu-
nikace	mezi	kantory	a	profesory	a v neposlední	řadě	to	byla	úžasná	
zkušenost	a	příležitost	vyzkoušet	si	práci historika	se	skutečnými	his-
torickými materiály starými někdy i více než století. Chtěli bychom 
poděkovat všem, kteří náš projekt trpělivě podporovali a vkládali do 
nás svou důvěru. Nejvíce pak hlavní konzultantce prof. Markétě Holu-
bové. Jsme hrdí na to, že jsme studenti školy, jako je naše gymnázium, 
a jsme moc rádi, že můžeme být její součástí.

      Jan Kolmačka, 3.B
      Za tým „145“

Členové týmu 145:
Patricie Kokrhánková 3.B  Phuong Anh Nguyen 3.B
Magdalena Zouharová 3.B  Jan Kolmačka 3.B
Richard Mudrák 3.B   Michal Tomaníček 3.B
Pavel Břoušek 3.B   Martin Res 3.B
Marek Perka 3.B   Michal Trödler 3.A
Samuel Novák 3.A   Ivan Landa 3.A
Šimon	Flégr	3.A
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e) Projekt Mluvme spolu – Let‘s speak together
Naše škola se zapojila do grantového projektu „Mluvme spolu – 

Let’s speak together“	v operačním	programu	Vzdělávání pro konku-
renceschopnost.	Z Evropského	sociálního	fondu	a	ze	státního	rozpoč-
tu České republiky jí na projekt, který probíhal od 1. dubna 2009 
do 31.	ledna	2012,	byla	schválena	dotace	o	celkové	výši	6	126	600	Kč.	
V současné	době	až	do	31.	ledna	2017	probíhá	udržitelnost	projektu	–	
konají	se	všechny	klíčové	aktivity,	ale	již	bez	finanční	podpory.

Cílem	projektu	je	změnit	pojetí	výuky	cizích	jazyků	ve	škole	–	vedle	
tradiční výuky zařadit i prvky činnostní, komunikativní a dovednost-
ní. K naplnění tohoto cíle zařazujeme do všech ročníků moderní me-
tody výuky, které žáky více motivují, především e-learning, a 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. studenti gymnázia, kteří v rámci projektu absolvují výuku cizích 

jazyků 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	vý-
stupy	projektu	může	seznámit	na	nástěnkách	projektu	v budově	
vyššího a nižšího gymnázia, a především na internetových strán-
kách http://www.mluvmespolu.eu/.

Uskutečněné klíčové aktivity projektu:
•	 vznikla	moderní	jazyková	laboratoř	J5	v budově	vyššího	gymná-

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

nižšího	gymnázia	(srpen–září	2009);
•	 vyučující	 byli	 na	 školeních	 podrobně	 seznamováni	 s	 moderní-

mi	metodami	 výuky	 cizích	 jazyků	 (10.	9.	2009,	 10.–11.	11.	2009,	
3.	2.	2010,	26.	10.	2010,	14.	2.	2011,	10.–18.	10.	2011,	16.	1.	2012);

•	 výuka	cizích	jazyků	s	využitím	e-learningu	je	zařazena	do	výuky	
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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	počátku	školního	roku	probíhají	intenzivní	jazykové	kurzy	pro	

1.	ročníky	a	primy	(2.–4.	9.	2009,	2.–6.	9.	2010,	2.–7.	9.	2011,	4.–
7.	9.	2012);

•	 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)
	 	 3.	5.–11.	5.	2012	(pobyt	naší	delegace	v Německu)
	 	 15.	9.–23.	9.	2012	(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)
	 	 28.	3.–5.	4.	2012	(pobyt	naší	delegace	ve	Francii)
	 	 4.	10.–10.	10.	2012	(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)
	 	 10.	4.–20.	4.	2012	(pobyt	naší	delegace	v USA)
	 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	 (s	 Němci,	 Francouzy,	

Američany a Rusy) na projektech zabývajících se srovnáním živo-
ta	v	ČR	s	životem	v	zemích	partnerských	škol;

•	 na	projektech	Učíme se navzájem, zahrnujících všeobecně vzdělá-
vací předměty a anglický jazyk, pracují již třetím rokem všichni 
studenti	3.	ročníků;	
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•	 studenti	nižšího	gymnázia	dlouhodobě,	již	čtvrtým	rokem,	soutěží	
v motivační	jazykové	soutěži	Hra gangů;

•	 studenti	vyššího,	ale	i	nižšího	gymnázia	jsou	v	nepovinných	před-
mětech Anglický jazyk pro pokročilé, Německý jazyk pro pokročilé, 
Francouzský jazyk pro pokročilé a Španělský jazyk pro pokročilé 
připravováni	k	mezinárodním	jazykovým	zkouškám	z anglického,	
německého,	francouzského	a	španělského	jazyka;

•	 na  projektových	 dnech	 vyššího	 gymnázia	 jsou	 prezentovány	
jednotlivé mezinárodní projekty, projekty Učíme se navzájem 
(11.	6.	2010,	16.	6.,	24.	6.	2011,	15.	3.,	16.	3.	2012)	a	na	projekto-
vých dnech nižšího gymnázia vrcholí soutěž Hra gangů	 (24.	6.,	
28.	6.	2010,	27.	6.,	28.	6.	2011,	26.	6.,	27.	6.	2012);

•	 prostřednictvím	 dní	 otevřených	 dveří	Open Gates je o projek-
tu	 a	 jeho	 výsledcích	 informována	 široká	 veřejnost	 (12.	1.	2010,	
11. 1. 2011, 17. 1. 2012).

