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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

2.1 Velikost školy 
- Škola má 24 tříd, dvě paralelní třídy s osmiletým studijním programem a dvě paralelní 

třídy se čtyřletým studijním programem. 
- 8 tříd – třídy nižšího stupně osmiletého gymnázia – je kmenově umístěno v budově na 

ulici Příční 16/18. 
- 16 tříd – třídy vyššího stupně osmiletého gymnázia a třídy čtyřletého gymnázia – jsou 

kmenově umístěny v budově na tř. Kpt. Jaroše 14 
- Obě budovy jsou umístěny poblíž centra města, jsou od sebe vzdáleny cca 5 min. chůze. 

 
2.2 Vybavení školy 

- Budova na tř. Kpt. Jaroše je z roku 1884, prošla mnoha rekonstrukcemi. Po poslední 
rekonstrukci, která proběhla v letech 2007 a 2008, je budova plně vybavena kmenovými 
i odbornými učebnami s didaktickou tecnikou, sportovním zázemím, stravovacím 
traktem i sociálním zařízením. 

- Budova na ulici Příční vznikla spojením dvou sousedních měšťanských domů z počátku 
20. století a jejich úpravou pro školní potřeby. Gymnázium ji získalo v roce 1998 a 
provedlo její další kompletní rekonstrukci. Má pouze malou tělocvičnu, ale velký a 
moderně vybavený venkovní sportovní areál. 

- Studenti nižších tříd osmiletého gymnázia absolvují většinu výuky v budově na ulici 
Příční, na některou výuku (zejména informatiky) se přemisťují do budovy na tř. Kpt. 
Jaroše. 

 
2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

- Na škole působí cca 70 vyučujících, někteří z nich na částečný úvazek, někteří pracují 
jako externisté. 

- Na škole vyučuje rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka. 
- Všichni učitelé jsou aprobovaní. Někteří učitelé působí jako vyučující na brněnské 

Masarykově univerzitě, někteří jsou autoři učebnic a učebních textů s doložkami 
MŠMT. 

- Někteří učitelé jsou členy řídicích orgánů Matematické a Fyzikální olympiády na krajské 
a celostátní úrovni. 

 
2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 

- Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí, organizuje výměnné 
zájezdy dle možností a nabídek partnerských škol zemí EU a USA.  

- Gymnázium organizuje semináře pro řešitele Matematické olympiády kategorií A, B, C 
a P, oblastní kola některých kategorií Matematické a Fyzikální olympiády kategorií pro 
základní školy a krajská kola všech kategorií Matematické a Fyzikální olympiády pro 
střední školy. Zároveň je také organizátorem krajských kol všech 18 oborů 
Středoškolské odborné činnosti. 
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2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

-  Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada. 
- Rodiče a zákonní zástupci studentů spolupracují s vedením školy prostřednictvím 

pravidelných schůzek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), kde získávají informace a 
mohou ovlivnit dění ve škole. 

- V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) 
gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Kohoutově ulici 
v Brně. 

- Škola úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity – její 
pedagogové působí na gymnáziu jako externí učitelé, gymnázium je „tréninkovou“ 
školou pro pedagogické praxe studentů, vyučující gymnázia působí jako pedagogové 
v kurzech pro studenty učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. 

-  Škola úzce spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou Karlovy univerzity v Praze – 
jsme její partnerskou školou a umožňujeme našim žákům účast na matematicko-
fyzikálních akcích pořádaných touto fakultou. 

- Gymnázium je partnerem Městské policie Brno v rámci projektu Zóna vzájemné 
pomoci. 

- Gymnázium je partnerem Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu JCMM, 
pedagogové gymnázia jsou koordinátory centra pro práci s talentovanou mládeží i 
lektory seminářů pro ostatní pedagogy z jihomoravských škol.  

- Gymnázium je partnerem organizace CERMAT zajišťující přípravu a organizaci 
maturitní zkoušky. Pedagogové gymnázia jsou členy týmů připravující zadání 
jednotlivých testů i členy validačních komisí pro posouzení správnosti a úplnosti oprav 
testů. Pedagogové gymnázia jsou lektory konzultačních seminářů k ústním částem 
společných maturitních zkoušek i vedoucí praktického nácviku práce budoucích 
hodnotitelů maturitní zkoušky v rámci seminářů NIDV. 

