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V!sledky v!chovy a vzd"lávání

a. Prosp!ch a chování
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b. Maturitní zkou"ky
V %ádném – jarním, i kdy& kv'li koronavirov(m opat%ením a& )ervnovém maturitním ter-
mínu "kolního roku #$#$/#$#! maturovalo *! student' z osmiletého studia a ** student'
ze studia )ty%letého. Z nich neprosp+l jeden student )ty%letého studia, kter( úsp+"n+ odma-
turoval v opravném podzimním termínu v zá%í "kolního roku #$#!/#$##.

Ve spole)né )ásti v"ichni studenti povinn+maturovali z )eského jazyka a dále si volili bu,
matematiku, nebo cizí jazyk. Matematiku si zvolilo -! student', tj. *. / student' .. ro)ník';
cizí jazyk (angli)tinu) si vybralo .* student' – 0* / v"ech maturant'.

T%ída ..A je zam+%ena na matematiku. Ta je v této t%íd+ povinn(m maturitním p%edm+-
tem v pro1lové )ásti a dal"í jeden maturitní p%edm+t je voliteln(.

T%ída ..B osmiletého studia a t%ídy ..C a ..D )ty%letého studia mají v"eobecné zam+%ení.
Studenti si v pro1lové )ásti volí oba dva p%edm+ty dle v(b+ru svého dal"ího studia.

Písemná práce a ústní maturitní zkou"ka z )eského jazyka a cizích jazyk' se formáln+
p%esunula do pro1lové )ásti. S ohledem na koronavirová na%ízení se zru"ily písemné práce
a v p%ípad+ ústních zkou"ek z )eského a anglického jazyka se mohli studenti ve v"ech t%ídách
sami rozhodnout, zda je vykonají, )i nikoli. Ve spole)né )ásti tak z'stal v t+chto p%edm+tech
jen didaktick( test.

!. Po!ty maturant" z jednotliv#ch p$edm%t"
spole)ná )ást:
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pro1lová )ást:

Celkové v#sledky maturitních zkou&ek
%ádn( termín:
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po opravn(ch zkou"kách v zá%í:

". Slo'ení maturitních komisí

4.A
p%edseda: Milan Ká2a, G B%eclav
místop%edseda: Mgr. Ale" Kobza, Ph.D.
t%ídní profesor: Mgr. Tomá" Ne)as, Ph.D.

4.B
p%edseda: Mgr. Ji%í Petrjano", G B%eclav
místop%edsedkyn+: Mgr. Bc. Jaroslava Ma%íková
t%ídní profesor: Mgr. Pavel 3ehák

4.C
p%edsedkyn+: Mgr. Hana Romanovská, G Znojmo
místop%edseda: Mgr. Petr Stupka
t%ídní profesor: Mgr. Ivan Hlásensk(

4.D
p%edsedkyn+: Mgr. Kate%ina Kasanová, G Znojmo
místop%edseda: Mgr. Martin Pleva
t%ídní profesorka: PhDr. Alena Bla&ková

RNDr. Pavel Boucník
zástupce #editele
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Písemná maturitní zkou#ka z matematiky
pro t$ídu se zam"$ením na matematiku

#-. dubna #$#!



!A. Doka"te, "e pro v#echna platí

.

!B. Vypo$t%te, jaká je pravd%podobnost, "e p&i hodu t&emi kostkami padne sou$et !'.
Ka"dá kostka má #est st%n a je spravedlivá, tzn. na jakoukoliv st%nu m("e padnout se
stejnou pravd%podobností. V)sledek vyjád&ete zlomkem v základním tvaru.

*A. Ur$ete v#echny hodnoty parametru , pro které bude mít rovnice

práv+ dva r'zné reálné kladné ko%eny. Nemusíte tedy hledat tvar mno&iny ko%en' za-
dané rovnice v závislosti na hodnotách parametru v.

#B. Pomocí nalezení racionálních ko%en' polynomu

ur)ete v"echny reálné ko%eny tohoto polynomu, a to v)etn+ p%ípadn(ch násobností.

0A. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno

• Prove,te ná)rt, rozbor a napi"te postup konstrukce.
• Diskuzi prove,te pouze kvalitativn+ (tj. uve,te a zd'vodn+te, jak( po)et %e"ení

m'&e daná úloha mít; závislost po)tu %e"ení úlohy na volb+ hodnot zadan(ch para-
metr' diskutovat nemusíte).

• Zvolte si konkrétní hodnoty zadan(ch rozm+r' tak, aby m+la úloha alespo2 jedno
%e"ení a ve zvolené situaci v"echna %e"ení vyr(sujte.

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Písemná maturitní zkouška z matematiky

pro třídu se zaměřením na matematiku

28. dubna 2021 - varianta A

1A. Dokažte, že pro všechna n 2 N platí

23 |
�
4 · 16n + 192n+1

�
.

(4 body)

1B. Vypočtěte, jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami padne součet 10? Každá kostka má
šest stěn a je spravedlivá, tzn. na jakoukoliv stěnu může padnout se stejnou pravděpodobností. Výsledek
vyjádřete zlomkem v základním tvaru. (4 body)

2A. Určete všechny hodnoty parametru v 2 R, pro které bude mít rovnice

vx2 + 2v (1� x) = 8� 3x2

právě dva různé reálné kladné kořeny. Nemusíte tedy hledat tvar množiny kořenů zadané rovnice v zá-
vislosti na hodnotách parametru v. (6 bodů)

2B. Pomocí nalezení racionálních kořenů polynomu

F (x) = 2x6 � 6x5 +
3

2
x4 + 5x3 � 15

4
x2 +

3

4
x

určete všechny reálné kořeny tohoto polynomu, a to včetně případných násobností. (6 bodů)

3A. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno a+ b = |BC|+ |AC|, c = |AB| a � = |^ACB|.

• Proveďte náčrt, rozbor a napište postup konstrukce.
• Diskusi proveďte pouze kvalitativně (tj. uveďte a zdůvodněte, jaký počet řešení může daná úloha

mít; závislost počtu řešení úlohy na volbě hodnot zadaných parametrů diskutovat nemusíte).
• Zvolte si konkrétní hodnoty zadaných rozměrů tak, aby měla úloha alespoň jedno řešení a ve zvolené

situaci všechna řešení vyrýsujte.

(6 bodů)

3B. Najděte osu mimoběžek

p = {[�6 + t;�5 + 2t;�15 + 6t] , t 2 R} a q = {[�1� 2s; 8 + 2s;�5� 3s] , s 2 R} .

Určete i průsečíky hledané osy s každou ze zadaných mimoběžek a vypočtěte vzdálenost přímek p a q.
(6 bodů)

1
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vx2 + 2v (1� x) = 8� 3x2

právě dva různé reálné kladné kořeny. Nemusíte tedy hledat tvar množiny kořenů zadané rovnice v zá-
vislosti na hodnotách parametru v. (6 bodů)

2B. Pomocí nalezení racionálních kořenů polynomu

F (x) = 2x6 � 6x5 +
3

2
x4 + 5x3 � 15

4
x2 +

3

4
x

určete všechny reálné kořeny tohoto polynomu, a to včetně případných násobností. (6 bodů)

3A. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno a+ b = |BC|+ |AC|, c = |AB| a � = |^ACB|.

• Proveďte náčrt, rozbor a napište postup konstrukce.
• Diskusi proveďte pouze kvalitativně (tj. uveďte a zdůvodněte, jaký počet řešení může daná úloha

mít; závislost počtu řešení úlohy na volbě hodnot zadaných parametrů diskutovat nemusíte).
• Zvolte si konkrétní hodnoty zadaných rozměrů tak, aby měla úloha alespoň jedno řešení a ve zvolené

situaci všechna řešení vyrýsujte.

(6 bodů)

3B. Najděte osu mimoběžek

p = {[�6 + t;�5 + 2t;�15 + 6t] , t 2 R} a q = {[�1� 2s; 8 + 2s;�5� 3s] , s 2 R} .

Určete i průsečíky hledané osy s každou ze zadaných mimoběžek a vypočtěte vzdálenost přímek p a q.
(6 bodů)
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5A. Určete střed a poloměr kulové plochy

 : x2 + y2 + z2 � 2x� 8y + 4z � 4 = 0 .

Dále najděte všechna d 2 R, pro něž platí, že průnikem roviny

⇢ : 2x� 3y � 6z + d = 0

a kulové plochy  je kružnice o poloměru 4. (4 body)
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vyjádřete zlomkem v základním tvaru. (4 body)

2A. Určete všechny hodnoty parametru v 2 R, pro které bude mít rovnice

vx2 + 2v (1� x) = 8� 3x2

právě dva různé reálné kladné kořeny. Nemusíte tedy hledat tvar množiny kořenů zadané rovnice v zá-
vislosti na hodnotách parametru v. (6 bodů)

2B. Pomocí nalezení racionálních kořenů polynomu

F (x) = 2x6 � 6x5 +
3

2
x4 + 5x3 � 15

4
x2 +

3

4
x

určete všechny reálné kořeny tohoto polynomu, a to včetně případných násobností. (6 bodů)

3A. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno a+ b = |BC|+ |AC|, c = |AB| a � = |^ACB|.

• Proveďte náčrt, rozbor a napište postup konstrukce.
• Diskusi proveďte pouze kvalitativně (tj. uveďte a zdůvodněte, jaký počet řešení může daná úloha

mít; závislost počtu řešení úlohy na volbě hodnot zadaných parametrů diskutovat nemusíte).
• Zvolte si konkrétní hodnoty zadaných rozměrů tak, aby měla úloha alespoň jedno řešení a ve zvolené

situaci všechna řešení vyrýsujte.

(6 bodů)

3B. Najděte osu mimoběžek

p = {[�6 + t;�5 + 2t;�15 + 6t] , t 2 R} a q = {[�1� 2s; 8 + 2s;�5� 3s] , s 2 R} .

Určete i průsečíky hledané osy s každou ze zadaných mimoběžek a vypočtěte vzdálenost přímek p a q.
(6 bodů)

1

4A. Nechť jsou dány funkce
f : y = log3(x� 1) a g : y = �

p
x� 6 + 4 .

Do jednoho obrázku načrtněte věrně jejich grafy (vyznačte v nich důležité body, případné prvky sou-
měrnosti, průsečíky se souřadnicovými osami) a určete jejich definiční obory a obory hodnot. Na základě
těchto grafů najděte všechna řešení rovnice

log3(x� 1) = �
p
x� 6 + 4 .

Zdůvodněte přitom, proč má tato rovnice Vámi uváděný počet řešení. (5 bodů)

4B. V R2 vyřešte soustavu rovnic p
5x · 5

p
2y = 20 ,

xy = 20 .

(5 bodů)

5A. Určete střed a poloměr kulové plochy

 : x2 + y2 + z2 � 2x� 8y + 4z � 4 = 0 .

Dále najděte všechna d 2 R, pro něž platí, že průnikem roviny

⇢ : 2x� 3y � 6z + d = 0

a kulové plochy  je kružnice o poloměru 4. (4 body)

5B. V C vyřešte rovnici

z4 = �1

2
+

p
3

2
i .

Kořeny této rovnice znázorněte věrně v Gaussově rovině (stačí náčrt s popisem polohy důležitých bodů
a jejich správné znázornění v odpovídajících kvadrantech) a pojmenujte útvar, jehož vrcholy všechny
kořeny řešené rovnice tvoří. (4 body)

6A. Čísla a1, a2, a a3 , jejichž součet je 18, tvoří první tři členy aritmetické posloupnosti. Čísla a1+8, a2, a a3
tvoří první tři členy geometrické posloupnosti. Vypočtěte a1, a2, a a3. Najděte všechna řešení. (5 bodů)

6B. Uvažujme funkci

f : y =
x3

2 (x+ 1)2
.

Vyšetřete

(a) intervaly monotonie a všechny lokální extrémy funkce f ,
(b) intervaly, v nichž je funkce f konvexní, resp. konkávní a najděte všechny její inflexní body.

(5 bodů)
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4A. Nechť jsou dány funkce
f : y = log3(x� 1) a g : y = �

p
x� 6 + 4 .

Do jednoho obrázku načrtněte věrně jejich grafy (vyznačte v nich důležité body, případné prvky sou-
měrnosti, průsečíky se souřadnicovými osami) a určete jejich definiční obory a obory hodnot. Na základě
těchto grafů najděte všechna řešení rovnice

log3(x� 1) = �
p
x� 6 + 4 .

Zdůvodněte přitom, proč má tato rovnice Vámi uváděný počet řešení. (5 bodů)

4B. V R2 vyřešte soustavu rovnic p
5x · 5

p
2y = 20 ,

xy = 20 .

(5 bodů)

5A. Určete střed a poloměr kulové plochy

 : x2 + y2 + z2 � 2x� 8y + 4z � 4 = 0 .

Dále najděte všechna d 2 R, pro něž platí, že průnikem roviny

⇢ : 2x� 3y � 6z + d = 0

a kulové plochy  je kružnice o poloměru 4. (4 body)

5B. V C vyřešte rovnici

z4 = �1
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p
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Kořeny této rovnice znázorněte věrně v Gaussově rovině (stačí náčrt s popisem polohy důležitých bodů
a jejich správné znázornění v odpovídajících kvadrantech) a pojmenujte útvar, jehož vrcholy všechny
kořeny řešené rovnice tvoří. (4 body)

6A. Čísla a1, a2, a a3 , jejichž součet je 18, tvoří první tři členy aritmetické posloupnosti. Čísla a1+8, a2, a a3
tvoří první tři členy geometrické posloupnosti. Vypočtěte a1, a2, a a3. Najděte všechna řešení. (5 bodů)

6B. Uvažujme funkci

f : y =
x3

2 (x+ 1)2
.

Vyšetřete

(a) intervaly monotonie a všechny lokální extrémy funkce f ,
(b) intervaly, v nichž je funkce f konvexní, resp. konkávní a najděte všechny její inflexní body.

(5 bodů)
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1B. Vypočtěte, jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami padne součet 10? Každá kostka má
šest stěn a je spravedlivá, tzn. na jakoukoliv stěnu může padnout se stejnou pravděpodobností. Výsledek
vyjádřete zlomkem v základním tvaru. (4 body)

2A. Určete všechny hodnoty parametru v 2 R, pro které bude mít rovnice

vx2 + 2v (1� x) = 8� 3x2

právě dva různé reálné kladné kořeny. Nemusíte tedy hledat tvar množiny kořenů zadané rovnice v zá-
vislosti na hodnotách parametru v. (6 bodů)

2B. Pomocí nalezení racionálních kořenů polynomu

F (x) = 2x6 � 6x5 +
3
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x4 + 5x3 � 15

4
x2 +
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4
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určete všechny reálné kořeny tohoto polynomu, a to včetně případných násobností. (6 bodů)

3A. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno a+ b = |BC|+ |AC|, c = |AB| a � = |^ACB|.

• Proveďte náčrt, rozbor a napište postup konstrukce.
• Diskusi proveďte pouze kvalitativně (tj. uveďte a zdůvodněte, jaký počet řešení může daná úloha

mít; závislost počtu řešení úlohy na volbě hodnot zadaných parametrů diskutovat nemusíte).
• Zvolte si konkrétní hodnoty zadaných rozměrů tak, aby měla úloha alespoň jedno řešení a ve zvolené

situaci všechna řešení vyrýsujte.