Vedle	hlavního	přínosu	projektu	–	 zlepšení	 znalosti	 cizích	 jazyků	
–	přináší	projekt	pro	hlavní	cílovou	skupinu	řadu	dalších	pozitivních	
změn. Projekt je zaměřen na posílení znalostí, dovedností a klíčových 
kompetencí	–	zejména	kompetence	komunikativní	a	sociální,	kompe-
tence	k učení	a	k	řešení	problémů.	Ty	jsou	nezbytné	pro	plnohodnot-
ný život v dnešní stále se dynamizující společnosti. Projekt rovněž 
podporuje samostatné myšlení studentů, rozvoj tvořivé práce a týmo-
vé spolupráce. Zároveň nabízí jedinečnou příležitost, jak zlepšit jejich 
ICT dovednosti a znalosti. Velmi cennou zkušenost rovněž představují 
možnost spolupráce v mezinárodním týmu, poznání jiných kultur a 
navázané zahraniční kontakty.

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.
•	 ekonom	Lenka	Huptysová
•	 IT	specialisté	Mgr.	Marek	Blaha,	Mgr.	Pavel	Krejčí
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•	 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 gymnázia

f) Vývoj informačních technologií na škole
Začátky

Ač nejstarší české gymnázium v Brně a na Moravě, jde naše škola 
stále s dobou a je průběžně vybavována moderními výdobytky sou-
časného světa. Prostředky výpočetní techniky byly ve škole zaváděny 
od 80.	 let	minulého	 století.	V dobách	předrevolučních	 zde	 studen-
ti	mohli	pracovat	s počítači	československé	výroby,	 jako	byly	stroje	
IQ  151	 a  počítače	 řady	TNS, které vyrábělo zemědělské družstvo 
Agrokombinát Slušovice.

Hned	po	otevření	hranic	v roce	1990	byla	škola	vybavena	nejmoder-
nější „západní“ výpočetní technikou. Nejprve byly zakoupeny počítače 
typu IBM PC XT	 s  černobílými	monitory	 a  operačním	 systémem	
MS-DOS. Ty pak byly později průběžně doplňovány nebo nahrazo-
vány novějšími stroji z řad AT, 386, 486, atd. Na škole tak byly bě-
hem	krátké	doby	zřízeny	tři	učebny	výpočetní	techniky,	každá	s 10	
studentskými počítači. Studenti se zde učili nejen základům jejich 
ovládání	a práci	s uživatelskými	aplikacemi,	ale	také	byli	vzděláváni	
v  oblasti	 jejich	 programování.	 Především	 žáci	 matematických	 tříd	
měli	o výpočetní	techniku	obrovský	zájem,	pro	mnoho	z nich	se	stalo	
programování	jejich	koníčkem,	tvořili	nápadité	programy	a ti	nejlepší	
z nich	pak	také	úspěšně	reprezentovali	školu	v	různých	soutěžích.

Internetu vstříc
Zajímavý je zpětný pohled na zavádění počítačových sítí ve škole. 

Již od počátku 90. let se ve škole testovalo připojení některých počí-
tačů ke vzdáleným strojům pomocí telefonních modemů a tzv. vytá-
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čeného telefonního spojení. Nejprve k tzv. BBS (Bulletin Board Sys-
tem),	což	byly	počítače	firem	či	jednotlivců,	které	nabízely	ke	sdílení	
uložená data. Od roku 1995 se tyto modemy začaly ve škole využívat 
na připojování k internetu. Tato vytáčená spojení však byla relativně 
pomalá, nestabilní a hlavně vždy jen krátkodobá. V této době byla 
také v budově na tř. Kpt. Jaroše vybudována první lokální počítačová 
síť. Do sítě byly připojeny počítače všech tří počítačových učeben, 
ale také několik počítačů v kabinetech učitelů. Síť byla řízena dvěma 
servery se síťovým operačním systémem Novel Netware a umožňovala 
uživatelům ukládání souborů na serverech, ale také sdílení tiskáren 
a dalších	zařízení.

Na podzim roku 1998 byla škola připojena k internetu tzv. pevnou 
linkou pronajatou od státního podniku SPT Telecom. Toto spojení 
do akademické sítě CESNET bylo realizováno modemy o rychlosti až 
56 kbps v obou směrech. Současně s tím byl do školy zakoupen první 
internetový server s operačním systémem Linux, škole byl přidělen 
balíček 128 veřejných IP adres, byla zaregistrována doména jaroska.cz 
a spuštěna první verze www stránek školy.