- Gymnázium je partnerskou školou společnosti ČEZ, a.s. Umožňuje pracovníkům HR 
Jaderné Elektrárny Dukovany provádět nábor žáků předmaturitních a maturitních 
ročníků. Společnost ČEZ, a.s. pak umožňuje žákům předmaturitních a maturitních 
ročníků exkluzivní návštěvu jaderné elektrárny Dukovany (včetně vstupu do střeženého 
pásma JE Dukovany a komentované prohlídky strojovny či skladiště vyhořelého paliva) 
a vodní elektrárny Dalešice. Žáci gymnázia se každoročně účastní Jaderné maturity v JE 
Dukovany. 

- Gymnázium úzce spolupracuje se společností SCIO. Na gymnáziu se pravidelně konají 
víkendové přijímací zkoušky SCIO, zaměstnanci gymnázia na těchto zkouškách 
participují jako organizátoři i administrátoři jednotlivých zkoušek. 

- Gymnázium úzce spolupracuje s Asociací školních sportovních klubů AŠSK. Přímo 
v budově školy sídlí krajská rada asociace, v jejímž předsednictvu zasedají i pedagogové 
gymnázia.  Gymnázium se tak z pověření asociace stává organizátorem nejen krajských, 
ale i republikových či světových finále sportovců základních a středních škol. 

- Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce prostřednictvím obsáhlé 
brožury, která obsahuje výroční zprávu a články mapující nejdůležitější události. 
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CHARAKTERISTIKA ŠVP 
 

3.1 Zaměření školy 
Škola nabízí studium ve třech vzdělávacích programech. Hlavními rysy všech tří programů 
jsou: 

- Účelné rozložení základního – společného – učiva do nižších ročníků studia 

- Velká možnost profilace studia podle zájmů a zaměření studenta 
- Rozumné zastoupení všech forem výuky 

Škola umožní všem studentům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech 
všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených 
volitelných předmětech. 
Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a 
budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. 

 

Charakteristika ŠVP Čtyřleté všeobecné studium 
- ŠVP je zpracován podle RVP GV a vyhovuje všem jeho požadavkům. 

- V nižších ročnících je vzdělávací obsah ze všech vzdělávacích oblastí RVP GV 
rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů – je tak vypracován základ pro pozdější 
profilaci studia. 

- Postupně je žákům dána možnost výrazně profilovat své studium podle svých studijních 
zájmů formou volitelných předmětů. 

- V posledním ročníku studia převažuje výuka volitelných předmětů nad předměty 
povinnými. 

- Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. 

- Během studia je kladen důraz na výuku cizích jazyků. 
- Prvním cizím jazykem je jazyk anglický 

- Další cizí jazyk si žák volí z aktuální nabídky. Možnosti jsou zpravidla jazyk německý, 
jazyk francouzský, jazyk ruský a jazyk španělský. Výuka jazyka je zahájena pouze při 
dostatečném počtu zájemců. 

- Je zachována klasická nabídka předmětů – bez integrace, je však kladen velký důraz na 
provázanost učebních osnov ve všech předmětech. 

- ŠVP poskytuje žákům nabídku aktivit pro volný čas. 

 
3.2 Profil absolventa 

Profil absolventa ŠVP Čtyřleté všeobecné studium 
- Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP 

GV ve všech vzdělávacích oblastech. 
- Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky RVP 

GV v oblastech, které si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak 
připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru. Díky bohatým možnostem profilace 
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formou volitelných předmětů je tak žákům umožněna kvalitní příprava na jakýkoli typ 
vysoké školy. 

- Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci – 
práce s více zdroji informací, týmová práce, schopnost prezentace výsledků, schopnost 
diskuse. 
Díky pestré škále výchovných a vzdělávacích strategií mají návyky a dovednosti 
absolventů trvalý charakter. 
Podrobnější informace lze nalézt v kapitole 3.5 Výchovné a vzdělávací strategie. 

- Žáci mají možnost ke konci studia složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek 
z cizího jazyka. 

Na internetových stránkách www.jaroska.cz jsou uvedeny statistiky absolventů gymnázia 
při přijímacích zkouškách na VŠ, statistiky výsledků žáků u maturitních zkoušek a další 
aktuální informace. 