(6 bodů)

3B. Najděte osu mimoběžek

p = {[�6 + t;�5 + 2t;�15 + 6t] , t 2 R} a q = {[�1� 2s; 8 + 2s;�5� 3s] , s 2 R} .

Určete i průsečíky hledané osy s každou ze zadaných mimoběžek a vypočtěte vzdálenost přímek p a q.
(6 bodů)

1
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*A. 6ísla a!, a" a a#, jejich& sou)et je !-, tvo%í první t%i )leny aritmetické posloupnosti.
6ísla a! +-, a" a a# tvo%í první t%i )leny geometrické posloupnosti. Vypo)t+te a!, a"

a a#. Najd+te v"echna %e"ení.

*B. Uva&ujme funkci

Vy"et%ete
a. intervaly monotonie a v"echny lokální extrémy funkce f,
b. intervaly, v nich& je funkce f konvexní, resp. konkávní, a najd+te v"echny její

in7exní body.

4A. Nechť jsou dány funkce
f : y = log3(x� 1) a g : y = �

p
x� 6 + 4 .

Do jednoho obrázku načrtněte věrně jejich grafy (vyznačte v nich důležité body, případné prvky sou-
měrnosti, průsečíky se souřadnicovými osami) a určete jejich definiční obory a obory hodnot. Na základě
těchto grafů najděte všechna řešení rovnice

log3(x� 1) = �
p
x� 6 + 4 .

Zdůvodněte přitom, proč má tato rovnice Vámi uváděný počet řešení. (5 bodů)

4B. V R2 vyřešte soustavu rovnic p
5x · 5

p
2y = 20 ,

xy = 20 .

(5 bodů)

5A. Určete střed a poloměr kulové plochy

 : x2 + y2 + z2 � 2x� 8y + 4z � 4 = 0 .

Dále najděte všechna d 2 R, pro něž platí, že průnikem roviny

⇢ : 2x� 3y � 6z + d = 0

a kulové plochy  je kružnice o poloměru 4. (4 body)

5B. V C vyřešte rovnici

z4 = �1

2
+

p
3

2
i .

Kořeny této rovnice znázorněte věrně v Gaussově rovině (stačí náčrt s popisem polohy důležitých bodů
a jejich správné znázornění v odpovídajících kvadrantech) a pojmenujte útvar, jehož vrcholy všechny
kořeny řešené rovnice tvoří. (4 body)

6A. Čísla a1, a2, a a3 , jejichž součet je 18, tvoří první tři členy aritmetické posloupnosti. Čísla a1+8, a2, a a3
tvoří první tři členy geometrické posloupnosti. Vypočtěte a1, a2, a a3. Najděte všechna řešení. (5 bodů)

6B. Uvažujme funkci

f : y =
x3

2 (x+ 1)2
.

Vyšetřete

(a) intervaly monotonie a všechny lokální extrémy funkce f ,
(b) intervaly, v nichž je funkce f konvexní, resp. konkávní a najděte všechny její inflexní body.

(5 bodů)

2



Absolventi gymnázia

a. Seznam absolvent# v roce $%$&
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4.A
Mgr. Tomá& Ne!as, Ph.D.

Vojt+ch Bla&ík
Lubor 6ech
Jakub Dostál
Klára Dvo%á)ková
Kate%ina Havlová
Václav Janá)ek
Ji%í Kalvoda
Viktorie Koksová
Jeron(m Komanec
Tomá" Kratochvíl
Ond%ej Kubí)ek
Jind%ich Matu"ka
Vojt+ch Micka
Tadeá" Nanjo
Hoai Linh Nguyen
8uc Cong Tuan Nguyen
Radek Nekvasil
Klára Pernicová
Daniel Perout
David Procházka
Lenka Procházková
Jakub Rádl
Martin Richter
Martin 9álek
Karolína 9najdarová
Michal Te"nar
Alena Ve)e%ová
Jakub Vondrá"ek

4.B
Mgr. Pavel (ehák

Zuzana Audová
Jakub Balák
Anna Blahová
David Bla&ek
Kate%ina Bla&ková
Karolína Brhelová
Denis 6e"ka
Andrea Dobrovolná
Filip Fabiánek
Igor Karpilovskij
Kry"tof Kerndl
Tobiá" Klabusay
Ond%ej Kobza
Ráchel Konvalinková
Anna Ko"uli)ová
Filip Kozumplík
Jakub Kozumplík
Kate%ina Kratochvílová
Veronika Lokajová
Tomá" Luner
Pavlína Nekutová
Tereza Novotná
Magdalena Petrlová
Hana Pode"vová
Tomá" Popovsk(
Matyá" Rusín
Hana Slámová
Valentina Steinhauserová
Rebeca 92upárková
Benedikt 9ujan
Kate%ina Emilie 9ustková
Monika Verchvovská
Gabriela Wernerová
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4.C
Mgr. Ivan Hlásensk#

Hana Cejpková
Jakub Cimburek
Ján Dacho
Jan Dole&al
9imon Drápela
Petr Du:a
Vojt+ch Gryc
Yannic Güttler
Paktin Hassani
Zuzana Hejduková
Monica Hladíková
Tomá" Jansa
Otto Jirka
Eva Jurní)ková
Natalie Kanioková
Filip Kapusta
Leona Kope)ková
Anna Kr'tová
Michaela Kry"tofová
Beata Kupská
Jan Liederman
David Luka"ík
Lenka Machátová
Miroslav Marek
Karolína N+me)ková
Martin Paná)ek
Evelína Pichrtová
Vojt+ch Piska)
Jaromír Pospíchal
Martin Prokop
Barbora Síbková
Jakub Vale"
Sabina Zále"áková

4.D
PhDr. Alena Bla'ková

Michaela Brolíková
Veronika Danielová
Sabina Eichnerová
Natálie Farská
Gabriela Fiedlerová
Klára Henzlová
Anna Hlo&ánková
Ji%í Hrabovsk(
Alina Chamzina
Michal Konicar
Luká" Koudelka
Václav Kozel
Bo%ivoj Kramn(
Leona Kry"tofová
Veronika Kührová
Adéla Ma2asová
Filip Navrátil
Filip Novotn(
Lucie Pacáková
Adam Pecha
Tereza Pokorná
Zuzana Rá)ková
Jana Slámová
Filip Steinmetz
Sára Stepaková
Michaela Suková
Al&b+ta Su"kevi)ová
Franti"ek 9imek
Kate%ina 9vancarová
Krist(na Uherková
Karolína Vermouzková
Eva Zav%elová
Klára Zubí)ková



b. P'ehled o umíst!ní absolvent# ve "kolním roce $%$%/$%$&
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Kalendárium #kolního roku %&%&/%&%'

Srpen
#5. -. v(jezdní zasedání pedagogického sboru do Vizovic
#*. -. nástup profesor' do slu&by, porada pedagogické rady
#;. -. opravné a dopl2kové zkou"ky za "kolní rok #$!</#$#$
#-. -. a 0!. -. "kolení profesor' k distan)ní v(uce

Zá$í
!. <. zahájení "kolního roku #$#$/#$#!, porada pedagogické rady
#. <. – .. <. adapta)ní kurz pro !.C a !.D v Kaprálov+ml(n+
;. <. – <. <. "kola v p%írod+ pro primy v Prudké
-. <. "kolení profesor' k distan)ní v(uce
!#. <. festival NaP#í% "& v areálu budovy na P%í)ní
!5. <. p%edná"ka Jak psát záv're%nou práci pro &áky 0. ro)ník'
#<. <. workshop o sexuálním násilí pro &áky tercií
0$. <. projekt Du(evní zdraví pro &áky !.D

(íjen
!. !$. projekt Du(evní zdraví pro &áky !.C
#. !$. projekt Du(evní zdraví pro &áky #.A
5. !$. zahájení distan)ní v(uky na vy""ím gymnáziu
*. !$. projekt Jeden sv't na (kolách pro &áky tercií
*. !$. t%ídní sch'zky online
-. !$. projekt Jeden sv't na (kolách pro &áky prim a sekund
!#. !$. projekt Jeden sv't na (kolách pro &áky kvart
!.. !$. zahájení distan)ní v(uky na ni&"ím gymnáziu
#*. !$. online zasedání "kolské rady
#*. !$. – 0$. !$. prodlou&ené podzimní prázdniny

Listopad
0. !!. online informace o maturitních zkou"kách pro &áky .. ro)ník'
!$. !!. online porada pedagogické rady – hodnocení !. )tvrtletí
!$. !!. online hovorové hodiny pro rodi)e
!*. !!. online sout+&Matematick( klokan pro v"echny &áky gymnázia
#.. !!. online porada pedagogické rady
#5. !!. zahájení kombinované v(uky pro &áky maturitních ro)ník'
0$. !!. zahájení rota)ní prezen)ní v(uky na ni&"ím gymnáziu
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Prosinec
!. !#. online projekt Du(evní zdraví pro &áky !.B
;. !#. zahájení prezen)ní v(uky pro &áky maturitních ro)ník'
;. !#. zahájení rota)ní prezen)ní v(uky pro &áky !.–0. ro)ník'
-. !#. online "kolní kolo matematické olympiády kategorie A
-. !#. online projekt Du(evní zdraví pro &áky #.B
<. !#. online projekt Du(evní zdraví pro &áky !.A
#!. !#. – 0. !. prodlou&ené váno)ní prázdniny

Leden
+. !. zahájení distan$ní v)uky ve v#ech t&ídách gymnázia v roce *'*!
,. !. online porada pedagogické rady
-. !. online t&ídní sch(zky a hovorové hodiny
!*. !. online krajské kolo matematické olympiády kategorie A
!.. !. online krajské kolo matematické olympiády kategorie P
*/. !. online #kolní kolo matematické olympiády kategorie B a C
*/. !. online porada pedagogické rady – hodnocení !. pololetí
*-. !. online m%stské kolo matematické olympiády kategorie Z.
*0. !. online t&ídnické hodiny – hodnocení !. pololetí
*.. !. pololetní prázdniny

Únor
!. #. pokra)ování distan)ní v(uky ve v"ech t%ídách gymnázia
##. #. – #-. #. jarní prázdniny

B$ezen
!. 0. pokra)ování distan)ní v(uky ve v"ech t%ídách gymnázia
!. 0. – 5. 0. opravné a dopl2kové zkou"ky &ák'maturitních ro)ník'
#. 0. online porada pedagogické rady
!*. 0. online krajské kolo matematické olympiády kategorie Z<
!<. 0. online sout+&Matematick( klokan pro v"echny &áky gymnázia
#0. 0. online "kolní kolo chemické olympiády kategorie C
#5. 0 online prezentace vybran(ch prací SO6 pro &áky #. ro)ník'
0$. 0. online krajské kolo matematické olympiády kategorie C
0$. 0. online "kolní kolo biologické olympiády kategorie B
0!. 0. online "kolní kolo chemické olympiády kategorie B
0!. 0. online "kolní kolo SO6 oboru Matematika
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Duben
!0. .. online porada pedagogické rady – hodnocení 0. )tvrtletí
!0. .. online t%ídní sch'zky a hovorové hodiny
#0. .. písemná maturitní zkou"ka z deskriptivní geometrie v pro1lové

)ásti
#0. .. praktické maturitní zkou"ky z hudební a v(tvarné v(chovy

v pro1lové )ásti
#*. .. – !$. 5. obnovení osobní p%ítomnosti &ák' p%i konzultacích
#-. .. písemná maturitní zkou"ka z matematiky v pro1lové )ásti pro

&áky ..A

Kv%ten
0. 5. – *. 5. %editelské volno pro v"echny &áky gymnázia
0. 5. – .. 5. p%ijímací zkou"ky ke studiu pro )ty%leté studium
5. 5. – *. 5. p%ijímací zkou"ky ke studiu pro osmileté studium
!$. 5. zahájení rota)ní prezen)ní v(uky na ni&"ím gymnáziu
!-. 5. online porada pedagogické rady
#.. 5. obnovení prezen)ní v(uky ve v"ech t%ídách gymnázia
#.. 5. exkurze do botanické zahrady pro &áky !.bg
#.. 5. – #*. 5. didaktické testy spole)né )ásti maturitní zkou"ky
#-. 5. exkurze do botanické zahrady pro &áky !.ag
0!. 5. – .. *. "kola v p%írod+ pro &áky !.bg a !.D v Kaprálov+ml(n+

)erven
!. *. – .. *. ústní maturitní zkou"ky spole)né a pro1lové )ásti t%íd ..A a ..B
;. *. – !!. *. ústní maturitní zkou"ky spole)né a pro1lové )ásti t%íd ..C a ..D
;. *. – #5. *. "kolní v(lety a exkurze
-. *. zasedání v(boru Klubu absolvent'
!-. *. – !<. *. studentská v+decká konference BrNOC
#!. *. – #5. *. sportovní kurzy pro &áky 0. ro)ník'
#!. *. – #5. *. "kola v p%írod+ pro &áky sekund v Kaprálov+ml(n+
#-. *. akce p%edm+tov(ch komisí pro &áky vy""ího gymnázia
#-. *. prezen)ní porada pedagogické rady – hodnocení #. pololetí
#<. *. Den t%ídního u)itele – terénní v(uka
0$. *. ukon)ení vyu)ování ve "kolním roce #$#$/#$#!, vydávání

vysv+d)ení
0$. *. záv+re)ná prezen)ní porada pedagogické rady
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Zájmová a mimo#kolní (innost

a. Olympiády a sout!(e

!. Matematická olympiáda
Sout+&MO probíhá v n+kolika kategoriích, pro p%ehlednost je uvádíme zde:

– kategorie A: studenti 0. a .. ro)ník' vy""ího gymnázia
– kategorie B: studenti #. ro)níku vy""ího gymnázia
– kategorie C: studenti !. ro)níku vy""ího gymnázia
– kategorie Z<: studenti kvart
– kategorie Z-: studenti tercií
– kategorie Z;: studenti sekund
– kategorie Z*: studenti prim
– kategorie P: programování pro studenty v"ech ro)ník'

9ikovní studenti se mohou ú)astnit i sout+&í vy""ích kategorií ne& té, do které p%íslu"í za-
%azením do ro)níku (nap%. kategorie A se ú)astní i studenti !. a #. ro)ník').

Kategorie Z-, Z; a Z* kon)í m+stsk(m kolem, kategorie B, C a Z< krajsk(m kolem a ka-
tegorie A a P kolem celostátním.

Vít+zové z celostátního kola kategorie A jsou pozváni na soust%ed+ní, na n+m& se vybere
"est nejlep"ích student', kte%í tvo%í reprezenta)ní dru&stvo 6eské republiky na Mezinárodní
matematické olympiád+ (MMO), a dal"ích "est student' pro reprezentaci na St%edoevropské
matematické olympiád+ (MEMO).

Z nejlep"ích úsp+"n(ch %e"itel' celostátního kola kategorie P se vytvo%í dv+ )ty%)lenná
dru&stva A a B. Dru&stvo A reprezentuje republiku naMezinárodní olympiád+ v informatice
(IOI) a dru&stvo B na St%edoevropské olympiád+ v informatice (CEOI).

Ve "kolním roce #$#$/#$#! prob+hl ;$. ro)ník MO. Ní&e jsou v(sledky na"ich student' –
úsp+"n(ch %e"itel' nejvy""ích kol v jednotliv(ch kategoriích.