V roce 1999 došlo k celkové rekonstrukci a dobudování školní po-
čítačové sítě a to jak v budově na tř. Kpt. Jaroše, tak také v budově 
nižšího gymnázia na Příční. Každá učebna i kabinet byl vybaven do-
statečným počtem síťových přípojek. Pomalá pevná linka do interne-
tu byla nahrazena relativně rychlými radiovými pojítky BreezeNET. 
Stejnou	 technologií	 byly	 také	 propojeny	 budovy	 vyššího	 a  nižšího	
gymnázia. Rychlost 1 Mbps v obou směrech byla na dlouhou dobu 
pro školu	vyhovující.

V červnu 2006 byla budova na tř. Kpt. Jaroše připojena do interne-
tu optickým kabelem. V lednu 2007 byla optickým kabelem připojena 
také budova nižšího gymnázia na Příční. V roce 2008 byla budova 
na tř.	Kpt.	Jaroše	pokryta	signálem	bezdrátové	počítačové	sítě	(Wi-
-Fi).	Kvalitní	připojení	do	sítě	bylo	realizováno	celkem	22	přístupo-
vými	 body	 od	 firmy	Cisco. Tato bezdrátová síť je přístupná všem 
zaměstnancům školy i všem studentům. Od té doby také mohou vyu-
čující pro počítačovou podporu výuky používat mobilní počítačovou 
laboratoř	s	10	notebooky	typu	PC.	V	roce	2009	byla	Wi-Fi	signálem	
pokryta také celá budova nižšího gymnázia na Příční. Přístup do sítě 
zde zajišťuje celkem 7 přístupových bodů.
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Jablečná škola?
Jak bylo v naší zemi obvyklé, i na naší škole se používaly přede-

vším	 počítače	 s	 operačním	 systémem	 od	 firmy	Microsoft	 (nejdříve	
MS-DOS, pak samozřejmě Windows ve všech možných verzích). Navíc 
na počítačích v učebnách informatiky i na mnoha našich serverch byl 
používán systém Linux. Zároveň jsme také několik let sledovali vývoj 
platformy	od	firmy	Apple, ale do školy jsme se tuto technologii dlouho 
neodvažovali kvůli přílišné nekompatibilitě nasadit.

Zlom	nastal	na	podzim	roku	2006,	kdy	firma	Apple	začala	dodávat	
první počítače, na kterých bylo možno spouštět nejen operační systém 
Mac OS X, ale také českým uživatelům dobře známý systém Microsoft 
Windows	či	Linux.	Tato	univezálnost	byla	hlavním	důvodem	k vy-
bavení tzv. multimediální učebny v létě roku 2007 právě počítači 
Apple iMac. V témže roce byla ještě pro nižší gymnázium pořízena 
mobilní počítačová laboratoř, která byla vybavena notebooky Apple 
MacBook.

Tvorba	animovaných	filmů	na	počítačích	Apple	iMac

Na konci roku 2009 byla v rámci evropského projektu „Mluvme spo-
lu – Let‘s speak together“ vybavena počítači Apple Mac Mini jazyková 
laboratoř v budově vyššího gymnázia a ze stávající mobilní učebny 
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na Příční	byla	po	zvýšení	počtu	počítačů	Apple	Macbook	na 18	vy-
tvořena jazyková učebna nižšího gymnázia.

A proč vlastně platformu Apple tak moc prosazujeme? To je 
na dlouhé	povídání,	takže	jen	krátce:
•	 na	počítačích	lze	spustit	systém	OS	X,	ale	i	konkurenční	Windows	

či svobodný Linux
•	 počítače	lze	bez	problémů	připojit	k	serverům	lokální	sítě	(včetně	

serverů s Windows)
•	 mají	skvěle	odladěný	hardware	a	software	(aneb	vše	funguje,	jak	

má)
•	 neprodukují	žádný	hluk,	učitel	je	nemusí	překřikovat
•	 mají	již	předinstalovanou	spoustu	aplikací	na	pohodové	zpracová-

ní	multimédií	(fotky,	video,	hudba,	www	stránky)	a	dalšího	soft-
waru	pro	přímé	nasazení	ve	výuce	(výkladový	slovník,	komunika-
ce, řečový syntezátor, sledování práce studentů, atd.)

•	 přímo	do	Mac	OS	X	lze	instalovat	většinu	běžných	aplikací	(Open-
Offce, Firefox, GIMP apod.)