 
3.3 Organizace přijímacího řízení 

- Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. 
- Každý uchazeč obdrží pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky 

v předchozím studiu a za úspěchy v mimoškolních činnostech. 
- Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči o studium, kteří získají z přijímací 

zkoušky nejméně polovinu z možných bodů. 
- O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno součtem všech 

bodů přidělených v přijímacím řízení (jak bodů ze všech zkoušek, tak bodů za předchozí 
studium a úspěchy v mimoškolních činnostech). 

- Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení 
(dyslexie, dysgrafie atd.) či studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich 
zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. 

- Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o podobě a formě 
zkoušky a o požadavcích na znalosti, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího 
studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě průběhu přijímací zkoušky pro 
potřebné uchazeče o studium lze najít na internetových stránkách www.jaroska.cz a 
v ročence, kterou každoročně gymnázium vydává. V této ročence jsou také publikovány 
přijímací zkoušky z předchozího roku. 

 
3.4 Organizace maturitní zkoušky 

- Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. 

- Ve společné části maturitní zkoušky mohou žáci skládat všechny zkoušky vypsané 
MŠMT. 

-  Profilovou část maturitní zkoušky upravuje každoročně aktualizovaná příloha ŠVP, 
která je nedílnou součástí ŠVP. 
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3.5 Výchovné a vzdělávací strategie 

- Ve výuce jsou ve vhodném poměru zastoupeny jak klasické metody výuky, tak metody 
moderní. Jde zejména o: 

- podporu výuky pomocí didaktické techniky, 
- semináře a diskuse, 
- samostatné a týmové projekty, 
- dlouhodobou samostatnou práci, 
- prezentaci a obhajobu výsledků (i v cizím jazyce), 
- praktickou výuku (exkurze, školy v přírodě). 

- Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělání a výsledky 
svého studia. 

- Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi 
předměty. 

- Učební plán je sestaven jako variabilní. Žáci tak mají možnost díky široké nabídce 
volitelných předmětů zejména na vyšším stupni gymnázia studovat obory podle svého 
profesního zájmu. 

- Při dělení tříd na skupiny je brán ohled zejména na pokročilost žáků. 

- Škola nabízí další aktivity pro volný čas studentů formou nepovinných předmětů, které 
tvoří nedílnou součást našeho ŠVP. Mezi tyto předměty patří zejména nepovinná 
Anglická konverzace, nepovinné Sportovní hry se zaměřením na florbal a míčové hry, 
nepovinný Sborový zpěv, nepovinné Cvičení z českého jazyka se zaměřením na hlubší 
procvičování pravopisu určené především pro žáky s SPU. Nepovinné předměty jsou 
vypisovány každoročně podle zájmu studentů a možností školy. 

- Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím 
studentského parlamentu na vyšším stupni gymnázia. 

- Škola soustředěně rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Následující tabulka podává 
ucelený přehled hlavních aktivit, které jsou součástí výuky. 

 
Frontální výuka 

- je běžně používanou strategií 
- je zařazena v každém ročníku studia 

kompetence k učení 

Pamětné učení, zvládnutí faktů 
- je běžně používanou strategií, žáci jsou vedeni 

k poznání, že k pochopení učiva je třeba dostatečné 
množství znalostí 

kompetence k učení 

Laboratorní práce 
- jsou zařazovány průběžně v předmětech Biologie, 

Chemie a Fyzika ve dvoutýdenních intervalech, 
v každém předmětu po dobu dvou ročníků 

- žáci pracují samostatně nebo ve skupinkách podle 
povahy prováděných experimentů 

kompetence komunikativní 
kompetence k řešení problémů 
kompetence pracovní 

Jazykové soustředění 
- probíhá na začátku prvního ročníku, zpravidla v září 
- jeho hlavním cílem je rozdělení třídy na skupiny podle 

znalostí Anglického jazyka a intenzívní zahájení studia 

kompetence sociální a personální 
kompetence občanské 
kompetence komunikativní 
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jazyka 
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku 

- délka trvání je 6 – 7 dní 
kompetence občanské 
kompetence komunikativní 

Letní sportovní kurz pro žáky třetího ročníku 
- žáci si volí z nabízených zaměření sportovních kurzů 
- délka trvání je 5 – 9 dní podle zaměření 

kompetence občanské 
kompetence komunikativní 

Výměnné zájezdy 
- škola pořádá ve spolupráci s partnerskými školami 

výměnné zájezdy 
- zájezdy jsou určeny pro zájemce převážně z řad žáků 

druhých a třetích ročníků 

kompetence sociální a personální 
kompetence občanské 
kompetence komunikativní 

Projekt 
- je zařazen pro žáky třetích ročníků 
- cílem projektu je uzavřít výuku ve všeobecně 

vzdělávacích předmětech 
- žáci si volí problém, který řeší 
- důraz je kladen na řešení problému v týmu, 

mezipředmětové vztahy a na prezentaci výsledků 
- je zpracován sborník (více na www.jaroska.cz) 

kompetence k řešení problémů 
kompetence sociální a personální 
kompetence občanské 
kompetence komunikativní 