". Kategorie základních !kol

!. Kategorie Z" – ur#ená pro studenty prim (nejvy!!í kolo okresní)
!.–0. Petr Vok%ínek !.ag
..–;. Blanka Lacinová !.ag
-.–##. Daniel B+hal !.bg
-.–##. Anna Hlin+ná !.ag
-.–##. Arne 9toudek !.ag
#0.–0$. Mat+j Svoboda !.ag
#0.–0$. Ema Svobodová !.ag
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#0.–0$. Michal Tollar !.ag
0!.–.0. Beáta Dokoupilová !.bg
0!.–.0. Václav Kreidl !.ag
0!.–.0. Adam Pe)enka !.ag
0!.–.0. Viktorie Vrzalová !.bg
0!.–.0. Vojt+ch Vrána !.ag
...–.<. Mat+j Jan Svoboda !.ag
5$.–5-. Denis Bálint !.ag
5$.–5-. 8anh Dat Nguyen !.ag
5$.–5-. Ellen Pale)ková !.bg
5<.–;!. Phong Hoang !.ag
5<.–;!. 9t+pán Koudela !.ag
;#.–-;. Veronika Halvová !.ag
--.–<-. Kry"tof Franc !.bg
(celkem 184 ú%astník), z toho 98 úsp'(n*ch)

". Kategorie Z$ – ur#ená pro studenty sekund (nejvy!!í kolo okresní)
!.–#. Martin Bryja #.ag
!.–#. Tobiá" Neugebauer #.ag
0.–.. Luká" Zbo%il #.ag
5.–!$. Vojt+ch Blatn( #.ag
5.–!$. Marek Dvo%ák #.ag
5.–!$. Ashok Kulkarni #.ag
5.–!$. Zuzana Pejchlová #.ag
!-.–#<. Filip Bajgar #.ag
!-.–#<. Krist(na Finstrlová #.ag
!-.–#<. Lucie Koní)ková #.ag
!-.–#<. Vilém Krají)ek #.ag
!-.–#<. 9árka Melounová #.ag
!-.–#<. Luká" Sv+tlík #.ag
!-.–#<. Martin Vo%echovsk( #.ag
!-.–#<. Denisa 9légrová #.ag
0$.–0;. Anna Janíková #.ag
0-.–5#. Ond%ej Folt(n #.ag
*5.–-$. David Barabá" #.bg
*5.–-$. Leont(na K%ivánková #.ag
*5.–-$. Michael Ul)ák #.ag
*5.–-$. Vít+zslav 9íma #.ag
(celkem 156 ú%astník), z toho 80 úsp'(n*ch)

86 V!ro"ní zpráva



+. Kategorie Z% – ur#ená pro studenty tercií (nejvy!!í kolo okresní)
!.–5. Petra B+lu"ová 0.ag
!.–5. Pavel Hyánek 0.ag
!.–5. Otakar Vítek 0.ag
;.–<. Mojmír Houdek 0.ag
;.–<. V+ra Marie Krej)í 0.ag
!$.–#!. Petr Boucník 0.bg
##.–5.. Jakub Hlavenka 0.ag
##.–5.. Adam Kubí)ek 0.ag
##.–5.. Petra Poláková 0.ag
##.–5.. Ond%ej Proke" 0.ag
##.–5.. Alfred Svr)ina 0.ag
##.–5.. Anna Sázavská 0.ag
##.–5.. Jan Václavek 0.ag
##.–5.. Jan V+chet 0.ag
##.–5.. Svatava 9ime)ková 0.ag
55.–*#. Mat+j Bauer 0.ag
55.–*#. 9t+pán Povoln( 0.ag
55.–*#. Jan Tollar 0.ag
*0.–*-. Jaromír Halamí)ek 0.ag
*<.–;.. Robert Sadílek 0.ag
(celkem 105 ú%astník), z toho 74 úsp'(n*ch)

,. Kategorie Z& – ur#ená pro studenty kvart (nejvy!!í kolo krajské)
!.–#. Dominik Dole&el ..ag
!.–#. 9imon Lopour ..ag
.. Adam Flek ..ag
*. Otakar Vítek 0.ag
-. Babeta Da2helová ..ag
<. Hana Truba)íková ..ag
!$. Vojt+ch Ocelka ..bg
!!. Vítek Pe)enka ..ag
!#. Zuzana Pejchlová 0.ag
!5. Ji%í Kosmák ..ag
!;. Eli"ka Polá)ková ..ag
!-. Anh Linh Tran ..ag
!<. Martin Pytela 0.ag
#$. Matyá" Kubala ..ag
##. Zuzana Dvo%áková ..ag
#.. Max Jur)ík ..ag
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#-. Luká" Navrátil ..ag
#<. Vojt+ch Ko)a 0.ag
0!.–0#. Michael Bene" ..ag
0!.–0#. Marek Moj&í" ..ag
0*. Patrik Maxmilian Rosenberg ..ag
.$. Klára Plchová ..ag
.!. Anna Trnková ..ag
.-. Jakub Hlavenka 0.ag
5#. David Hor)i)ka ..ag
5-. Mat+j 9tefek ..ag
*#. Isabel Kochová ..bg
*.. Mojmír Houdek 0.ag
*;. Jind%ich Rychl( ..ag
;!. Ond%ej Ka"párek ..ag
;#. Jan Romanovsk( ..ag
;.. Tomá" Kotou)ek ..ag
;5. Radim Cicvárek ..ag
(celkem !," ú%astník), z toho -& úsp'(n*ch)

+. St'edo!kolské kategorie

!. Kategorie C – ur#ená pro studenty prvních ro#ník( (nejvy!!í kolo krajské)
0. Tereza Krej)í !.A
.. Martin Hanák !.B
*. Antonín Malo2 !.A
;. Michal Dvo%á)ek !.A
-. Zuzana Jurtíková !.B
!$. Petr Glozar !.A
!!. Martin Boucník !.A
!0. Albert Pátík !.A
!.. Richard Materna !.A
!;. Mat+j Andra"ina !.A
!<. Iva Stejskalová !.A
#$. Franti"ek Med !.D
##. Marek Halva !.A
#5. Iva Schlaghamerská !.A
#<. Marek Jedli)ka !.A
0$. Ctibor Folt(n !.B
0!. Veronika Hartmannová !.A
0.. Lucie Vi)arová !.A
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05. Eduard Dlabola !.A
0*. Ráchel Uma Hrn)í%ová !.A
0;.–0-. 8anh Tu Nguyen Mai !.A
0;.–0-. Vít Vlach !.A
.!. Viacheslav Ishchenko !.D
(celkem 60 ú%astník), z toho 41 úsp'(n*ch)

". Kategorie B – ur#ená pro studenty druh)ch ro#ník( (nejvy!!í kolo krajské)
!. 9t+pán Mikéska #.A
#. Anna Hronová #.A
.. Adam 6ervenka #.A
5. Filip Smí"ek #.A
*. Luká" Kycl #.A
;. Martin Dufek #.A
<. Petr Slonek #.A
!$. Alena Chvátilová #.A
!!. Linda Pezlarová #.A
!#. Jan Zá%eck( #.A
!0. Alena Janá)ková #.A
!.. Jakub Ko2árek #.A
!5. Olga Dvo%áková #.B
(celkem 31 ú%astník), z toho 15 úsp'(n*ch)

+. Kategorie A – ur#ená pro studenty p'edmaturitních a maturitních ro#ník(
(krajské kolo je vstupenkou do boje o celostátní a mezinárodní sout+&e)

!. Zden+k Pezlar 0.A
#.–0. Václav Vladimír Janá)ek ..A
#.–0. Ji%í Kalvoda ..A
.. Adéla Heroudková 0.A
5.–*. Klára Pernicová ..A
;. Jind%ich Matu"ka ..A
!$. Michal Te"nar ..A
!!. Anna Hronová #.A
!#. Klára Dvo%á)ková ..A
!..–!5. Luká" Kycl #.A
!*.–!;. Lucie Reichertová 0.A
!*.–!;. Antonín Sekerka 0.A
!-.–!<. Daniel Perout ..A
#!. Richard Bla&ek 0.A
#.. Vojt+ch Obo%il 0.A
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#*. Jana Bu"ová 0.A
#;. Tereza Krej)í !.A
#-. Petr Slonek #.A
#<. Michal Dvo%á)ek !.A
0!. Martin Dominik 0.A
00. Radka Fojtová 0.A
0.. Ráchel Uma Hrn)í%ová !.A
0*.–0;. Jakub Devát 0.A
0-. Adam 6ervenka #.A
0<. Michaela Hala"tová 0.A
.!. Jakub Ko2árek #.A
.#. Ond%ej Peterka 0.A
.0. Mat+j Tajovsk( !.A
... Tina Kolomá 0.A
(celkem 72 ú%astník), z toho 44 úsp'(n*ch)

,. Kategorie A (úst'ední, tj. celostátní kolo)
.. Zden+k Pezlar 0.A
5. Václav Vladimír Janá)ek ..A
*. Ji%í Kalvoda ..A
<. Klára Pernicová ..A
(celkem ," ú%astník), z toho !. úsp'(n*ch, z toho prvních / prohlá(en*ch
za vít'ze)

0. Kategorie P – ur#ená pro studenty bez rozli!ení ro#ník(
(krajské kolo je vstupenkou do boje o celostátní a mezinárodní sout+&e)

!. Ji%í Kalvoda ..A
#. Václav Vladimír Janá)ek ..A
*. Richard Bla&ek 0.A
;. Jind%ich Matu"ka ..A
-. Zden+k Pezlar 0.A
!!. Petr Slonek #.A
(celkem 24 ú%astník), z toho 11 úsp'(n*ch)

1. Kategorie P (úst'ední, tj. celostátní kolo)
!. Václav Vladimír Janá)ek ..A
#. Ji%í Kalvoda ..A
(celkem 29 ú%astník), z toho 15 úsp'(n*ch)
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,. Mezinárodní sout*+e

0. Kategorie A
Mezinárodnímatematická olympiáda prob+hla online formou pod zá"titou Ruska. Zú)astnil
se jí Ji$í Kalvoda, kter( zabojoval skv+le a získal bronzovou medaili.

St%edoevropská matematická olympiáda ji& prob+hla klasickou prezen)ní formou
v chorvatském Zagrebu, kde skv+le zabodoval Zden"k Pezlar, kter( si odnesl st%íbrnou me-
daili.

Evropská dív)í olympiáda prob+hla online formou za ú)asti na"í Adély Heroudkové,
která si ze sout+&e odnesla bronzovou medaili.

1. Kategorie P
Mezinárodní olympiáda v informatice prob+hla rovn+& online formou pod zá"titou
Singapuru. Jaro"ka v ní m+la jediné zastoupení – Ji$ího Kalvodu, kter( si odnesl zlatou me-
daili.

St%edoevropská olympiáda v informatice se konala online v chorvatském Zagrebu (stejn+
jako matematická, ale tato byla „je"t+“ online). Jaro"ka na této sout+&i nem+la &ádné zastou-
pení.

P%ejme v"em na"im sou)asn(m i budoucím olympionik'm, aby se jim i nadále vedlo
v sout+&ích alespo2 tak, jako tomu bylo v uplynulém "kolním roce.

Mgr. Viktor Je2ek
jednatel KK MO JMK

/. Fyzikální olympiáda
Ve "kolním roce #$#$/#$#! prob+hl ji& *#. ro)ník fyzikální olympiády. Byl op+t v(znamn+
poznamenán epidemií, a tudí& ve"kerá sout+&ní kola probíhala v(hradn+ online formou.
Na"i studenti se v celostátním kole a v krajsk(ch kolech umístili následovn+:

-. Celostátní kolo kategorie A

!. Vít*zové
<. místo Ji%í Kalvoda ..A

". Úsp*!ní 'e!itelé
!*. místo Václav Vladimír Janá)ek ..A
#0. místo Jind%ich Matu"ka ..A
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.. Krajská kola

!. Kategorie A
#. místo Ji%í Kalvoda ..A
5. místo Václav Vladimír Janá)ek ..A
*. místo Jind%ich Matu"ka ..A
(po%et úsp'(n*ch #e(itel): 1)

". Kategorie B
;. místo Vojt+ch Stránsk( 0.A
(po%et úsp'(n*ch #e(itel): /)

+. Kategorie C
!. místo Anna Hronová #.A
#. místo Andrej Bru&e2ák #.A
5. místo Michael 9vehla #.A
-. místo Jan Zá%eck( #.A
!!. místo Luká" Kycl #.A
!.. místo Kate%ina Dvo%áková #.A
(po%et úsp'(n*ch #e(itel): !0)

,. Kategorie D
.. místo Richard Materna !.A
5. místo Ane&ka 6echová !.C
!$. místo Marek Polá)ek !.A
!-. místo Jan Vojta !.D
(po%et úsp'(n*ch #e(itel): "")

0. Kategorie E
.. místo Linh Tran Anh ..ag
5. místo Dominik Dole&el ..ag
!0. místo Eli"ka Polá)ková ..ag
(po%et úsp'(n*ch #e(itel): !-)

1. Kategorie F a Archimediáda (kategorie G)
#. místo Jakub Hlavenka 0.ag
0. místo Svatava 9ime)ková 0.ag
(po%et úsp'(n*ch #e(itel): "")
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/. Archimediáda
-. místo Ond%ej Folt(n #.ag
(po%et úsp'(n*ch #e(itel): -)

V"em úsp+"n(m %e"itel'mmoc blahop%ejeme a p%ejeme jim hodn+ "t+stí v dal"ích letech.
Mgr. Pavel 3ehák

p#edseda PK fyziky

!&. Biologická olympiáda
Krajské kolo biologické olympiády prob+hlo poslední t(den v dubnu. Kv'li pandemické
situaci se bohu&el konalo online. To znamená, &e to, co je na biologii nejzajímav+j"í – prak-
tické úlohy – se muselo konat )ist+ v hypotetické rovin+. Tato skute)nost mnohé zájemce
odradila, a tak z'stali jen ti nejvytrvalej"í. Z na"eho gymnázia sout+&ili )ty%i studenti. Dv+
studentky se staly úsp+"n(mi %e"itelkami: Barbora Kone)ná ze t%ídy #.B získala v kategorii B
**,5 bodu a umístila se na krásném pátém míst+ a Hana Slámová ze t%ídy ..B excelovala
v kategorii A, kde získala -;,5 bodu a skv+lé #. místo, a tudí& postoupila do celostátního kola.

V úst%edním kole biologické olympiády máme zástupce z na"í "koly ji& sedm( rok
po sob+. V leto"ním národním kole biologické olympiády nás reprezentovala u& podruhé
Hanka Slámová, nyní ji& úsp+"ná absolventka ze t%ídy ..B. BIO se letos kv'li epidemiolo-
gick(mopat%ením konala online v prost%edí moodle, tak&e "lo pouze o jednodenní akci. Ob-
sah testování ov"em z'stal nezm+n+n – sout+&ní den (#-. kv+tna #$#!) za)al testem v"e-
obecn(ch biologick(ch znalostí, následovala poznáva)ka rostlin, &ivo)ich' a dal"ích
p%írodnin a poté se, samoz%ejm+ pouze teoreticky, %e"ily t%i praktické a jedna terénní úloha.
Více nám o sout+&ních úlohách v národním kole prozradila Hanka Slámová:

Bezkonkuren%n' nejt'2(í pro m' byla poznáva%ka rostlin. Organizáto#i sout'2e toti2 #e(ili,
jak zamezit nepoctiv*m ú%astník)m, aby k poznání rostlin nevyu2ili mobilní aplikace typu
PlantNet, které jsou v dne(ní dob' u2 pom'rn' spolehlivé. Rostliny jsme tudí2 museli klasi4-
kovat %asto a2 do druhu pouze podle schematick*ch perokreseb. A kdy2 zapo%ítám, 2e se mnoh-
dy jednalo o vzácné druhy, byla to pom'rn' smrtící kombinace. Praktické úlohy se v souladu
s celoro%ním tématem zab*valy obrann*mi strategiemi 2ivo%ich), imunitním systémem %lov'ka
a diagnostikou bakteriálních onemocn'ní. „Praxe“ se mi naopak velmi povedla, byla jsem
dokonce dle souhrnného bodového ohodnocení její nejlep(í #e(itelkou. Na záv'r jsme se v online
terénní úloze, která zní spí(e jako oxymorón, zab*vali ekosystémem %lov'ku velmi blízk*m –
zahradou.