•	 množství	počítačů	tohoto	druhu	se	v	naší	populaci	zvyšuje	a	stu-
denti by je měli také umět ovládat

•	 ideálně	 spolupracují	 s	 populárními	mobilními	 zařízeními	 (iPad,	
iPhone	a	iPod),	které	se	také	snadno	využívají	při	výuce	(bezdrá-
tové promítání na dataprojektorech, mnoho výukových aplikací…)

Další vybavení školy
V průběhu let se samozřejmě zvyšovalo také množství počítačů 

v kabinetech.	V	současné	době	má	každý	kabinet	alespoň	jeden	po-
čítač. Pedagogové navíc běžně používají školní notebooky, na kterých 
si připravují materiály pro výuku a zároveň tyto materiály rovnou 
prezentují na dataprojektorech v učebnách. Dataprojektorem jsou vy-
baveny všechny odborné učebny, ale také mnoho kmenových učeben. 
Pět odborných učeben je vybaveno interaktivními tabulemi.

Učební texty mohou pedagogové publikovat na stránkách webové-
ho e-learningového portálu Moodle, ke kterému mají přístup všichni 
studenti školy.

Od roku 2012 se naše škola přihlásila do projektu EU peníze střed-
ním školám, v rámci kterého vybraní učitelé připravují další digitální 
vzdělávací materiály. Tento projekt pro školu znamená nemalý příliv 
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financí,	které	nám	také	umožní	posunout	kvalitu	počítačového	vyba-
vení ve škole zase o kousíček kupředu.

Výuka informatiky
Výuka informatiky se v současnosti odehrává ve třech odborných 

učebnách. Každá z nich je vybavena 12 počítači se systémem Windows 
a Linux. V jedné z těchto učeben dochází momentálně k obměně vy-
bavení. Stávající stroje jsou postupně nahrazovány nejmodernějšími 
počítači Apple iMac se systémem OS X, Windows a Linux.

Rozsah látky, která se v rámci informatických předmětů učí, je 
veliký.	Od	práce	s	uživatelskými	programy	(textové	a	tabulkové	pro-
cesory,	 tvorba	prezentací,	 typografie,	zpracování	grafiky	a	videa)	až	
po relativně pokročilé programování, které svým rozsahem překračuje 
běžné	standardy	výuky	na	středních	školách	(C/C++,	SQL,	PHP,	Qt,	
Java, Assembler, Objective-C).

Přes všechny pokroky, které jsme výše nastínili, jedno zůstává 
na naší	škole	stále	stejné.	Stále	máme	dostatek	kvalitních	studentů,	
které přemýšlení nebolí, informatika je baví a hlavně se na ni během 
studia	specializují.	V	ideálním	případě	pak	studenti	pracují	na vlast-
ních	projektech	(často	i	komerčních),	účastní	se	soutěží	z informatiky	
a programování. Za nejvyšší metu jsou samozřejmě považovány jejich 
úspěchy v Matematické olympiádě kategorie P. Každoročně velká část 
absolventů také pokračuje ve studiu na vysokých školách se zamě-
řením	na	 informatiku	 (FI	MUNI	Brno,	FIT	VUT	Brno,	MMF	UK	
Praha apod.).

Naše	škola	je	na	tyto	studenty	patřičně	hrdá	a	doufáme,	že	i v dal-
ších	letech	budeme	mít	dostatečný	příliv	kvalitních	a pro informatiku	
zapálených studentů.

     Mgr. Marek Blaha
     předseda PK informatiky
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6. INSTITUCE NA ŠKOLE

a) Sdružení rodičů a přátel školy
V následujícím	článku	chci	čtenáře	seznámit	s	činností	SRPŠ	a	po-

dělit	se	s nimi	o	problémy,	které	před	sdružením	rodičů	stojí	a	v nichž	
se snažíme být škole 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.

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	maturi-
tu,	která	v uplynulém	školním	roce	proběhla	již	podruhé.	I	v tomto	
případě	 se	 jednoznačně	 prokázalo	 to,	 co	 jsme	 viděli	 již	 v  loňském	
roce.	Na naší	škole	není	tato	maturita	sebemenším	problémem	a	žáci	
ji skládají bez potíží. Uspěli u ní všichni žáci, a tak se jen potvrzuje 
to,	co	jsme	uváděli	již	v minulém	roce:	to,	že	žáci	řady	škol	měli	–	
na rozdíl	od	naší	školy	–	se	složením	maturity	značné	problémy,	není	
dokladem obtížnosti státní maturity samotné, je pouze evidentním 
dokladem faktické „úrovně“ části našeho středního školství.

Je potěšitelné, že naše škola si drží svou dlouhodobě vynikající úro-
veň a že si toho jsou vědomi nejen žáci a jejich rodiče, ale i státní 
orgány, jak uvedl například hejtman Jihomoravského kraje při říjnové 
návštěvě prezidenta republiky na našem gymnáziu.

Řada	z vás	jistě	zaznamenala	na	sklonku	minulého	školního	roku	
rozruch	na	řadě	středních	škol	v našem	kraji.	Alibistické	rozhodnutí	
vedení kraje o vypisování výběrových řízení na místa ředitelů krajem 
zřizovaných škol na řadě škol výrazně destabilizovalo situaci. Výsledky 
těchto výběrových řízení měly na některých školách nepříjemné do-
zvuky. Naší školy se tato situace naštěstí nedotkla. Stávající ředitel, 
dr.	Herman,	byl	po	výběrovém	 řízení	 –	v  souladu	 s přáním	profe-
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sorského	sboru,	SRPŠ	i	školské	rady	–	znovu	potvrzen	ve	své	funkci,	
k čemuž	mu	jistě	i	vaším	jménem	srdečně	gratulujeme.