Závěrečné práce 
- žáci třetího ročníku samostatně zpracovávají práci na 

zvolené téma 
- témata jsou zadávána v květnu ve druhém ročníku 
- hodnoceno je zpracování a obhajoba práce 
- součástí práce je anotace a resumé v cizím jazyce 

kompetence k učení 
kompetence k řešení problémů 
kompetence komunikativní 

Exkurze 
- pro doplnění výuky jsou pořádány exkurze 
- exkurze probíhají v předem známých termínech – rozvrh 

exkurzí je stanoven zpravidla na začátku školního roku 
- náplň je stanovena podle aktuální nabídky 

kompetence k učení 
kompetence k podnikavosti 

Předmětové soutěže 
- je podporována účast žáků ve všech předmětových 

soutěžích 
- vybrané závěrečné práce se účastní soutěže SOČ 
- je vedena tabule úspěchů ve všech předmětových 

soutěžích 

kompetence k učení 
kompetence k řešení problémů 
kompetence komunikativní 

Sportovní soutěže 
- škola se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží škol 
- každoročně je koncem roku pořádán přebor gymnázia ve 

vybraných sportovních disciplínách (jednotlivci i 
kolektivy) 

- je vedena tabule rekordů ve vybraných disciplínách 

kompetence sociální a personální 

Pěvecký sbor, instrumentální soubor 
- škola nabízí žákům činnost ve školním pěveckém sboru 

nebo instrumentálním souboru 
- pěvecký sbor spolu s instrumentálním souborem 

pravidelně pořádají koncerty pro žáky školy, rodiče a 
veřejnost 

kompetence sociální a personální 
kompetence občanské 
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Při nízkém počtu zájemců o vybrané aktivity (jedná se zejména o sportovní kurzy, exkurze, 
výchovné koncerty apod.) ředitel školy vždy stanoví náhradní plnění pro neúčastnící se 
studenty. Zpravidla se stanoví náhradní rozvrh, jehož rozsah bude vždy objemnější, než je 
rozsah dané aktivity. 
 
3.6 Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami 

- Žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie …) mají 
k disposici nepovinný předmět Cvičení z českého jazyka, který probíhá v učebně 
vybavené počítači pro každého studenta. 

- Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným způsobem, mohou studovat 
podle individuálního vzdělávacího plánu – způsoby takového studia jsou uvedeny 
v kapitole 3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. 

- Rodiče či zákonní zástupci studentů se studijními problémy jsou včas informováni, ve 
vzájemné spolupráci je hledáno řešení. 

- Škola spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou a s Centrem pro prevenci 
sociálně patologických jevů. 

- Žákům, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodňujícího či nepodnětného prostředí, jsou 
z rozpočtu Sdružení rodičů a přátel školy poskytovány příspěvky na akce pořádané 
školou. 

- Žákům pocházejícím z nepodnětného prostředí jsou poskytovány bezplatné individuální 
konzultace s jednotlivými učiteli a s výchovným poradcem. 

- Žákům se zdravotním znevýhodněním či zdravotním postižením je uzpůsoben i interiér 
obou budov gymnázia. Budova na třídě Kapitána Jaroše je po rekonstrukci v roce 2007 
plně bezbariérová. 

- Žákům potřebujícím speciální péči je tato péče poskytována  v součinnosti s výchovným 
poradcem a metodikem prevence sociálně-patologických jevů. U každého takového žáka 
zajišťujeme vyšetření v Pedagogicko – psychologické poradně či v Centru pro prevenci 
sociálně patologických jevů. Při hodnocení výsledků vzdělávání těchto žáků vždy 
individuálně přihlížíme k doporučení Pedagogicko – psychologické poradny.  

- Specifické potřeby žáků vyžadující speciální péči jsou řešeny individuálně (větší písmo 
tisku písemností pro žáky se slabým zrakem, náhrada ústního zkoušení písemným pro 
žáky nedoslýchavé apod.)  