Hanka nakonec v konkurenci 0* sout+&ících z celé republiky obsadila vynikající 5. místo,
)ím& se kvali1kovala do dvanáctky student' vyslan(ch na p%ípravné v(b+rové soust%ed+ní
p%ed IBO Challenge II (online náhrada za 0#. mezinárodní biologickou olympiádu, p'vodn+
organizovanou v portugalském Lisabonu). Soust%ed+ní se na"t+stí ji& konalo prezen)n+
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na p'd+ P%írodov+decké fakulty UK v Praze ve dnech ;.–!$. )ervna #$#!. Hanka své zá&itky
a dojmy ze soust%ed+ní popsala následovn+:

O4ciální program soust#ed'ní byl roz%len'n do (esti %ty#hodinov*ch blok). B'hem nich
jsme si vyslechli jak velmi tradi%ní p#edná(ky z genetiky, mikrobiologie a bun'%né a mole-
kulární biologie, tak neobvyklé povídání o li(ejnících, ekologii pták) a mo#ské biologii, p#ímo
u(ité na míru leto(ní IBO. Sou%ástí ka2dé p#edná(ky byl samoz#ejm' i tematick* test. Krom
toho jsme hned první den absolvovali dvouhodinov* v(eobecn* test, kter* se kdysi na jedné
mezinárodní olympiád' reáln' objevil. A ten byl svojí obtí2ností skute%n' zni%ující.

Jak jsem ale lehce nastínila, soust#ed'ní m'lo i neo4ciální program organizovan* %ist' námi
ú%astníky. U2 od p'ti hodin odpoledne jsme toti2 m'li voln* %as zajít si na dobrou ve%e#i a ná-
sledn' poznávat krásná zákoutí historické Prahy, která byla za%átkem %ervna je(t' absolutn'
bez zahrani%ních skupin turist). Nejhodnotn'j(í na tomto programu ale samoz#ejm' bylo se-
tkání se v(emi studenty po necelém roce op't na2ivo, popovídání si a zavzpomínání na spole%né
zá2itky z jin*ch akcí a soust#ed'ní.

O svém 4nálním osmém míst' jsem se dozv'd'la a2 dal(í t*den z e-mailu. Na IBO
Challenge jsem se tedy sice nedostala, ale p#i pohledu na jména on'ch %ty# (5astlivc) vím, 2e
6eská republika má letos op't vysoké (ance na získání vynikajícího umíst'ní. Budu jim tedy
moc dr2et palce.

Na záv'r bych p#idala je(t'motivaci pro mlad(í Jaro(áky. Za posledních p't let m'la Jaro(ka
%ty#i ú%asti na v*b'rovém soust#ed'ní p#ed IBO, ale 2ádná bohu2el nebyla prom'n'na v repre-
zentaci. N'kdy to prost' vyjít musí!

RNDr. Iva Kubi(tová, Ph.D.

!!. Biologické úsp%chy a radosti ni'&ího gymnázia
Biologie je v"ude okolo nás, t+"í nás a )asto svou r'znorodostí p%ekvapuje. A je krásné s ní
seznamovat chytré a u)enlivé studenty na"eho ni&"ího gymnázia. Mou velkou radostí u)itele
biologie je, &e se d+ti u& zde o p%írodu zajímají, co& dokládá nap%íklad ka&doro)ní hojná
ú)ast ve "kolním kole biologické olympiády.

Letos v"ak do ú)asti ve v"ech sout+&ích zasáhla epidemiologická situace a biologické
olympiády ve "kolním kole se ú)astnili jen nejv+t"í nad"enci, kte%í museli úkoly plnit online
formou a nebylo to snadné ani pro n+, ani pro mne jako organizátorku a opravující. 9kolní
kolo prob+hlo 0$. b%ezna od !. do !< hodin online formou. Studenti prokázali obrovskou
odolnost a zapálení tím, &e to do pozdních hodin po dni plném v(uky jin(ch p%edm+t'
dokázali. Na po)íta)i tak mnozí strávili i víc ne& !# hodin! Z kategorie C postoupili Tom
Sláma a Hana Chvátilová, z kategorie D pak Zuzana Slámová a Vojta Blatn(.

I krajské kolo bylo organizované online formou. Probíhalo o víkendu na za)átku kv+tna
a Tomá" Sláma získal ú&asné #. místo! Hanka Chvátilová se umístila na !0. míst+ a Zuzanka
Slámová z kategorie D na !<. míst+. V"ichni jsou úsp+"n(mi %e"iteli a touto cestou je musím
znovu pochválit, proto&e museli %e"it nejenom t+&ké biologické otázky, ale i ty informatické
a v"e zvládli se ctí.
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Ostatní biologické sout+&e jako Pta)í sout+& a Into the wild z d'vodu epidemiologické
situace prob+hnout nemohly. Jaká tedy byla na"e radost, kdy& se v m+síci kv+tnu mohly
uskute)nit alespo2 náv"t+vy botanické zahrady s primánky. V )ervnu jsme pak nav"tívili
zoologickou zahradu se sekundami a také kvartáni se na konci "kolního roku pot+"ili nov(-
mi expozicemi v brn+nské zoo.

Bylo by krásné, kdyby nov( "kolní rok #$#!/#$## p%inesl více svobody v biologick(ch
sout+&ích a p%ejme si, a4 t+&ká doba epidemiologick(ch omezení z'stane minulostí a my se
m'&eme zase zlehka nadechnout a radovat se z krásy, která je v"ude kolem nás. P%eji v"em
mnoho zdraví.

PaedDr. Zuzana Ku%erová

!". Chemická olympiáda

!+. Kategorie A

!. Krajské kolo
5. Hana Slámová ..B
;. Barbora Kone)ná #.B
-. Martin Marinov 0.B
<. Anna Hronová #.A
!!. Jakub Ko2árek #.A
!#. Martin Hanák !.B
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". Národní kolo
#$. Barbora Kone)ná #.B
#;. Hana Slámová ..B
.$. Jakub Ko2árek #.A
.<. Martin Marinov 0.B
50. Anna Hronová #.A

!,. Kategorie B

!. Krajské kolo
*. Barbora Kone)ná #.B
!$. Martin Marinov 0.B
!#. Jan Ry"ávka 0.B
!.. Martin Hanák !.B
#$. Tamara Opletalová 0.B

!0. Kategorie C

!. Krajské kolo
#. Martin Hanák !.B
0. Barbora Kone)ná #.B
.. Luká" Drdla #.B
<. Tereza 9ustrová !.C
!$. Jana Chaloupková !.C
!!. Jakub Ko2árek #.A
!#. Karolína Kone)ná !.B
#$. Vojt+ch Ocelka ..bg
.5. Lucie Vi)arová !.A
;$. Vojt+ch Tyle)ek !.A

!1. Kategorie D

!. Okresní kolo
0. Vojt+ch Ocelka ..bg
.. Olivie Matyasková ..bg
<. Ond%ej Zatloukal ..bg
!!. Tomá" Sláma ..bg
0-. Dominik Dole&el ..ag
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". Krajské kolo
0. Vojt+ch Ocelka ..bg
5. Olivie Matyasková ..bg
!#. Ond%ej Zatloukal ..bg
.!. Tomá" Sláma ..bg
*5. Dominik Dole&el ..ag

Milí chemici, p%esto&e byla leto"ní situace komplikovaná a pr'b+h sout+&í tém+%
znemo&n+n, musím zde konstatovat, &e vás nad"ení po v+d+ní neopustilo a &e se nám i v této
dob+ poda%ilo „dr&et partu“ (i kdy& v dan(ch podmínkách jen „p%es bednu“). I pro mne byly
spole)né chvíle d'le&itou vzpruhou v t+&ké dob+. Kdy& jsem procházela va"e v(sledky z che-
mické olympiády a jin(ch p%írodov+dn(ch sout+&í, tajila jsem dech. Nasbírali jste %adu
krásn(ch úsp+ch'.

Velmi blahop%eji v"em ú)astník'm! P%eji vám dobr( a úsp+"n( "kolní rok #$#!/#$##!
Doufám, &e se bude odehrávat ji& ve "kolních lavicích (i kdy& po &upánku se nám mo&ná
bude st(skat) a &e i na"e oblíbené sout+&e se budou moci vrátit k tradi)nímu pr'b+hu.

Mgr. Veronika Kyasová

!/. St$edo&kolská odborná !innost

!-. Krajské kolo SO,
V druhém kv+tnovém t(dnu prob+hlo distan)n+ krajské kolo SO6. Porota slo&ená z od-
borník' z daného oborum+la v této dob+ ji& pe)liv+ prostudované práce sout+&ících. Porotci
si také prohlédli p%edem p%ipravené prezentace – obhajoby prací jednotliv(ch student' –
a poté jim kladli r'zné v"ete)né otázky. Ty m+ly zjistit, jak se sout+&ící orientují v dané
problematice a jak( byl jejich podíl v %e"ení v(zkumného úkolu, zpracování v(sledk' i vy-
pracování celé práce. 3ada student' p%i obhajob+ za&ila horké chvilky, ale bojovali s ob-
rovskou odvahou a p%edvedli vynikající v(sledky.

Získali jsme celkem )ty%i první místa, dv+ druhá místa, t%i t%etí místa, dv+ )tvrtá místa,
jedno páté místo, jedno "esté, jedno sedmé, jedno osmé a tak dále… Prost+ skv+lé v(sledky!

Speciální blahop%ání pat%í zlat(m: Zde2kovi Pezlarovi (0.A) v matematice, Pavlovi Karás-
kovi (0.C) v chemii, Adrien+ Jedli)kové (#.B) v biologii a Ondrovi Rychlému (0.A) v oboru
Zem+d+lství, lesnictví a potraviná%ství.

Velice oce2ujeme i st%íbrné: Adélu Heroudkovou (0.A) v matematice a Vojt+cha Strán-
ského (0.A) ve fyzice.

Takté& bronzoví byli vynikající: Antonín Sekerka (0.A) v matematice, Barbora Pokludová
(0.B) v oboru Zem+d+lství, lesnictví a potraviná%ství, Jana Bu"ová a Jakub Devát v oboru
Tvorba u)ebních pom'cek a Michael Svoboda (0.B) v informatice.
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!.. Celostátní kolo SO,
Ve dnech !!.–!0. )ervna #$#! prob+hlo celostátní kolo Studentské odborné )innosti, kterého
se zú)astnilo celkem sedm student' z na"í "koly. Jejich v(sledky byly vynikající. Tradi)n+
nejúsp+"n+j"ím oborem byla matematika – zde jsme získali #. místo (Adéla Heroudková)
a 0. místo (Zden+k Pezlar). Antonín Sekerka získal !#. místo stejn+ jako Vojt+ch Stránsk(
ve fyzice. V"ichni jmenovaní studenti byli z 0.A. V chemii vybojoval #. místo Pavel Karásek
(0.C) a v biologii získala 0. místo Adriena Jedli)ková (#.B). Poslední velmi úsp+"nou oblastí
byl obor Zem+d+lství, lesnictví a potraviná%ství, kde získal #. místo Ond%ej Rychl( z 0.A.

V"em na"im úsp+"n(m student'm d+kujeme za reprezentaci "koly a p%ejeme dal"í úsp+-
chy, t%eba v mezinárodních sout+&ích, na které byli nominováni.

Zú)astn+n(ch student' jsem se zeptala na )ty%i otázky, které vám pomohou ud+lat si
p%edstavu o n+kter(ch aspektech takovéto sout+&e v roce poznamenaném covidovou pande-
mií. Bohu&el se mi nepoda%ilo získat odpov+di od v"ech.

"&. Zden*k Pezlar
t'ída: -.A
obor: Matematika
téma: Isogenie v kryptogra$i
video: www.youtube.com/watch?v=tfpiH.E/tqs

Pro% jste do sout'2e (li?
SO6 jsem letos znovu psal, proto&e jsem se cht+l zase dostat do n+jaké hezké )ásti matema-
tiky. Vesm+s cel( &ivot m+ zajímá "ifrování a decentní )ást mé práce byla propojena s mou
lo2skou SO6, tak&e toto téma mi bylo velmi blízké.

Co vám dala osobn' ú%ast na SO6, co v(echno jste se nau%ili?
M+l jsem mo&nost téma, kterému jsem se v+noval, studovat a pochopit na velmi hluboké
úrovni. Ve své práci jsem vesm+s propojoval dv+ velmi r'zné oblasti matematiky, a kdy&
jsem kone)n+ za)al pln+ chápat jejich )etná spojení, byl to ú&asn( pocit. Té& se samoz%ejm+
v&dy hodí dal"í zku"enosti s plánováním )asu a obhajobou práce.

Jak vás ovlivnila situace s covidem?
Díky covidu jsem m+l p%es "kolní rok více )asu na psaní práce, na druhou stranu jsme se ale
nemohli se "kolitelem setkávat osobn+ ani se v dal"ích kolech potkat s dal"ími sout+&ícími,
co& byla rozhodn+ "koda.

Jaké máte dojmy z pr)b'hu a organizace SO6?
Celá sout+& byla vzhledem k na"í situaci organizovaná naprosto v(born+, o to se zaslou&ili
jak lidé ze samotné SO6, tak i u)itelé na na"í "kole. Já osobn+ si myslím, &e jsem odvedl
slu"nou práci, bohu&el jsem úpln+ nezvládl 1nální obhajobu. 0. místo je ale po%ád velmi dob-
r( v(sledek. Je pot%eba pogratulovat prvnímu i druhému místu, oba m+li excelentní práce
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a obhajoby, stejn+ jako ostatním, kte%í se ú)astnili celostátního kola nebo v'bec n+jakou prá-
ci napsali.

Poznámka: Na druhé p%í)ce se umístila Adéla Heroudková z na"í "koly (téma: p-adická %ísla,
https://youtu.be/ojzHzU$vQBc). V matematické sekci také sout+&il Antonín Sekerka z 0.A
s prací Hladké variety a jejich aplikace (www.youtube.com/watch?v=pPA-U!zwjJU).

"!. Vojt*ch Stránsk)
t'ída: -.A
obor: Fyzika
téma: Problematika m%&ení velikosti ohniska rentgenky

s radiochromick'm $lmem
video: www.youtube.com/watch?v=BizrFZJT.y0

Pro% jste do sout'2e (li?
Cht+l jsem se seznámit se "kolou, na kterou chci jít, a ideáln+ tam poznat pár lidí.

Co vám osobn' dala ú%ast na SO6, co v(echno jste se nau%ili?
Zku"enost do p%í"tího ro)níku. Hlavn+ tu, &e chci b(t nezávisl( na pracovi"ti.