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 je zřejmý ze zprávy o hospodaření, se kterou se 
seznámili	rodiče	na	plenární	schůzi	v říjnu	2012.	

V  sobotu	 6.	 října	 vyvrcholily	 oslavy	 145.	 výročí	 založení	 školy.	
Na výsledky	naší	školy	v	této	dlouhé	historii	 i	na	její	současné	po-
stavení můžeme být právem hrdi. Do přípravy oslav se kromě žáků 
a absolventů	zapojila	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, kte-
rou	si	vydobyli	na	vysokých	školách	v celé	republice	a	kterou	trvale	
prokazují 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	 spole-
čenským,	 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:
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prof.	MUDr.	Pavel	Ventruba,	DrSc.,	MBA	–	předseda,
RNDr.	Pavel	Boucník	–	místopředseda,
RNDr.	Jiří	Herman,	Ph.D.	–	ředitel	gymnázia,
RNDr.	Bohumil	Koláčný	–	předseda	Studijní	nadace,
RNDr.	Pavel	Sekanina	–	jednatel,
Alena	Fialová	–	pokladní,
Ing. Luděk Otruba.

V revizní komisi pracují Mgr. Miluše Přikrylová, RNDr. Pavel Vařejka 
a Pavel Endlicher.

Činnost Klubu absolventů byla po celý rok plně zaměřena na pří-
pravu oslav 145. výročí založení gymnázia.

Důvěrníci všech absolventských tříd byli dvěma dopisy pozváni na 
schůzi, která se konala v úterý 17. dubna 2012. Přítomní zde byli infor-
mováni	ředitelem	gymnázia	RNDr.	Jiřím	Hermanem,	Ph.D.	o činnos-
ti gymnázia a předsedou Klubu absolventů prof. MUDr. Ventrubou, 
DrSc. o připravovaných oslavách. RNDr. Bohumil Koláčný seznámil 
důvěrníky	s publikacemi,	vydanými	v posledních	letech	a	připravova-
nými ke 145. výročí školy: „Programy gymnázia“, „Galerie osobností 
gymnázia“,	 „Historie	 gymnázia	 v  datech“	 a	 „Zapsáno	 pod	 lavicí“.	
Prof.	Ventruba	seznámil	důvěrníky	s návrhem	významných	osobností,	
které by měly být při příležitosti oslav oceněni čestným odznakem 
gymnázia	(důvěrníci	mohli	podat	další	návrhy).	Místopředseda	Klubu	
absolventů	RNDr.	Pavel	Boucník	informoval	o připravované	databázi	
absolventů jednotlivých tříd.

Po této schůzi obdržel každý třídní důvěrník přístupové údaje 
do  informačního	 systému	gymnázia,	kde	 jsou	 seznamy	 jednotlivých	
tříd. Důvěrníci tyto seznamy již sami aktualizují. Důvěrníkům byl 
elektronicky	 rozeslán	 dopis	 s  podrobným	 programem	 oslav.	 Dopis	
s  programem	 přeposlali	 třídní	 důvěrníci	 všem	 absolventům	 našeho	
gymnázia.

Protože víme, že někteří absolventi se o oslavách nedozvěděli, ob-
racíme	se	na	ně.	Z následujících	absolventských	tříd	nemáme	e-mai-
lový	kontakt	na třídního	důvěrníka:	1954,	1955,	1958 A,	1960 C D,	
1962 A,	 1963 A B C,	 1977 A C D,	 1978 A,	 1979 D,	 1980 D,	
1981 A,	1983 B D,	1984 E,	1986 C,	1987 C D,	1988 A,	1989 C D,	
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1990 A B E,	1991 A B,	1992 E,	1993 C,	1995 B,	1996 A D,	1997 E,	
1998 D,	1999 D,	2001 E,	2003 D	a 2005 A.

Pokud jste absolvent/ka  některých z výše uvedených tříd, zkus-
te ve Vaší třídě nalézt důvěrníka (samozřejmě jím můžete být Vy). 
Jméno a e-mail třídního důvěrníka napište, prosím, na e-mail výboru 
Klubu absolventů absolventi@jaroska.cz.

O vlastních oslavách ke 145. výročí gymnázia, které vyvrcholily 
v sobotu	6.	října	2012	v chrámu	sv.	Tomáše,	na	gymnáziu,	v Janáč-
kově	divadle	a	na	Stadionu,	se	můžete	dočíst	v samostatném	článku.

 RNDr. Pavel Boucník
místopředseda Klubu absolventů

c) Studijní nadační fond
Správní rada Studijního nadačního fondu Gymnázia na třídě ka-

pitána	Jaroše	14	(SNF)	pracovala	v tomto	období	ve	složení:	RNDr.	
Bohumil	 Koláčný	 (předseda),	 PhDr.	 Alena	 Hanáková	 (jednatelka),	
RNDr.	 Pavel	 Boucník	 (zástupce	 Klubu	 absolventů),	 revizorkou	 je	
Mgr. Miluše Přikrylová.