- Ze závažných zdravotních důvodů jsou žáci uvolněni (zcela nebo zčásti) z vyučování 
některých předmětů nebo z provádění určitých činností. 

- Žákům – cizincům je vzhledem k jejich jazykovému znevýhodnění věnována 
individuální péče, kterou v každém jednotlivém případě koordinuje třídní učitel ve 
spolupráci s výchovným poradcem.  

 
Vzdělávání žáků se SVP uskutečňujeme na gymnáziu formou individuální integrace do 
běžných tříd. Při diagnostikování SVP spolupracujeme se ŠPZ, kterým je pro naše 
gymnázium pracoviště PPP Kohoutova 4, 613 00 Brno. Pro žáky se SVP je vždy vypracován 
plán pedagogické podpory (dále jen PLPP).  
 
PLPP sestavuje výchovný poradce za pomoci třídního učitele a učitelů konkrétních 
vyučovacích předmětů. PLPP má výhradně písemnou podobu. Před jeho zpracováním 
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probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení metod práce s žákem a 
způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.  
 
Výchovný poradce stanovuje termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 
pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Vyhodnocení PLPP bude probíhat čtvrtletně na 
pedagogické radě, kde budou vyhodnoceny zvolené metody, postupy a jejich účinnost. Pokud 
navržená opatření přijatá v PLPP neposkytnou adekvátní očekávání, bude doporučeno 
rodičům, aby požádali o vyšetření v ŠPZ – Pedagogicko-psychologické poradně. Podpůrná 
opatření jsou prováděna dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016. 
 
Jestliže ŠPZ (pedagogicko-psychologická poradna) doporučí vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu (dále jen IVP), zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. 
Ředitel školy žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 
 
IVP žáka se SVP sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem a s učiteli 
vyučovacích předmětů. Vždy se přihlíží k závěrům ŠPZ. IVP žáka se SVP má výhradně 
písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje výchovný poradce s rodiči žáka. Při 
sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce 
na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ. IVP je sestaven 
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení ŠPZ. Součástí IVP je termín 
vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li 
to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok. IVP může být 
doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný 
informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. 
Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a získání písemného 
informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace o zahájení poskytování 
podpůrných opatření podle IVP pověřené osobě, která je zaznamená do školní matriky. 

 
3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

- Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve sportu, hře na hudební nástroj apod. mohou 
studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. 

- Žáci, kteří dosahují výborných výsledků v některé z předmětových soutěží mohou svůj 
studijní zájem rozvíjet formou studia podle individuálního vzdělávacího plánu. 

- O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. 
Škola rozlišuje tři typy individuálních vzdělávacích plánů: 

  1) Termínované zkoušení. Žák je přezkušován (jakoukoli formou) po předchozí 
domluvě s vyučujícím. Obvykle mají tito studenti dohodnut den v týdnu, kdy mohou být 
z daného předmětu přezkušováni. Žák navštěvuje vyučování v plném rozsahu, je mu 
umožňována účast na soustředěních. 

  Tento studijní plán je udělován zpravidla žákům, kteří dosahují výborných 
výsledků v předmětových soutěžích (Matematická olympiáda apod.), věnují se 
výkonnostně sportu, hře na hudební nástroj či jiné, časově náročné aktivitě a dosahují 
v ní výborných výsledků. 

  2) Úlevy z výuky. Kromě termínovaného zkoušení je žákovi povolena absence 
v přesně stanovených vyučovacích hodinách. Žák uzavírá klasifikaci v řádném termínu, 
v předmětech s vyšší absencí skládá, kromě běžných povinností, doplňující zkoušku 
před komisí. 
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  Tento studijní plán je zpravidla udělován vrcholovým sportovcům (může však jít i 
o žáky, kteří se věnují jiným aktivitám na vrcholové úrovni), kterým rozvrh tréninků či 
příprav koliduje s rozvrhem školní výuky. 

  3) Samostatné studium. Student dochází do školy podle individuálního rozvrhu, 
termíny zkoušek a uzavírání klasifikace jsou dohodnuty na individuální termíny. 

  Tento studijní plán je udělován výjimečně, např. reprezentantům ČR v některé 
sportovní disciplíně, jejichž sezóna jim neumožňuje pravidelnou návštěvu školy. 