Jak vás ovlivnila situace s covidem?
Musel jsem kompletn+ zm+nit téma z praktického a vyu&itelného na téma, kde nebyl &ádn(
objev, a psal jsem práci spí"e proto, &e jsem u& za)al.

Jaké máte dojmy z pr)b'hu a organizace SO6?
Mírn+ jsem se ztrácel v komunikaci, vypadl jsem z po%adové listiny na krajské kolo. Celkov+
krajské kolo moc nefungovalo, ale celostátní bylo v(born+ zorganizováno.

"". Pavel Karásek
t'ída: -.C
obor: Chemie
téma: Leptání povrchu k&emenn'ch kapilár za p(sobení superkritické vody
video: www.youtube.com/watch?v=1Dks"tlgWa/

Pro% jste do sout'2e (li?
Do SO6 jsem se p%ihlásil, proto&e jsemm+l p%íle&itost pracovat na Ústavu analytické chemie
AV 6R, kde svou práci SO6 d+lala p%ed t%emi lety i moje sestra. Motivovalo m+ p%edev"ím
její téma, které jsem cht+l roz"í%it a posunout o kousek dál.

Co vám dala osobn' ú%ast na SO6, co v(echno jste se nau%ili?
P%i svém v(zkumu jsem si vyzkou"el práci v profesionálním prost%edí. Nejv+t"í zku"enosti
jsem získal samotn(m sepisováním práce, které zabralo více )asu, n+& jsem p%edpokládal.
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Jak vás ovlivnila situace s covidem?
Co se t()e situace s „covidem“, tak ta mi paradoxn+ hodn+ pomohla. V pr'b+hu první karan-
tény jsem toti&m+l mo&nost p%ístupu do laborato%í, a tak jsem v dob+ první distan)ní v(uky
od b%ezna chodil ka&d( den m+%it experimenty, které byly pro moji práci zásadní.

Jaké máte dojmy z pr)b'hu a organizace SO6?
S online formou leto"ního kola jsem problém nem+l, proto&e v"e bylo srozumiteln+ na-
plánováno a vysv+tleno. Bohu&el m+ jen mrzí, &e jsem si nezkusil &ivou prezentaci a diskuzi
p%ed publikem, ale snad n+kdy jindy.

"+. Adriena Jedli#ková
t'ída: 2.B
obor: Biologie
téma: Imunitní reakce a reparace cílov'ch orgán( po inhalaci

rozpustn'ch nano)ástic olova
video: www.youtube.com/watch?v=VRcHBHNALms

Pro% jste do sout'2e (li?
Jedná se o skv+lou p%íle&itost n+co nového se nau)it, poznat sv+t v+dy a seznámit se se zají-
mav(mi lidmi.

Co vám dala osobn' ú%ast na SO6, co v(echno jste se nau%ili?
Díky SO6 jsem se nau)ila hrozn+moc nov(ch v+cí, zlep"ila jsem se nejen ve znalostech bi-
ologie, ale také v komunikaci a jednání s lidmi. Nau)ila jsem se víc si v+%it a stát si za sv(mi
názory a nápady. Poznala jsem skv+l( kolektiv koleg', kte%í mi neskute)n+ pomohli a celou
dobu m+ podporovali a pomáhali mi.

Jak vás ovlivnila situace s covidem?
M+síc jsem nemohla chodit do laborato%e, ale b+hem této doby jsem se mohla v+novat více
"kole a nastudovat n+jakou literaturu, a lépe se tak seznámit s 1eldem své práce.

Jaké máte dojmy z pr)b'hu a organizace SO6?
Organizace SO6 se mi moc nelíbila, byl to naprost( zmatek. Zm+n+né propozice pro pre-
zentace, kolaps systému p%i v(m+n+ videa, dva r'zné komunika)ní kanály v krajském a ce-
lostátním kole, pozdní p%ipojení poroty nebo taky zmatky p%i pr'b+hu obhajob v CP (roz-
dílné pokyny od poroty, dv+ verze dokumentu s pokyny od centrální komise SO6)…
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",. Ond'ej Rychl)
t'ída: -.A
obor: Zem*d*lství, lesnictví a potraviná'ství
téma: Detekce viru afrického moru prasat pomocí

supermagnetick'ch nano)ástic
video: www.youtube.com/watch?v=ZwNgBPsKLrY

Pro% jste do sout'2e (li?
Do SO6 jsem "el hlavn+ proto, abych se mohl nad rámec v(uky rozvíjet v oborech, které m+
zajímají. Také jsem od star"ích kamarád' v+d+l, &e se jedná o zku"enost, která m+ skv+le p%i-
praví na dal"í studium, proto&e se budu moci dostat na pracovi"t+, se kter(mi se st%edo"kol-
ské prost%edí m'&e jen t+&ko m+%it.

Co vám dala osobn' ú%ast na SO6, co v(echno jste se nau%ili?
SO6mi nakonec dala je"t+mnohem víc. Nejen&e jsem se dostal do skv+le vybavené labora-
to%e, ale dostal jsem se do v+deckého kolektivu, díky )emu& jsem získal p%edstavu, jak to
ve v+d+ vlastn+ funguje. Navíc jsem se nau)il orientovat v laborato%i, a hlavn+ pou&ívat její
vybavení, od pipety a& po aparaturu na elektrochemická m+%ení. Díky tomu, &e jsem se
dostal do praxe, jsem získal mnohem lep"í p%ehled, co m+ baví, a co naopak ne, a tedy i )emu
bych se cht+l v budoucnu v+novat. Samoz%ejm+ jsem se také nau)il psát odbornou práci – a)
to byl b+h na dlouhou tra4, jsem za tuto zku"enost velmi rád. Psaní n+jaké dal"í práce m+ p%i
dal"ím studiu toti& jen asi t+&ko mine.

Jak vás ovlivnila situace s covidem?
Covid moji práci bohu&el také ovlivnil, jako asi v"echny z nás. Nepovedlo se mi t%eba dosáh-
nout v"ech cíl', které jsem m+l ze za)átku stanovené. Oproti ostatním jsem m+l asi ale je"t+
celkem "t+stí. Díky tomu, &e jsem práci d+lal v soukromé laborato%i, jsem mohl na experi-
mentální )ásti práce pracovat alespo2 v dob+, kdy situace nebyla a& tak záva&ná. Zatímco ti,
kte%í pracovali v prostorách n+jaké univerzity, do laborato%í kv'li protiepidemick(m opat-
%ením nemohli.

Jaké máte dojmy z pr)b'hu a organizace SO6?
Co se organizace t()e, mám z ní tro"ku smí"ené pocity. Myslím si, &e by sout+& probíhala
jinak, kdybychom mohli své práce p%edstavovat p%ed &iv(m publikem. Mám pocit, &e jsem
p%i"el o atmosféru, která by se s prezen)ní sout+&í pojila. Musím ale %íct, &e a) muselo b(t
organizování sout+&e online formou jist+ velice náro)né, organizáto%i to zvládli skv+le a v"e
prob+hlo nejlépe, jak je to jen v takovéto podob+mo&né. Distan)ní provedení m+lo ale i svá
pozitiva, nap%íklad jsem se t%eba nau)il pracovat s videem, které jsem musel pro svoji ob-
hajobu nato)it.

101



"0. SO, otevírá nové mo+nosti
Kdy& studenti napí"ou v+deckou práci, m'&e to pro n+ znamenat otev%ení zcela nov(ch
mo&ností. Z mnoha úsp+"n(ch %e"itel' SO6 jsem vybrala dva, jejich& p%íb+h m+ oslovil,
a poprosila je o krátké shrnutí toho, co po jejich úsp+"ném vystoupení v celostátním kole
#$#! následovalo.

"1. Pavel Karásek (*. místo, obor: Chemie)
St#edo(kolská odborná %innost mi otev#ela spoustu mo2ností. P)vodn' jsem se hodn' obával,
2e se moje vlo2ené úsilí nevrátí zp't, co2 na(t'stí nebyla pravda. Se svou prací se mi v oboru
chemie poda#ilo vybojovat druhé místo, které mi samo o sob', krom' hodnotného diplomu
a bonusov*ch bod) na vysoké (koly, p#ineslo i nominaci do sout'2e 6esk*ch hlavi%ek a mo2nost
sout'2it s ostatními vít'zi SO6 o nominace do zahrani%ních sout'2í.

V srpnu jsem v 6esk*ch hlavi%kách obsadil ". místo, které mi zajistilo p#ijetí na Matema-
ticko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity v Praze. V zá#í jsem se poté zú%astnil sout'2e o no-
minace do zahrani%í, odkud se mi poda#ilo postoupit na mezinárodní tchajwanskou sout'2
TISF (Taiwan International Science Fair) a mezinárodní americkou sout'2 ISEF (International
Science and Engineering Fair) v Atlant'. Ob' dv' sout'2e se budou konat v roce "&"" a zcela
jist'mi pomohou k potencionálnímu p#ijetí na zahrani%ní univerzity, roz(í#ení mého v*zkumu
a získání cenn*ch zku(eností.

"/. Adriena Jedli#ková (-. místo, obor: Biologie)
Díky SO6 jsem vstoupila do sv'ta v'dy a získala skv'lé zku(enosti. Kolektiv na(í laborato#e m'
p#ijal mezi sebe, m'la jsemmo2nost vyzkou(et si nejr)zn'j(í analytické metody. Ú%astnila jsem
se porad v%etn' mezilaboratorních, kde jsem poznala dal(í skv'lé lidi a nau%ila se o dal(ích
metodách. Byla jsem na opravdov*ch v'deck*ch konferencích, na %eské i zahrani%ní, kde jsem
prezentovala vlastní v*sledky a op't m'la mo2nost navázat cenné kontakty. Také jsem se stala
spoluautorkou v'deckého %lánku v impaktovaném %asopise a v sou%asnosti se podílím
na vzniku dal(ích publikací. V rámci rozvoje sv*ch znalostí mámmo2nost nav(t'vovat n'kolik
p#edm't) na P#F a LF MUNI a na Fakult' veterinárního léka#ství VFU. Také mi byla doporu-
%ena #ada vzd'lávacích akcí pro st#edo(koláky.

V sou%asné dob' mám v plánu zapojit se do v*zkumu i v dal(ích laborato#ích a díky SO6
jsemmnohem více konkurenceschopná. V neposlední #ad' jsemm'la (anci a %est potkat mnoho
nad(en*ch a talentovan*ch st#edo(kolák) na n'kolika akcích. P#í(tí rok svoji práci budu snad
obhajovat i na zahrani%ních sout'2ích. Úsp'ch v celostátním kole SO6mi také p#inesl automa-
tické p#ijetí na mnoho %esk*ch univerzit a univerzity v zahrani%í také oce7ují v'deckou %innost
b'hem studia na S8.

RNDr. Iva Kubi(tová, Ph.D.
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"-. Astronomická olympiáda
Ve "kolním roce #$#$/#$#! prob+hl ji& !-. ro)ník astronomické olympiády. Stejn+ jako
u v"ech ostatních sout+&í v tomto "kolním roce probíhala v"echna kola online formou.

Do "kolního kola se p%ihlásilo z na"í "koly celkem !5 student', z nich& !0 postoupilo
do následujícího krajského kola. Zde se do %e"ení pustilo u& jen * student' a umístili se ná-
sledovn+:

!. Kategorie AB
.. místo Lubor 6ech ..A
5. místo Daniel Perout ..A

". Kategorie CD
!. místo Richard Materna !.A
#. místo Ane&ka 6echová !.C
.. místo Oliver Okle"t+k !.D

+. Kategorie EF
#<. místo V+ra Marie Krej)í 0.ag

Díky t+mto v(sledk'm se úst%edního (celostátního) kola zú)astnil v kategorii CD Richard
Materna (!.A) a umístil se na krásném <. míst+. V"em %e"itel'm astronomické olympiády
blahop%ejeme.

Mgr. Pavel 3ehák
za PK fyziky

".. Lingvistická olympiáda
Lingvistická olympiáda je mén+ známá, ov"em velmi zajímavá st%edo"kolská sout+&. Lze se
v ní setkat s úlohami vytvo%en(mi na základ+ skute)n(ch jazyk', ale jazykové znalosti moc
nepom'&ou – pokud ov"em neovládáte t%eba jazyk Garífun', etnika &ijícího ve St%ední
Americe, nebo jazyk oksapmin, kter(m byste se domluvili na Papui Nové Guineji. Sout+&ící
se musejí spolehnout hlavn+ na logické my"lení.

6eská lingvistická olympiáda b+&n+ sestává ze t%í kol – "kolního, regionálního v Praze
nebo Olomouci a úst%edního v Praze. Tento ro)ník byl v"ak podobn+ jako mnoho dal"ích
v+cí ovlivn+n koronavirem, a tím pádem v"echna kola probíhala online. Ka&dé z nich ob-
sahovalo )ty%i nebo p+t úloh a byl na n+ vyhrazen r'zn( )as, mezi !$5 a #!$ minutami. Já
jsem se dostal a& do kola úst%edního. V sou)tu za regionální a úst%ední kolo jsem se umístil
na 0. míst+, )ím& jsem byl nominován do mezinárodního kola.

Bohu&el byla koronavirem poznamenána i Mezinárodní lingvistická olympiáda, která
probíhala od !<. do #.. )ervence #$#!. O1ciálním místem konání bylo m+sto Ventspils
v Loty"sku, ale reprezentanti ka&dé zem+ se sjeli na jedno lokální místo (v na"em p%ípad+
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do Prahy), odkud se lingvistického klání ú)astnili dálkov+. Bylo nám zaji"t+no ubytování
i strava a samotné sout+&e probíhaly na Filozo1cké fakult+ Univerzity Karlovy pod kame-
rov(m dohledem komise.

6eskou republiku reprezentovali krom+ m+ Ema Grofová a Marie Nanjo z Gymnázia
Matyá"e Lercha v Brn+ a Prokop Han&l z Prahy. Ve dvou dnech prob+hla individuální a t(-
mová sout+& a v dal"ích dnech byly na programu online p%edná"ky, kde jsme se nap%íklad
dozv+d+li zajímavosti o Loty"sku, a „sociální aktivity“ se sout+&ícími z jin(ch zemí.
Ve zbytku )asu jsme se p%ipravovali na nadcházející 1nální sout+&, hráli deskové hry
a podobn+.

V individuální sout+&i, která sestávala z p+ti p%íklad', na n+& jsmem+li "est hodin, získala
Ema Grofová st%íbrnou medaili a já jsem obdr&el )estné uznání (anglicky Honorable
Mention). V t(mové sout+&i na nás )ekala jenom jedna velká úloha, na kterou byly
vyhrazeny )ty%i hodiny. Jako t(m jsme dostali )estné uznání. Byli jsme ale vlastn+ "estí
(z celkem 5. t(m'), co& pova&uji za dobr( v(sledek. Ve"keré v(sledky i úlohy lze nalézt
na stránce https://ioling.org/results/*'*!.

Akce se i p%es v"echny covidové zm+ny v(born+ vyda%ila. Sice jsem si p%ál za&ít atmosféru
„kontaktní“ mezinárodní sout+&e, ale i z online pra&ské varianty jsem si odvezl p+kné zá-
&itky. Lingvistickou olympiádu doporu)uji v"em, které baví p%em("let nad zapeklit(mi
problémy a d+lá jim radost p%ekonávat p%eká&ky.