V souvislosti	s oslavami	145.	výročí	založení	gymnázia	byly	vydány	
tři	publikace,	na	jejichž	financování	se	SNF	podílel.	Historie	gymnázia	
v datech	(8	299	Kč),	Zapsáno	pod	lavicí	(21	738	Kč)	a	Galerie	osobnos-
tí	gymnázia	(60	941	Kč).	Platba	za	tisk	Programu	144	byla	40	293	Kč,	
příspěvek	na	výměnný	zájezd	do	Darmstadtu	10	000	Kč.	V listopadu	
bude	ještě	provedena	platba	za	Program	145	(asi	65	000	Kč).	Ke	dni	
1. 11. 2012 je na účtu 274 184 Kč.

Jediným	zdrojem	příjmů	SNF	 jsou	dary	 fyzických	a	právnických	
osob	a	dary	sponzorů,	jejichž	reklamy	jsou	umístěny	v této	publikaci.	
Všem	jim	děkujeme	za	tuto	formu	podpory	činnosti	SNF.

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

RNDr. Bohumil Koláčný
 předseda Správní rady
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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 skončilo funkční období předchozí šesti-
členné	školské	rady	a	byla	ustavena	rada	nová.	Ve	volbách	v listopadu	
2011	byli	 zvoleni	 tito	 její	 členové:	doc.	RNDr.	Eduard	Fuchs,	CSc.	
a	Radovan	Malachta	–	zástupci	 žáků	a	 jejich	 rodičů,	PhDr.	Marti-
na	Literáková	a	Mgr.	Jana	Sítařová	–	zástupci	pedagogického	sboru.	
V lednu	2012	rozhodla	Rada	Jihomoravského	kraje,	že	na	krajských	
školách budou mít školské rady devět členů, a jmenovala do naší rady 
své	 zástupce	 –	 JUDr.	 Jiřího	 Olivu,	 MUDr.	 Daniela	 Rychnovského	
a	 Ing.	Marii	 Stehlíkovou.	V doplňovacích	 volbách	 obdrželi	mandát	
RNDr. Peter Krupka, Ph.D. jako zástupce rodičů a zletilých žáků 
a Mgr.	Vítek	Urban	za	profesorský	sbor.

Na	ustavujícím	zasedání	v únoru	2012	schválila	školská	rada	jed-
nací řád a zvolila jako svého zástupce do konkursní komise pro výběr 
ředitele gymnázia dr. Krupku. Současný ředitel dr. Herman pak po-
drobně	informoval	členy	rady	o	koncepci	rozvoje	gymnázia,	s níž	se	
rozhodl obhajovat své místo ředitele i pro následující šestileté funkční 
období.

Na podzimním zasedání školská rada projednala a schválila výroční 
zprávu	o	činnosti	školy	za	uplynulý	školní	rok.	V následné	rozpravě	se	
věnovala	průběhu	a	výsledkům	maturitních	zkoušek,	které	v minulém	
školním roce proběhly podruhé podle nového modelu.

PhDr. Martina Literáková
 členka školské rady

e) Školní parlament
Školní parlament si ve školním roce 2011/12 stanovil jako své pri-

ority zlepšování komunikace mezi studenty a ředitelstvím a obecně se 
snažil	zabývat	projekty,	které	zlepšovaly	celkové	komunikační	a réto-
rické schopnosti studentů. Dále pak se též pokoušel o zapojení stu-
dentů	do	různých	benefičních	a	charitativních	akcí.	Co	se	týče	organi-
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zační stránky parlamentu, proběhla volba nového předsedy, vzhledem 
k tomu, že předchozí předseda maturoval. Parlament se samozřejmě 
také zabýval podněty a stížnostmi ze strany studentů. Památnou udá-
lostí se stala návštěva prezidenta republiky, Václava Klause, kdy jej 
vítali zástupci parlamentu.

Nejúspěšnější z projektů, které se snažily zlepšovat řečnické schop-
nosti studentů, bylo Simulované jednání Rady Evropské unie. Tato 
akce vyšla z iniciativy, nyní už bývalého, předsedy Radovana Malach-
ty a byla velmi pozitivně přijata. Jednalo se o koncept převzatý z pro-
jektu organizace Eutis, EU-week-endu, kterého se zúčastnili zástupci 
parlamentu	Radovan	Malachta	a	Gabriela	Franková.	Ve světle	velmi	
pozitivních zkušeností z originálního projektu se rozhodli uspořádat 
stejnou akci i na našem gymnáziu. V tomto projektu, kterého se zú-
častnilo příslušných sedmadvacet studentů za jednotlivé státy EU, 
čtyři pozorovatelé a též prof. Holubová, která celou akci garantovala, 
se jednalo o napodobení jednání jedné z nejdůležitějších institucí Ev-
ropské unie. Studentům byl předložen návrh, který před časem skuteč-
ně byl na agendě Rady EU. Tématem bylo „znovuzavedení vízové po-
vinnosti pro vybrané státy západního Balkánu“, kterého se zastupující 
studenti, reprezentující ministry vnitra jednotlivých států, zhostili se 
vší vážností a pílí. Byly jim rozdány takzvané „position papers“, kte-
ré jim sdělovaly názor jejich země na tento návrh. Jednání proběhlo 
společně s přednáškou paní prof. Holubové o evropských institucích 
21.	prosince	2011.	Všichni	účastníci	je	hodnotili	kladně	a z toho	dů-
vodu	bylo	rozhodnuto,	že	se	celá	akce	bude	opakovat	ve školním	roce	
2012/2013. Z tohoto důvodu také zástupci parlamentu opět navštívili 
původní projekt.