- Na udělení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán. 
Stane se tak v případě, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, 
docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udělení individuálního 
studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky. 

 
Gymnázium využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle 
individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Zjišťování mimořádného nadání provádí učitel žáka, 
v jehož předmětu dosahuje žák vynikajících výsledků, a to ve spolupráci s výchovným 
poradcem nebo s ŠPZ. Pro tyto žáky bude vypracován PLPP.  
 
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu, v němž žák 
projevuje nadání, za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu. Před jeho 
zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod 
práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.  
 
Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, 
pedagogy, vedením školy i žákem samotným. Vyhodnocení PLPP bude probíhat čtvrtletně na 
pedagogické radě, budou vyhodnoceny zvolené metody, postupy a jejich účinnost. Podpůrná 
opatření jsou prováděna dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Pokud ŠPZ doporučí 
vzdělávání podle IVP, zákonný zástupce podá žádost o vzdělávání podle IVP. Ředitel školy 
žádost posoudí a v případě vyhovění žádosti zajistí zpracování IVP. 
 
IVP mimořádně nadaného žáka sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem 
a s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka a se ŠPZ. 
IVP mimořádně nadaného žáka má výhradně písemnou podobu a při jeho sestavování 
spolupracuje výchovný poradce s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP 
vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP 
jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je 
sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 
zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín 
průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je 
školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez 
kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem 
žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá informace 
o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP pověřené osobě, která je zaznamená 
do školní matriky. 
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3.8 Začlenění průřezových témat 

Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou začleněny jako součást 
povinných vzdělávacích předmětů.  

Následující tabulka podává celkové shrnutí. Ve sloupci „Zařazení do výuky, odkaz“ je 
konkretizováno zařazení daného �ematického okruhu. Je zde zpravidla uveden odkaz na 
příslušný řádek v učebních osnovách, kde je konkrétně uvedeno, jak je tématický okruh 
začleněn do obsahu daného předmětu. Tam je také patrno, v jakém předmětu, jakém 
ročníku a jakou formou je daný tématický okruh vyučován. 
 

Průřezové téma Tématický okruh Zařazení do výuky, odkaz 
P1 Osobnostní a sociální 

výchova 
P1.1 Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 
A: 1. – 4. ročník průběžně 
Další cizí jazyk: 1. – 4. ročník 

průběžně 
Sv: 10.1 

 P1.2 Seberegulace, organizační 
dovednosti a efektivní řešení 
problémů 

Sv: 10.1 
14.4 Tělesná výchova 

 P1.3 Sociální komunikace Č: 1.4, 1.12, 1.16 
A: 1. – 4. ročník průběžně 
Další cizí jazyk: 1. – 4. ročník 

průběžně 
Vv, Hv: prolíná celým studiem – 

skupinová práce 
 P1.4 Morálka všedního dne Sv: 10.2, 10.5, 10.8 
 P1.5 Spolupráce a soutěž A: 1. – 4. ročník průběžně 

Další cizí jazyk: 1. – 4. ročník 
průběžně 

F, Bi, Ch: laboratorní práce ve 
skupinách či dvojicích 

Vv, Hv: prolíná celým studiem – 
skupinová práce 

P2 Výchova k myšlení 
v evropských a 
globálních 
souvislostech 

P2.1 Globalizační a rozvojové 
procesy 

Z: 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11 
D: 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10. 9.11, 

9.12 

 P2.2 Globální problémy, jejich 
příčiny a důsledky 

Z: 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11 
D: 9.12 

 P2.3 Humanitární pomoc a 
mezinárodní rozvojová 
spolupráce 

Z: 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.11 
Sv: 10.3 

 P2.4 Žijeme v Evropě Č: 1.18, 1.19, 1.22, 1.25 
A: 2. – 4. ročník průběžně 
Další cizí jazyk: 1. – 4. ročník 

průběžně 
F: 5.1, 
Z: 8.11, 8.12 
Sv: 10.3, 10.5, 10.9 
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 P2.5 Vzdělávání v Evropě a ve světě A: 3. – 4. ročník průběžně 
Sv: 10.9 

P3 Multikulturní 
výchova 

P3.1 Základní problémy 
sociokulturních rozdílů 

A: 3. – 4. ročník průběžně 
Další cizí jazyk: 4. ročník průběžně 
Z: 8.14, 8.16, 8.18, 8.19, 8.20 