Ond#ej Peterka, ,.A

+&. Sout%'e Klokan
Sout+&e v minulém "kolním roce zna)n+ ovlivnila distan)ní v(uka dlouhodob+ na%ízená
kv'li "í%ení nemoci covid-!<. Proto se opakovan+ m+nily i plánované termíny „klokaních
sout+&í“, které se nakonec konaly rovn+& pouze distan)n+. V tomto re&imu je obtí&né zajistit
rovnost podmínek, dodr&ování pravidel mezi sout+&ícími, a tím i regulérnost celé sout+&e.
Pro &áky to pak znamenalo dal"í )as stráven( u po)íta)e, kterého tak bylo v souvislosti se
"kolou b+hem celého roku opravdu velké mno&ství. Z popsan(ch d'vod' jsme se rozhodli
na"e obvyklé zapojení do t+chto sout+&í v minulém "kolním roce omezit, a na"e "kola se tak
ú)astnila pouze sout+&e Matematick( klokan.

Obecn+ lze konstatovat, &e distan)n+ získané v(sledky se proti minul(m rok'm viditeln+
li"í, a domnívám se, &e je t%eba brát je s rezervou. T+"it nás v"ak m'&e, &e i v tomto zvlá"tním
ro)níku se na"i &áci prosadili a obsadili %adu míst mezi vít+zi sout+&e. Konkrétn+ se jedná
o následující studenty: v kategorii Benjamín dosáhli plného bodového zisku Mat+j Jan Svo-
boda z !.ag a Zuzana Pejchlová z #.ag. V kategorii Kadet pak na bodové maximum dosáhli
&áci ..ag 9imon Lopour a Patrik Rosenberg. Mezi t%inácti nejlep"ími v rámci celé republiky
se v kategorii Junior umístili hned t%i &áci z !.A, a to Petr Glozar (!#$ b.), Eduard Dlabola
a Richard Materna (oba se !!5 b.). Rovn+& kategorie Student pro nejstar"í gymnazisty m+la
t%ináct vít+z' celostátního kola, mezi nimi& najdeme dokonce )ty%i &áky na"í "koly. Jsou jimi
Adam Pecha (..D, !#$ b.), Václav Janá)ek (..A, !!* b.), Ji%í Kalvoda (..A, !!$ b.) a Lubor6ech
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(..A, !$< b.). P+kn(ch v(sledk' pak dosáhli i dal"í studenti na"í "koly. K tomu jim gratuluje-
me a d+kujeme jim za reprezentaci gymnázia.

Bli&"í informace o sout+&i (v)etn+ pravidel, v(sledk' a podrobn(ch sborník') lze najít
na stránkách https://matematickyklokan.net/index.php.

Mgr. Ale( Kobza, Ph.D.
(kolní garant sout'2í Klokan

+!. Na&i 'áci usp%li v online ruském klání
Mojmír Houdek. Tohle jméno je"t+ ur)it+ usly"íme. Mojmír (na fotogra1i), dnes &ák ..ag,
vloni na ja%e zvít+zil v krajském kole sout+&e v ruském jazyce pro základní "koly. Vyslali jsme
ho do online klání, aby po dvou letech v(uky ru"tiny na ni&"ím gymnáziu (a mnoha hodi-
nách stráven(ch hraním po)íta)ov(ch her mimo jiné s nositeli ruského jazyka) p%edvedl, co
se nau)il. Online souboj n+kolika &ák' z jihomoravsk(ch "kol vyhrál. A je velká "koda, &e
kategorie základních "kol nemá pokra)ování v podob+ úst%edního kola, mo&ná by m+l
Mojmír "anci i tam. Ka&dopádn+ v leto"ním "kolním roce op+t na P%í)ní uspo%ádáme interní
"kolní kolo a t%eba to bude zase Mojmír Houdek, kdo nás bude reprezentovat v kraji.

Fakt, &e se ve"keré jazykové sout+&e konaly online, nám velice nahrál. V+t"ina vyu)ujících
toti& své &áky v'bec nep%ihlásila. My jsme vyslali zástupce i do st%edo"kolsk(ch kategorií. Na
vít+zství ji& nikdo dal"í nedosáhl, rozhodn+ se ale na"i &áci nenechali zahanbit. Ale" Aulehla
z leto"ní ..C nap%íklad obsadil krásné #. místo v kategorii S9 !. Ve stejné konkurenci zaujala
báje)né 0. místo jeho spolu&a)ka Aneta Ventrubová. Dal"í #. místo pro nás vybojovala lo2-
ská maturantka Ani)ka Kr'tová ze ..C, a to v kategorii &ák', kte%í se u)ili ru"tinu déle ne&
t%i roky. Ani)ka své znalosti vyu&ívá u& nyní na Masarykov+ univerzit+, kde se rozhodla pro
studium dvouoboru ru"tina–ukrajin"tina. V"em zapojen(m &ák'm =>?@A>B CDECF=>!

Mgr. Michal Horák
u%itel ru(tiny
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+". V#b%rové soust$ed%ní p$ed mezinárodní chemickou olympiádou
!.. a& !<. )ervna #$#! prob+hlo v Konferen)ním centru V9CHT v Praze p%ípravné soust%ed+ní
p%edmezinárodní chemickou olympiádou. O nominaci zde sout+&ilo prvních jedenáct %e"ite-
l' národního kola ChO kategorie A. V(jime)n+ byli letos také pozváni i nematurující %e"itelé
národního kola do #$. místa, aby si vyzkou"eli ú)ast na p%ípravném soust%ed+ní nane)isto.

Hned po p%íjezdu a registraci jsme se pustili do práce. Ka&d( den prob+hly dv+ p%edná"-
ky, dopolední a odpolední, které se v+novaly n+kterému z témat mezinárodní olympiády.
Získané znalosti jsme si hned po p%edná"kách ov+%ili v testech. Poslední den dopoledne pak
prob+hl velk( záv+re)n( test. Na základ+ bodového zisku v testech a v národním kole byli
ze sout+&ících ú)astník' vybráni )ty%i reprezentanti a jeden náhradník.

Byla to pro m+ velmi zajímavá zku"enost. Vyzkou"ela jsem si p%ípravu a v(b+r na mezi-
národní chemickou olympiádu, seznámila jsem se s typem úloh na této sout+&i a setkala
jsem se s ostatními %e"iteli chemické olympiády.

Barbora Kone%ná, ".B

++. Chemická olympiáda ve spárech CoViDu
Chemickou olympiádu doprovázelo ve "kolním roce #$#$/#$#! n+kolik p%eká&ek. P%esto&e
byla sout+& ze strany Ministerstva "kolství pozastavena, chemici byli pln+ p%ipraveni zor-
ganizovat sout+& z vlastních prost%edk'. Nezi"tn+ a distan)n+. Nech4 je alespo2 toto d'-
kazem, &e na v+du je i virus krátk(.

Po m+sících pln(ch nejistoty se, i díky zásluhám na"ich profesor' a student', poda%ilo
kolosální mechanismus p%edm+tov(ch olympiád rozb+hnout. Dostali jsme jak zadání teo-
retické )ásti domácího kola, tak zadání )ásti praktické, která musela b(t kompletn+ p%epra-
cována, aby odpovídala domácím podmínkám. Klauzurní )ást jsme %e"ili prost%ednictvím
webové aplikace. Obdobn+ probíhala i dal"í kola, a to ve v"ech st%edo"kolsk(ch kategoriích –
A (maturitní ro)níky), B (t%etí ro)níky) a C (první a druhé ro)níky) a také v kategorii D
(základní "koly a ni&"í gymnázia).

V pr'b+hu celého roku jsme se p%ipravovali také prost%ednictvím „Chemik' online“, kte-
ré vedla paní profesorka Veronika Kyasová spolu s paní profesorkou Janou Bran)ovou a s n+-
kter(mi star"ími ú)astníky ChO. Od nich jsme získali spoustu nov(ch dovedností a provedli
n+kolik experiment', jejich& provád+ní p%es kameru bylo )as od )asu kuriózní.

Mimo interní sch'zky probíhaly i o1ciální seminá%e po%ádané organizátory ChO a SV6
Lu&ánky, kde jsme se v&dy zam+%ili na konkrétní téma obsa&ené v zadání a probrali ho
do detail'. P%edná"ky m+ly velmi vysokou kvalitu a nechyb+li ani lekto%i z %ad P%írodov+-
decké fakulty Masarykovy univerzity.

Celkem se kategorie A zú)astnilo "est (Barbora Kone)ná, Martin Marinov, Hana
Slámová, Martin Hanák, Anna Hronová, Jakub Ko2árek), kategorie B p+t (Jan Ry"ávka,
Barbora Kone)ná,MartinMarinov, Tamara Opletalová,Martin Hanák), kategorie C dvanáct
(Barbora Kone)ná, Karolína Kone)ná, Jana Chaloupková, Tereza 9ustrová, Vojt+ch Ocelka,
Martin Hanák, Luká" Drdla, Lucie Vi)arová, Jakub Ko2árek, Vojt+ch Tyle)ek, Adéla
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Ondrá)ková, Vít+zslav Rau"er) a kategorie D p+t Jaro"ák' (Ond%ej Zatloukal, Vojt+ch
Ocelka, Olivie Matyasková, Tomá" Sláma a Dominik Dole&el).

V sout+&i jsme si vedli velmi dob%e. Do krajsk(ch kol postoupila v+t"ina ú)astník'.
Do národního kola se probojovalo p+t student' z na"í "koly. V kategorii A a B byla z na"eho
gymnázia nejúsp+"n+j"í Barbora Kone)ná (#.B), která se umístila v úst%edním kole katego-
rie A na #$. míst+ a v krajském kole kategorie B na *. míst+. V krajském kole kategorie C
bodovali Martin Hanák (!.B) se sv(m #. místem, Barbora Kone)ná s 0. místem a Luká"Drdla
s .. místem. I v kategorii D obsadili na"i nejmlad"í chemici skv+lá umíst+ní, Vojt+ch Ocelka
získal bronz v okresním i krajském kole a Olivie Matyasková se dr&ela t+sn+ za ním. P%esto&e
se &ádn( z na"ich chemik' na IChO neprobojoval, slavili jsme alespo2 skv+l( úsp+ch Jiho-
moravského kraje: Jakub Sochor z Gymnázia K%enová vybojoval na mezinárodním che-
mickém klání bronzovou medaili.

Vinou epidemiologick(ch opat%ení jsme si letos nemohli dop%át tolik cenného osobního
kontaktu s lektory a p%áteli. I tak jsme si v"ak ro)ník moc u&ili, odnesli si spoustu zá&itk'
a zku"eností a pevn+ v+%íme, &e se znovu potkáme i v tom dal"ím – tentokrát ji& prezen)n+.

Jakub Ko7árek, ".A

+,. Chemiklání
Ve "kolním roce #$#$/#$#! byly vyslány dva p+ti)lenné t(my student' na *. ro)ník chemické
sout+&e Chemiklání, která se uskute)nila 5. února #$#!, bohu&el v"ak pouze v online prost%e-
dí Moodle. Sout+&ící t(my zde %e"ily v pr'b+hu dvou hodin zajímavé úlohy s chemickou te-
matikou a d'vtipem autor'.

Za kategorii A – 0. a .. ro)níky S9 – nás reprezentoval t(m Formal'D Hyde ve slo&ení
Anna Blahová, Otto Jirka, Jind%ich Matu"ka, Magdalena Petrlová a Hana Slámová, kte%í se
z celkového po)tu 0< t(m' umístili na !#. míst+.

V kategorii B – !. a #. ro)níky S9 – sout+&ilo celkem 0$ t(m' a na"i "kolu zastupoval t(m
Ananasová k%id(lka, kter( tvo%ili Martin Hanák, Anna Hronová, Barbora Kone)ná, Jakub
Ko2árek a Tereza 9ustrová. Spole)nou silou získali 5. místo.

Martin Hanák, !.B
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+0. N-trophy
N-trophy je sout+& plná experiment' a skute)ného badatelství. Je ur)ena pro t(my st%edo-
"kolsk(ch student', které se utkají v biologii, chemii, fyzice a logice. Z n+kolika t(m'
slo&en(ch ze student' Jaro"ky se jedin( probojoval a& do 1nále. Nazvali jsme jej NULL.

V domácím kole biologické sekce jsme sbírali bakterie v na"ich domovech a zkoumali
vliv dezinfekce na jejich kultivaci. V chemii jsme odhalovali metodiku odstra2ování skvrn
z r'zn(ch materiál'. Ve fyzikální sekci jsme m+li za úkol rozd+lat ohe2 pomocí !,5V baterie
a obalu plís2ového s(ra, kter( obsahuje hliníkovou a papírovou vrstvu. Sehnat takov( obal
byl ov"em celkem boj, a proto jsme nakonec zaimprovizovali s obalem od ruské zmrzliny,
kter( alespo2 trochu odpovídal nastaven(m parametr'm. P%esto se nám ohe2 rozd+lat ne-
povedlo a museli jsme se spokojit s d(mením. Nutno podotknout, &e i d(mení bylo velk(m
vít+zstvím po dlouhém beznad+jném boji. Sekce logiky si pro nás p%ipravila anal(zu map.
Obdr&eli jsme dvanáct soubor' – vrstev mapy a m+li ur)it, co p%edstavují. Posléze jsme vy-
bírali nejlep"í místo pro stavbu rozhledny.

Leto"ní 1nále bohu&el nemohlo prob+hnout na p'd+ Masarykovy univerzity, ale p%esu-
nulo se do virtuálního prost%edí. P%esn+ji %e)eno, probíhalo v paralelním vesmíru, ve kterém
jednotlivé t(my %e"ily záhadnou smrt profesora Gödela. B+hali jsme po virtuální map+
m+sta Brna, vysl(chali podez%elé, hledali p%esv+d)ivé d'kazy a postupn+ rozkr(vali záhadu.
V tomto vesmíru toti& nebyl Gödel jen v(jime)n(m matematikem, ale také vynálezcem
pracujícím na sestrojení stroje )asu. Pokud by se jej vrah zmocnil, a stroj by tak skon)il v ne-
správn(ch rukou, mohlo by to zp'sobit hrozné v+ci.

Ná" t(mnakonec záhadu úsp+"n+ rozlousknul a umístil se na skv+lém *. míst+. Krátké video
o pr'b+hu leto"ního klání sout+&e N-trophy naleznete na stránce youtu.be/MmDaBW;jSqA.

Jind#ich Matu(ka, ,.A, Hana Slámová a Anna Blahová, ,.B
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+1. ChemQuest
Mimo jiné sout+&e zorganizovala V9CHT v Praze ve "kolním roce #$#$/#$#! i sout+&
ChemQuest. Jde o celostátní sout+& pro st%ední "koly, kde mají &áci za úkol provést a nato)it
chemick( pokus na dané téma, které letos zn+lo „Chemie a historie“. Z na"í "koly se ú)astnil
jeden t(m ve slo&ení Karolína Kone)ná (!.B), Karolína Tomá"ová (!.C) a Tereza 9ustrová
(!.C) s pokusem „Duch Svat(“. Pod vedením profesorky Veroniky Kyasové a profesora Vác-
lava Piska)e jsme nato)ili reakci manganistanu draselného a peroxidu vodíku a vyhráli
mnoho krásn(ch cen nebo mo&nost vyzkou"et si práci p%ímo na V9CHT. Na video s na"ím
(i jin(m) pokusem se m'&ete podívat zde:
youtube.com/playlist?list=PLFrGuvXvjnQOBGEG$TvQwuBV<gRXEh$M$.