Důležitou událostí roku 2011/2012 byla též volba nového předsedy 
Školního parlamentu.

Volby, v nichž směli volit všichni členové parlamentu, proběhly dne 
25. ledna. Kandidáty byli Marek Benátský, Magdalena Zouharová, 
Radim Lacina a Jan Tichý. Zvítězil Radim Lacina z tehdejší 1.B se 
ziskem jedenácti hlasů. Následně byly revidovány další funkce v rámci 
parlamentu. Jan Tichý se stal zástupcem předsedy a Veronika Lau 
zapisovatelkou.

Z charitativních akcí je možno vybrat jednu, která se konala 
16. dubna	2012.	Naši	 studenti	 prodávali	 celý	den	dárkové	předmě-
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ty	v rámci	charitativní	sbírky	Svátek	s	Emilem.	Studenti	pomáhali	
hendikepovaným dětem vybírat peníze na pomůcky ke sportu a svého 
úkolu se zhostili s velkým nadšením.

 Radim Lacina
 předeseda Školního parlamentu
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7. ZA PROFESOREM JANEM HOMOLKOU
V pátek	8.	června	2012	jsme	se	naposledy	rozloučili	s naším	dlou-

holetým kolegou, profesorem Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše, Mgr. Ja-
nem Homolkou, který zemřel 28. května 2012, po dlouhé a těžké ne-
moci, se kterou statečně pět let bojoval.

Mgr.	Jan	Homolka	se	narodil	13.	února	1956	v Brně.	Když	v září	
1967 jako čerstvý žák 6. třídy experimentální základní školy, vybraný 
na	základě	náročných	přijímacích	zkoušek	z velkého	množství	adeptů,	
poprvé překročil práh budovy školy na třídě Kapitána Jaroše 14, jistě 
netušil, že tato budova se stane jeho profesním osudem…

Ze	 základní	 školy	 se	 stalo	 gymnázium,	 z  žáka	 základní	 školy	
v r. 1971	student	gymnázia	a	v r.	1975	jeho	absolvent.	A	po	pětiletém	
vysokoškolském	studiu	na	Filozofické	fakultě	Masarykovy	univerzity	
a roční vojenské službě se na své gymnázium vrátil, tentokrát jako 
profesor ruského a německého jazyka a správce žákovské a učitelské 
knihovny.	Za	téměř	31	let	své	učitelské	kariéry	přivedl	k maturitě	4	
třídy jako třídní profesor, ale daleko většímu počtu svých studentů 
otevřel	dveře	do	světa	–	a	to	nejen	jako	učitel	cizích	jazyků,	ale	i jako	
neúnavný a obětavý organizátor studentských výměnných pobytů 
v ruském	Sankt	Petěrburgu	a	zejména	v německém	Darmstadtu.

Dovolte	mi,	abych	zacitoval	z kondolenčního	dopisu,	který	našemu	
gymnáziu	zaslal	bývalý	zástupce	ředitele	z naší	partnerské	darmstadt-
ské školy, pan Norbert Irgang:

„Pan kolega Jan Homolka se účastnil partnerství našich škol od sa-
mého počátku, od roku 1991, a zcela podstatně přispěl k vybudování 
dlouholetého přátelství mezi našimi školami. Především nám pomohly 
jeho vynikající znalosti němčiny. Pro německy hovořící kolegy z Edith-
-Stein-Schule se kolega Jan Homolka svými znalostmi stal bránou 
k česky hovořícím kolegům, ke Gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše, k městu 
Brnu a k české kultuře vůbec. Všech setkáních v Brně se aktivně účast-
nil a my jsme pokaždé měli radost, když se skupinou studentů a s dal-
šími kolegyněmi a kolegy přijel k nám na návštěvu do Darmstadtu.