 P3.2 Psychosociální aspekty 
interkulturality 

Sv: 10.2, 10.3 

 P3.3 Vztah k multilingvní situaci a 
ke spolupráci mezi lidmi 
z různého kulturního prostředí 

Č: 1.1 
Z: 8.5, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12 

P4 Environmentální 
výchova 

P4.1 Problematika vztahu 
organizmu a prostředí 

F: 5.8 
Bi: 7.2, 7.4, 7.5 
Z: 8.1, 

 P5.6 Člověk a životní prostředí A: 3. – 4. ročník průběžně 
F: 5.12, 5.18 
Ch: 6.2, 6.2, 6.4, 6.5 
Bi: 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9 
Z: 8.4, 8.9 

 P4.3 Životní prostředí regionu a 
České republiky 

Ch: 6.3, 6.4 
Bi: 7.9 
Z: 8.13 

P5 Mediální výchova P5.1 Média a mediální produkce Č: 1.84 
Sv: 10.2 
Inf: 11.8, 11.9, 11.10 

 P5.2 Mediální produkty a jejich 
významy 

Č: 1.8 
A: 3. – 4. ročník průběžně 
Sv: 10.2 
Inf: 11.8, 11.9, 11.10 

 P5.3 Uživatelé Č: 1.8 
Sv: 10.2 
Inf: 11.8, 11.9, 11.10 

 P5.4 Účinky mediální produkce a 
vliv médií 

Č: 1.8 
M: 4.8 
Sv: 10.2 

 P5.5 Role médií v moderních 
dějinách 

D: 9.11, 9.12 
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UČEBNÍ PLÁN 
 

 I. II. III. IV. celk. 
Český jazyk a literatura 1) 3 3 4 4 14 
Anglický jazyk 2) 4 4 4 4 16 
Další cizí jazyk 2) 3) 3 3 3 3 12 
Matematika 4) 4 4 4 4 16 
Fyzika 5) 2 3 3  - 8 
Chemie 5) 7) 2,5 2 3  - 7,5 
Biologie 5) 6) 7) 2,5 3 2  - 7,5 
Zeměpis 7) 2 2 2  - 6 
Dějepis 2 2 2  - 6 
Společenské vědy 8) 2 2 1 2 7 
Informatika 9) 12) 2 - -  - 2 
Hudební/Výtvarná výchova 10) 2 2 -  - 4 
Tělesná výchova 11) 2 2 2 2 8 
1. volitelný předmět  - 2 2 2 6 
2. volitelný předmět - - 2 2 4 
3. volitelný předmět – profilace - - - 4 4 
4. volitelný předmět – seminář - - - 4 2 
  33 34 34 31 132 
Nepovinné předměty            13) (0 – 4) (0 – 4) (0 – 4) (0 – 4)  

 
Poznámky: 
1) Třída se v alespoň jedné hodině týdně dělí na skupiny. 
2) Třída se ve všech hodinách dělí na skupiny. 
3) Pro celé studium volitelně Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk nebo Španělský 

jazyk. 
4) Třída se ve dvou hodinách týdně dělí na skupiny. 
5) Jedna hodina za dva týdny (je-li dotace 2,5 hod) , resp. jedna hodina týdně (je-li dotace 3 hod) 

probíhá formou cvičení – třída je dělena na skupiny. V 1. roč. navíc i ve dvouhodinové fyzice je 1 
hodina týdně dělena na skupiny. 

6) Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu oblasti Člověk a zdraví. 
7) Součástí vzdělávacího obsahu je obsah oboru Geologie. 
8) Součástí vzdělávacího obsahu ve 3. ročníku je obsah oblasti Člověk a svět práce. 
9) Třída je ve všech hodinách dělena na třetiny. 
10) Volitelně Hudební výchova nebo Výtvarná výchova. 
11) Součástí vzdělávacího obsahu je část obsahu oblasti Člověk a zdraví. 
12) Část vzdělávacího obsahu oboru Informatika a ICT je integrována do předmětů Český jazyk a 

literatura, Anglický jazyk, Fyzika, Chemie, Biologie 
13)  Nabídka nepovinných předmětů je každoročně aktualizována a přizpůsobena potřebám a přání 

žáků. Seznam a anotace těchto nepovinných předmětů jsou uvedeny v příloze ŠVP, která je 
nedílnou součástí ŠVP. 
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