Tereza 8ustrová, !.C

+/. ViBuCh
Proto&e m+ baví chemie, ViBuCh byl jasná volba mého dal"ího sout+&ení. Pro neznalé:
ViBuCh je zkratka ze slovVzd+lávací iKurz proBudoucíChemiky. Jedná se o koresponden)ní
seminá% pro studenty 0. a .. ro)níku vy""ího gymnázia v 6eské republice i na Slovensku.
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Skládá se ze )ty% sérií a ka&dá série má p+t úloh: t%i tematické (pro v"echny série spole)né
téma) a dv+ úvodní. Leto"ní témata byla fyzikální chemie vody; syntéza, v(skyt a vlastnosti
kolagenu a expozi)ní cesty "kodliv(ch látek z environmentální chemie.

Sout+& za)ala v %íjnu jako obvykle. Díky distan)ní v(uce jsemm+la více )asu se jí v+novat,
nemusela jsem se tolik u)it, a voln( )as jsem tak mohla p%em+nit na )as stráven( s chemií.
A &e ho nebylo málo! Zpo)átku pro m+ byla n+která témata velkou neznámou – nap%íklad
kolagen. Nakonec se mi ale v&dy poda%ilo odevzdat v"echny úkoly z celé série, proto&e jsem
si nedala pokoj, dokud jsem nep%i"la na %e"ení i toho nejzapeklit+j"ího p%íkladu. Nad n+kte-
r(mi úlohami jsem strávila hodiny a hodiny a p%em("lela jsem nad nimi t%eba i o 9t+drém
dni – ale stálo to za to.

Jak )as b+&el, ve v(sledkové listin+ jsem se nenápadn+ posunovala vp%ed. Po poslední
)tvrté sérii jsem obsadila v(sledné ;. místo (v+t"ina m(ch koleg' z první dvacítky je o t%i
roky star"í). Ze student' Jaro"ky jsem ov"em rozhodn+ nebyla jedinou ú)astnicí.
Na !.. míst+ se umístila Hana Slámová (..B), na #.. míst+ Tereza 9ustrová (!.C), na #-. míst+
Jana Chaloupková (!.C), na 0<. míst+ Jind%ich Matu"ka (..A) a na .$. míst+ Anna Hronová
(#.A).
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Díky svému umíst+ní jsem se mohla (jako nejmlad"í) zú)astnit letního soust%ed+ní
ViBuChu, které se konalo od !-. do #.. )ervence #$#! v prostorách univerzitního kampusu
v Brn+-Bohunicích. T%i dny zde probíhal program k tematické )ásti koresponden)ního
seminá%e: syntéza kolagenu v praxi, fyzikamateriálu (tvorba vlastní slitiny na plazmové tavi)ce,
zkoumání slitiny pod elektronov(mmikroskopem atd.) a anal(za Galát' ve vzorcích. Ve st%edu
jsme pak "li na procházku na Hády a v pátek byl p%edná"kov( a sportovní den spojen(
s grilováním na rozlou)enou. Ve)er u grilu jsme )ile konverzovali na nejr'zn+j"í chemická
témata, konzumovali v(borné maso a mnozí i nápoje na bázi etanolu, to v"e pod vedením
zku"en(ch organizátor'. Následující den jsme se v"ichni rozjeli zp+t do sv(ch domov'.

Za ostatní ú)astníky mluvit nem'&u, ale já sama u& te, vá&n+ uva&uji, &e budu ViBuCh
%e"it i p%í"tí rok. Pokud vás tedy baví chemie a k tomu jste nejv(" ve t%e4áku nebo ve )tvr4áku,
mám pro vás jednu radu – 3E9TE ViBuCh!

Olivie Maya Matyasková, ,.bg

+-. Rozvíjíme podnikavost
Ve "kolním roce #$#$/#$#! jsme v hodinách ekonomiky spolupracovali s brn+nsk(mi in-
stitucemi JIC, KUMST a Lipka.

Akce „T%ída plná nápad'“ je jednodenní v(ukov( program pro &áky a u)itele st%edních
"kol pln( inspirace. Háci si vyzkou"eli %e"ení problém' pomocí vlastních nápad'. Zamysleli
se nad sv(mi siln(mi stránkami a objevovali své podnikavé kompetence. Tuto akci uspo%á-
dala b(valá u)itelka ekonomiky na na"í "kole Pavlína Ol"áková. Vzhledem k probíhající
distan)ní v(uce se program po%ádan( Lipkou uskute)nil online.

„Na skok do podnikatelského sv+ta“ je název akce, kterou organizuje JIC a tímto „sv+tem“
nás provedla Ivana Kubát Chlubná. Studenti m+li mo&nost zjistit, co je podnikavost, jak pra-
covat s nápadem a jak funguje podnikatelsk( inkubátor. Nejv+t"ím p%ínosem bylo sezná-
mení s konkrétními podnikatelsk(mi p%íb+hy. 9koda &e prohlídka byla pouze virtuální, pro-
totypovací dílnu FabLab proto nav"tívíme a& p%i dal"ím setkání.

Poslední akci pro nás uspo%ádal pracovník KUMSTu David Severa. Jednalo se o tvorbu
„persony“ se studenty ekonomiky. Ti m+li mo&nost vyzkou"et si pou&ití tohoto marketingo-
vého nástroje a zjistit, jak se pou&ívá v praxi. V leto"ním roce budeme v hodinách ekono-
miky ve spolupráci s t+mito podnikav(mi institucemi pokra)ovat.

Ing. Jitka Horáková

+.. Animánie na Jaro&ce
B+hem leto"ní distan)ní v(uky v(tvarné v(chovy jsme se studenty prvních ro)ník' vstoupili
do sv+ta pohybliv(ch obrázk' a postupn+ objevovali kouzlo animování. Studenti si doma na
sv(ch po)íta)ích a telefonech (v rámci domácích úkol') vyzkou"eli r'zné techniky animace
a posléze se pustili i do tvorby vlastních krátk(ch animovan(ch 1lm'.

Pracovali technikou stop-motion a d%íve, ne& za)ali vyráb+t postavi)ky a scény p%íb+h',
vytvá%eli kreslené 1lmové scéná%e – storyboardy. Nejlep"í scéná% z ka&dé t%ídy byl p%ed
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Vánoci ocen+n originálním hrní)kem pro „nejlep"ího scenáristu "kolního animovaného 1l-
mu“.

6ást student' ve sv(ch animacích zpracovávala téma vypsané sout+&í Animág (celostátní
sout+& animované tvorby d+tí a mláde&e). Leto"ní téma pro kategorii st%edních "kol zn+lo
„Kdy&m+ napad nápad“.

Druhá )ást student' vytvá%ela animace pro charitativní projekt brn+nské neziskové or-
ganizace ParaCENTRUM Fenix, která pomáhá lidem po poran+ní páte%e a míchy p%i návra-
tu do aktivního &ivota. Tento projekt pod názvem „Um+ní propojí na"e sv+ty“ zahrnoval
sbírku obraz' mlad(ch um+lc' ze základních, st%edních a um+leck(ch "kol, které byly
v rámci projektu za%azeny do sout+&e o nejkrásn+j"í „obraz pro Fenix“ a posléze i do bene-
1)ní dra&by. Projekt byl v %íjnu zakon)en v(stavou se slavnostní vernisá&í v divadle Reduta.

Spole)ná animace na"ich student' pod názvem „I na"e sny mají k%ídla“ byla zástupci Pa-
raCENTRA vybrána pro propagaci celého projektu na sociálních sítích a byla promítána p%i
vernisá&i v(stavy v divadle Reduta.

,&. Úsp*ch v Animágu
V sout+&i Animág byla velmi úsp+"ná animace na"í studentky Jany Chaloupkové z !.C s ná-
zvem „Bez nápadu m'&e b(t ka&d(“. Její animace postoupila do 1nále 5. ro)níku sout+&e,
byla za%azena do v(b+ru p+ti nejlep"ích 1lm' v sout+&ní kategorii !5–!< let (gymnázia
a st%ední "koly) a spolu s ostatními 1nálov(mi 1lmy byla promítána v doprovodném progra-
mu mezinárodního festivalu 1lm' pro d+ti a mláde& ZLÍN FILM FESTIVAL #$#!.

Studenti v nelehké dob+ izolace projevili p%i práci na animacích velkou dávku nad"ení,
odhodlání a vynalézavosti. Dokázali, i p%es nep%íznivou situaci ve spole)nosti, navzájem ko-
munikovat a spolupracovat na dálku. Dokonce ti, kte%í pracovali v t(mech, kde m+li rozd+-
lené úkoly, dokázali najít zp'sob, jak si mezi sebou p%edávat jednotlivé díly práce tak, aby
stihli dokon)it animace v)as. Za to jim v"em pat%í velk( dík a uznání.

Mgr. Hana Havlí%ková

b. T!lesná v)chova a sport

!. Sport na Jaro&ce
Ka&d( rok se v první )ásti )lánku v+nuji statistikám a v(sledk'm r'zn(ch sout+&í, závod'
a turnaj' nap%í) v"emi sporty, kter(ch jsme se v pr'b+hu "kolního roku zú)astnili. Ji& na
za)átku "kolního roku #$#$/#$#! bylo z%ejmé, &e nebudou vypsány &ádné sout+&e, alespo2
v prvním pololetí, a4 u& A9SK (Asociací "kolních sportovních klub'), FA6R (Fotbalovou
asociací 6eské republiky), nebo jinou organizací, která pro mláde& sout+&e po%ádá.

P%edm+tová komise naplánovala v"echny "kolní akce (ly&a%ské kurzy a sportovní kurzy)
a sout+&e (sportovní dny na P%í)ní, p%ebor v atletice, turnaj v malé kopané atd.). Dokonce se
plánovalo i tradi)ní basketbalové derby „Jaro"ka vs. Slova2ák“, které se pravideln+ koná
v posledním p%edváno)ním t(dnu. V"e ov"em bylo jinak.
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Od za)átku %íjna nás )ekal nelehk( úkol, a to udr&et v pohybu mláde&, její& fyzická kon-
dice a záliba nejen ke sportu, ale obecn+ k pohybumá klesající tendenci. Na dálkumotivovat
studenty – po hodinách stráven(ch u po)íta)e v(ukou prokládanou hraním her a sociálními
sít+mi (nutno dodat, &e u spousty z nich byl pom+r obrácen() – byla opravdová v(zva. P%ece
jen t+locvik je v(chova a hlavním cílem je vzbudit u d+tí zájem o sport a herní formou je
nau)it sport'm, herním )innostem a dovednostem tak, aby si je dokázaly zahrát a aby je
bavily.

Ka&d( z t+locviká%' sv'j úkol pojal po svém, a a4 se sna&il sebevíc, kontrola, zda cílová
skupina plní jeho doporu)ení, byla tak%ka nulová. Za)ali jsme posíláním odkaz' na videa
na posilovací a protahovací cviky a psali cvi)ební plány na ka&d( t(den. To nám ale záhy
p%i"lo nedosta)ující a pot%ebovali jsme, aby studenti m+li motivaci vyrazit ven, p%ípadn+ cvi-
)it doma. A to nejde ud+lat jinak ne& sout+&ivou formou.

Ka&dé dva t(dny, pozd+ji ka&d( t(den jsme natá)eli videa s v(zvami. Jednalo se o nejr'z-
n+j"í pohybové úkoly, a4 u& silové, koordina)ní, kondi)ní, nebo t%eba rytmické. V(zvy byly
individuální i skupinové a nejlep"í sout+&ící obdr&eli "kolní tri)ka a dal"í v+cné ceny.

Díky seminá%i v Ústí nad Labem konanému je"t+ v zá%í jsme objevili iOrientering. Jedná
se o orienta)ní b+h, kde kontroly probíhají p%es na)tení QR kódu. Po celou dobu a& do ná-
vratu student' do "koly jsme ka&d( t(den v n+kterém z brn+nsk(ch park' postavili trasu
o délce 5–* km s osmi )i deseti kontrolami a udr&ovali ji aktivní po dobu dvou t(dn'. Stu-
dent'm jen sta)ilo vytisknout si námi vytvo%enou mapu se zakreslen(mi kontrolami, nain-
stalovat si aplikaci a mohli vyrazit. Celkem bylo vyty)eno #5 orienta)ních b+h', které si )a-
sem oblíbili i rodi)e a na"i kolegové. K jubilejnímu #$. orien4áku jsme ud+lali jeden
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speciální, a to s dvaceti kontrolami, kde ka&dá kontrola byla v po%adí na startu n+jakého
z d%íve postaven(ch orienta)ních b+h'. Byla to opravdová v(zva. N+kte%í zvládli jen n+kolik
kontrol, jiní v"echny, ti nejlep"í v"echny ve správném po%adí za dva dny a velké uznání pat%í
Olze Dvo%ákové a Ondru Maarovi z lo2ské #.B, kte%í orienta)ní b+h zvládli na nejvy""í
mo&nou úrove2: projeli v"echny kontroly na kole v po%adí, jak "ly jednotlivé orien4áky za
sebou, za jedin( den. Jednalo se o zdolání trasy cca !5$ km s p%ev("ením !;$$metr'. Oprav-
du úctyhodn( v(kon.

V prvním i ve druhém pololetí prob+hla na vy""ím gymnáziu dlouhodobá sout+& O po-
hár distan)ní v(uky, kdemezi sebou sout+&ily t%ídy v nejr'zn+j"ích disciplínách rozd+len(ch
do p+ti kategorií. Ka&dou disciplínu bylo mo&né splnit na ur)itou úrove2 a dle ní dostali
sout+&ící body jak pro sebe, tak celkov+ pro t%ídu. Nutno dodat, &e jsme sout+& zahrnuli
do povinné t+lesné v(chovy a ka&d( t(den studenti dle pravidel posílali spln+nou disciplínu,
kterou si vybrali, a4 u& pomocí printscreenu aplikace na m+%ení pohybové aktivity, nebo
video se spln+nou aktivitou. Sout+&ilo se v následujících kategoriích, které m+ly své disciplí-
ny:

CHIZE – vzdálenost, p%ev("ení, pravidelnost
BJH – !5$$m, 5$$$m, !$ $$$m, !5 $$$m
CYKLISTIKA – vzdálenost, p%ev("ení, pravidelnost, rychlost
SÍLA – "vihadlo, vznosy, plank, pod%ep, v(dr& ve shybu
LYHE – vzdálenost (b+&ecké ly&ování), p%ev("ení (skialpinismus)
BONUS – kroky, orienta)ní b+h
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Podzimní sout+& byla velice vyrovnaná a do posledního dne nebylo jasné, která ze t%íd
zvít+zí. O t%etí místo se svedl také lít( boj. Celé t%ídy #.B a 0.A p%ed Vánocemi vyrazily na uli-
ci Schodová, kde byl postaven orienta)ní b+h a desetkrát musely absolvovat v(b+h/v(stup
<< schod'. Nakonec byla "4astn+j"í t%ída 0.A.