Jsme mu velmi vděční a jsme velice zarmouceni, že při dalších se-
tkáních už s námi nebude.“

Na Mgr. Jana Homolku jako na dobrého, přátelského a spravedli-
vého člověka budeme s úctou a láskou vzpomínat nejen my, jeho kole-
gové a spolupracovníci, ale i mnoho generací jeho vděčných studentů.
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8. ZPRÁVA ŘEDITELE GYMNÁZIA 
O STAVU A ROZVOJI ŠKOLY

Gymnázium	v Brně	na	třídě	Kapitána	Jaroše	dosahuje	ve	své	prá-
ci velmi dobrých výsledků. Potvrzují to i čísla, která udávají úspěš-
nost absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy. Pro školní rok 
2011/2012	bylo	ke	studiu	na	VŠ	(nezřídka	na	několika	fakultách)	při-
jato	více	než	99	%	našich	maturantů	(pět	z nich	dokonce	na	univerzity	
v zahraničí	 –	USA,	Německo,	Rakousko).	Také	výsledky	nejlepších	
žáků	a	 absolventů	v předmětových	 olympiádách	 jsou	nadprůměrné	
a škola na ně může být právem hrda, stejně jako na výsledky žáků 
v celostátních	testováních	nezávislými	institucemi	(Scio,	CERMAT).	

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, zavádění prvků e-learningové výuky zejména 
v rámci	evropského	projektu	Mluvme spolu, i projekt závěrečných ma-
turitních prací, které zpracovávají a obhajují všichni žáci maturitních 
ročníků. Zejména na nižším gymnáziu jsou do výuky zařazovány prv-
ky	projektového	vyučování,	které	v kvartách	vyvrcholilo	projektem	
Jeskyně.

V  minulém	 školním	 roce	 žáci	 podruhé	 končili	 své	 vzdělávání	
na středních	školách	podle	nového	modelu	maturitní	zkoušky.	Oproti	
předchozímu	školnímu	roku	došlo	v její	organizaci	k několika	změ-
nám.	Některé	lze	hodnotit	pozitivně	(změna	časového	schématu),	jiné	
vyvolaly	 v  široké	 veřejnosti	 kontroverzní	 reakce	 (vytvoření	 centrál-
ní	 skupiny	hodnotitelů	 písemných	prací	 z  jazyků).	Rád	konstatuji,	
že se všemi nástrahami maturitní zkoušky se naši studenti vyrovnali 
se ctí, jejich výsledky ve všech částech zkoušek společné části byly 
o  5–10	%	 (v	 písemné	 zkoušce	 z  českého	 jazyka	 v  základní	 úrov-
ni	 dokonce	 o  20	%)	 lepší,	 než	 byl	 republikový	 průměr	 gymnazistů	
odpovídající délky studia, a to i přesto, že jejich podmínky byly ve 
srovnání	 s drtivou	většinou	gymnázií	 v ČR	obtížnější.	 Jako	 absol-
venti výuky podle školního vzdělávacího programu museli maturovat 
povinně	ze	tří	předmětů	v profilové	části,	zatímco	na	ostatních	„ne-
pilotních“ gymnáziích využili ředitelé svého práva a předepsali svým 
žákům	pouze	dvě	profilové	zkoušky.	Negativní	mediální	ohlas	přiměl	
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MŠMT	k podstatné	revizi	maturitního	modelu	pro	roky	2013	a	2014	a	
ke	koncepčním	změnám	v maturitách	od	r.	2015.	Nezbývá	než	doufat,	
že	model	maturitní	zkoušky	se	v přijatelné	podobě	ustálí	na	několik	
let, neboť nejistota a překotné změny velmi komplikují přípravu žáků 
k maturitě	i	celkovou	práci	škol.

Gymnázium	bylo	v březnu	2012	hlavním	pořadatelem	republikové-
ho	finále	Orion	florbal	cupu,	soutěže	pro	mladé	sportovce	od 11	do 15	
let ve čtyřech kategoriích. Soutěž proběhla pod záštitou hejtmana 
Jihomoravského kraje Michala Haška a brněnského primátora Roma-
na	Onderky	a	zúčastnilo	se	jí	téměř	300	nejlepších	florbalistů	z celé	
České republiky.

Ke klidné, dělné a tvůrčí atmosféře ve škole snad přispěla i sku-
tečnost,	že	(na	rozdíl	od	mnoha	jiných	středních	škol	v ČR)	nedošlo	
po proběhlých plošných konkurzech na místa jejich ředitelů ve vedení 
našeho	gymnázia	k žádným	personálním	změnám.

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	nejen	v r.	2011,	jak	jsme	původně	plánovali,	ale	ani	v r.	2012.	
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 gym-
názium se během své dlouholeté existence stalo důležitým kulturním 
a společenským	fenoménem	města	Brna,	jehož	význam	nezřídka	pře-
sáhl i hranice Moravy. Za ocenění činnosti školy lze snad považovat 
i skutečnost,	že	v říjnu	2011	si	právě	naše	gymnázium	vybral	prezi-
dent republiky pro návštěvu, při níž besedoval se studenty i učiteli. 
Zahájil tak oslavy 145. výročí založení gymnázia, které vyvrcholily 
v říjnu	2012.	Podrobně	se	o	nich	dočtete	na	dalších	stránkách	této	
publikace.

     RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
     ředitel gymnázia