". Po'adí t'íd v sout*+i O pohár distan#ní v)uky
!. místo t%ída 0.A *. místo t%ída !.A
#. místo t%ída #.B ;. místo t%ída 0.D
0. místo t%ída !.B -. místo t%ída 0.C
.. místo t%ída #.D <. místo t%ída 0.B
5. místo t%ída !.D !$. místo t%ída !.C

Poháry jsme ocenili i nejlep"í t%i jednotlivce, kte%í ka&d( t(den posílali n+kolik spln+n(ch
disciplín na nejvy""í úrove2 se skv+l(mi v(kony. Za spln+ní v"ech disciplín na nejvy""í
úrove2 se ud+lovaly i tituly. Více o nich naleznete pod odkazem o n+kolik %ádk' ní&e.
Do sout+&e se zapojily i dv+ dívky, ji& zmín+ná Olga Dvo%áková a také Nela Havlí)ková z !.B.
Sv(mi v(kony zastínily drtivou v+t"inu hoch'!

+. Po'adí jednotlivc( v sout*+i O pohár distan#ní v)uky
!. místo Martin Hanák, !.B
#. místo Ond%ej Maar, #.B
0. místo Ond%ej Kozel, #.D

Jarní sout+& obohacená o kategorii ly&ování se nesla v podobném duchu a rozdíl mezi
prvními dv+ma t%ídami byl je"t+men"í. Vít+zství obhájila t%ída 0.A p%ed #.B.

,. Po'adí t'íd v sout*+i O pohár distan#ní v)uky II
!. místo t%ída 0.A *. místo t%ída !.B
#. místo t%ída #.B ;. místo t%ída !.C
0. místo t%ída #.D -. místo t%ída 0.D
.. místo t%ída !.D <. místo t%ída 0.B
5. místo t%ída !.A !$. místo t%ída 0.C

Stejn+ jako na podzim se i na ja%e vyhla"ovalo po%adí jednotlivc'. Velká gratulace pat%í
Olze Dvo%ákové, která se dokázala dostat na stupn+ vít+z'. Krom+ dal"í dívky Nely Havlí)-
kové se sout+&e zú)astnila je"t+ Lucie Reichertová ze 0.A, která obsadila celkové ;. místo.
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0. Po'adí jednotlivc( v sout*+i O pohár distan#ní v)uky II
!. místo Antonín Sekerka, 0.A
#. místo Ond%ej Maar, #.B
0. místo Olga Dvo%áková, #.B

Kompletní v(sledky a statistiky pro podzimní i jarní sout+& naleznete zde:

Podzimní v(sledky Jarní v(sledky

Vyhlá"ení vít+z' prob+hlo d'stojn+ p%ed budovou "koly za ú)asti zástupc' vít+zn(ch t%íd.
N+kte%í se do sout+&e zapojili více, n+kte%í mén+. Ka&d( v"ak má sv'j díl na celkovém po%adí
a d'le&ité bylo, abychom byli v pohybu a p%edcházeli civiliza)ním chorobám a onemocn+-
ním. A práv+ na instagramovém ú)tu "koly jaroska_v_pohybu naleznete nato)ené v("e zmí-
n+né pohybové v(zvy, úsp+chy na"ich student' na ji& organizovan(ch sout+&ích a dal"í zají-
mavosti a sportovní aktivity Jaro"ky.

Po znovuobnovení prezen)ní v(uky se ze v"ech plánovan(ch akcí povedlo uspo%ádat
sportovní kurzy v plném rozsahu a bez omezení. Studenti t%etích ro)ník' vyrazili
do Chorvatska na ostrov Rab, kde probíhaly turnaje v plá&ovém volejbale, fotbale, badmin-
tonu a dal"ích sportech. Jiní se zú)astnili vodáckého v(cviku na %ece Lu&nici. Moravsk( kras
se stal destinací pro cykloturistiku a n+kte%í studenti se vydali na vysokohorskou turistiku
do Vysok(ch Tater. Jediná sout+&, která se uskute)nila v lo2ském "kolním roce, byl turnaj
v malé kopané vy""ího gymnázia na Jaro"ce a na h%i"ti na P%í)ní.

9kolní rok #$#$/#$#! byl velmi speci1ck( a pro v"echny náro)n(. V+%ím v"ak, &e následu-
jící "kolní rok budeme mít zase z t+lesné v(chovy radost jak my, tak i studenti. He nejen ab-
solvujeme v"echny vypsané sout+&e, ale &e v nich budeme nap%í) v"emi kategoriemi
i úsp+"ní. K tomu v"emu je pot%eba mít chu4 k pohybu, ke sportu, a hlavn+ zdraví.

Mgr. Petr Stupka
p#edseda PK TV
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1. Sportovní kurz ve Vysok#ch Tatrách
Mezi ji& tradi)ní sportovní kurzy pat%í i vysokohorská turistika. V lo2ském "kolním roce se
vybraní studenti vydali pod vedením zku"en(ch instruktor' zdolávat vrcholy Vysok(ch Ta-
ter. I kdy& tento kurz pat%í z "iroké nabídky k t+mnejmlad"ím, jednalo se ji& o desát( ro)ník.
Akce za)íná tradi)n+ ráno v ned+li ve vestibulu hlavního nádra&í, kde se t%icet milovník'
p%írody a sportovních nad"enc' vydává vst%íc nov(m zá&itk'm a dobrodru&stvím. Na své si
p%ijdou „ma"inká%i“ díky t%em p%estup'm na vlakov(ch nádra&ích.

Za krásného slune)ného po)así jsme #$. )ervna vyrazili do Tatranské Lomnice. S rych-
l(m p%estupem v Olomouci jsme dojeli v brzkém odpoledni do Popradu. Poslední hodiny
p%ed p%estupem lze ji& obdivovat krásy slovensk(ch poho%í, nebo4 u& za Hilinou projí&díme
malebnou krajinou podél Váhu – nejprveMalou Fatrou, následn+míjíme Velkou Fatru, Níz-
ké Tatry a za vodní nádr&í Liptovská Mara se zvedají Rohá)e, na které voln+ navazují Vysoké
Tatry. Jejich hlavní dominantou je Krivá2, kter( je ji& zdálky vid+t. Podél celého poho%í s v(-
hledem na majestátní "títy jsme tedy dorazili do Popradu. Obrovskou v(hodou je pro stu-
denty jízdné zdarma po slovensk(ch &eleznicích. P%es Star( Smokovec jsme odpoledne doje-
li do Tatranské Lomnice a p+"ky vyrazili do tábora !. máj. Ubytování v chatkách je velmi
skromné, ale v"e kompenzuje v(hled p%ímo z terasy na Lomnick( "tít, Slavkovsk( "tít
a Velkou Svi"4ovku.

K tomuto kurzu neodmysliteln+ pat%í brzké ranní vstávání a snídan+ v "est hodin ráno
není &ádnou v(jimkou. Jeliko& p%edpov+, po)así na za)átek t(dne byla p%ív+tivá, ale po)así
se m+lo postupn+ kazit, rozhodli jsme se hned v pond+lí vyrazit na del"í túru. Z Tatranské
Biele vody, kam jsme dojeli b+hem pár minut autobusem, vede údolím Ke&marskej Bielej
vody cesta na Chatu pri Zelenom plese. Po krátké ob)erstvovací pauze jsme pokra)ovali str-
m+ vzh'ru na Jah2a)í "tít. Asi po #$$ v("kov(ch metrech bylo nutné ná" plán p%ehodnotit
a vzdát, jeliko& sn+hová pokr(vka byla ji& v !-$$m n. m. a pro samotn( v(stup na vrchol
ve v("ce ###<m n. m. bychom pot%ebovali ma)ky. Vrátili jsme se tedy k Zelenému plesu
a vzali zavd+k jin(m vrcholem, a sice Velkou Svi"4ovku ve v("ce #$0;m n. m. Stoupání na ni
je velmi prudké a náro)né, v"ichni ho v"ak zvládli bez v+t"ích problém'. Odtud se klesá
na Skalnaté pleso, ze kterého vede lanovka na Lomnick( "tít vysok( #*0.mn. m. My jsme se
vydali po sjezdovce u& zp+t do Lomnice a poté do na"eho tábora. Celá túra trvala nakonec
dev+t a p'l hodiny s p%ev("ením !.$$metr', co& je na za)átek velmi slu"né.

Tento ro)ník se se"la opravdu kvalitní skupina jak v(konnostn+, tak jako kolektiv,
p%esto&e se jedná o „mix“ )ty% t%íd. Po sestupu n+kte%í polehávali p%ed chatkami na trávníku,
jiní "li rovnou do sprchy a vybraní jedinci "li je"t+ b+hat. Tehdy jsem je"t+ netu"il, &e m+ tato
aktivní regenerace se záv+re)n(m sprintem ke koloto)i bude )ekat i následující dny. Po ve)e-
%i b(vá program )ist+ individuální. Je zde mo&nost jít se je"t+ projít do Lomnice, hrají se hry,
hraje se na kytaru u táboráku a postupem )asu v pr'b+hu t(dne se chodí d%ív a d%ív spát.

V úter( nebylo kam sp+chat, proto&e jsme si cht+li dát trochu leh)í túru. P%esto jsme se
dr&eli základního pravidla, &e na túru se vyrá&í brzy ráno. 6ím d%ív, tím líp. Bezpe)nost je
v&dy na prvním míst+ a hlavním cílem není zdolání n+jakého "títu )i vrcholu, ale v po%ádku
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se dostat dom'. Na"e trasa za)ínala v mali)ké d+din+ Vy"né Hágy, kam jsme popojeli elek-
tri)kou. Na"í metou bylo Batizovské pleso, na které se stoupá stejnojmennou dolinou.
Po osmi stech v("kov(ch metrech nám byl odm+nou v(hled na Kon)istou, Popradsk( Ka-
dov( "tít, Batizovsk( "tít a nejvy""í horu Slovenska – Gerlachovsk( "tít ve v("ce #5**mn. m.
Pak u& se jen klesá po tatranské magistrále a Velickou dolinou do Tatranské Polianky.

Ka&dá akce musí mít n+jak( vrchol. P%esto&e jsme u& v pond+lí byli na Svi"4ovce, cítili
jsme, &e to nebylo úpln+ ono. Ji& se p'lil t(den a únava nar'stala. Proto jsme se rozhodli
skupinu rozd+lit. Po snídani jsme u& v ;:!. jeli elektri)kou na 9trbské pleso, odkud se jedno
dru&stvo vydalo Ml(nickou dolinou k vodopádu Skok a druhé nejd%íve po magistrále a pak
Va&eckou dolinou na Krivá2 vysok( #.<5 m n. m. Jedná se o krásn( v(stup na jednu
z hlavních dominant Tater. Ne nadarmo se %íká, &e kdo nebyl na Kriváni, jako by nebyl nikdy
v Tatrách. P%esto&e se na této tú%e nastoupá zhruba !0$$metr', najdeme v Tatrách i ob-
tí&n+j"í v(stupy.

Posledním turistick(m dnem byl )tvrtek. Ka&d( rok túry r'zn+m+níme, ale nikdy nesmí
chyb+t vodopády Studeného potoka. Vyrazili jsme u& zase v"ichni spole)n+ z Tatranské Lo-
mnice Skalnatou dolinou. Po dvou hodinách jsme byli u vodopád' a dál pokra)ovali kolem
Rainerovy chaty k Obrovskému vodopádu. Velkou Studenou dolinou podél Studeného po-
toka jsme se"li do Tatranské Lesné a pak u& jen kousek po stezce podél silnice do Lomnice.
Jedná se o krásnou jednoduchou p+tihodinovou túru, kdy& se nijak nesp+chá. Velká Studená
dolina pat%í k t+m nejhez)ím a nejzajímav+j"ím míst'm z celého poho%í.

V+t"ina m+la spln+no, n+které je"t+ )ekal tradi)ní b+h. Ten záv+re)n( byl opravdu v(-
&ivn(. P%i v(b+hu z tábora na mezistanici 9tart o délce .,! km a s p%ev("ením 0.$m
po )ty%ech dnech turistiky nohy u& docela bolely. Skupina to zvládla za #<minut a !! sekund.
Je to v(zva pro dal"í ro)níky! Poslední ve)er po ve)e%i se v&dy v"ichni sejdeme u ohn+, pro-
bíráme kurz, opékáme "peká)ky a s(ry a nechybí ani kytara a zp+v.

Pátek u& byl jen odjezdov(mdnem. Kv'li dopravním komplikacím se nám sice cesta pro-
táhla, ale to nic nezm+nilo na tom, &e jsme si kurz u&ili a v"ichni ho zvládli a& na pár od+rek
a puch(%' ve zdraví. Ka&d( si na"el to svoje. N+kdo si jel po nelehkém roce hlavn+ psychicky
odpo)inout a relaxovat, jin( se rozhodl „fyzicky zni)it“ a podávat sportovní v(kony. V"ichni
v"ak m+li spole)n( cíl: poznat krásu Vysok(ch Tater. V+t"ina byla v Tatrách poprvé a pro-
chodili jsme je od v(chodu na západ. V+%ím, &e se do Tater budou ú)astníci kurzu rádi vra-
cet, proto&e je v nich je"t+ spousta míst, která stojí za to vid+t.

Mgr. Petr Stupka
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/. Sportovní kurz v Chorvatsku
Cel( "kolní rok #$#! byl provázen pandemií koronaviru. Situace se vyvíjela a n+kdy m+nila
ze dne na den. Ve"ker( kontakt se studenty probíhal po sítích, a kdy& jsme kone)n+ v pr'b+-
hu m+síce kv+tna nastoupili do "koly, nebylo v'bec jasné, zda se sportovní kurzy uskute)ní.
A u& v'bec ne, zda bude mo&né jet do zahrani)í. Kone)né rozhodnutí bylo na panu %editeli,
kter( de1nitivn+ rozhodl, &e pokud budou zájemci, na kurz do Chorvatska pojedeme.

Z p'vodn+ 0# p%ihlá"en(ch student' jelo nakonec #! a v"ichni se museli p%ed cestou
prokázat negativním v(sledkem testování. Pak ji& v"e probíhalo podle p%edem stanoveného
scéná%e: odjezd od "koly v pátek ve ve)erních hodinách, cesta strávená v autobuse, ráno
trajektem na ostrov Rab a p%ivítání v kempu SanMarino na"í (ji& známou) delegátkou Vero-
nikou. Kemp se oproti p%edlo2skému roku, kdy jsme zde byli naposledy, op+t rozrostl.
V míst+, kde jsme hrávali turnaje v badmintonu, byly postaveny nové mobilní domky
a ubylo stan'.

Cel( t(den nás provázelo krásné po)así. Mo%e je v t+chto místech m+lké a voda u& byla
teplá. Náplní kurzu je tradi)n+ kopaná, volejbal, pétanque, plavání, badminton, vycházka
po ostrov+ a v(let do historického m+sta Rab.

Na záv+r si studenti v n+kter(ch sportech zasout+&ili a odm+nou jim byl diplom a po-
zvání na zmrzlinu. Leto"ními vít+zi v turnaji ve volejbalu byli David Strnad ze 0.B a Vojt+ch
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Obo%il ze 0.A, v pétanquu op+t Vojt+ch Obo%il a Filip Krupka ze 0.A a v orienta)ním b+hu
Filip Krupka a Dan Komjaty, absolvent z roku #$#$.

T(den u mo%e rychle utekl. Je"t+ p%ed jeho koncem jsme byli doslova zasa&eni zprávami
o tornádu, které se p%ehnalo nad vesnicemi u Hodonína, a s nap+tím jsme sledovali zprávy
z domova. V sobotu ráno jsme vyklidili stany, sbalili si kufry a )ekali do ve)erních hodin
na odjezd autobus'. Unaveni, ale plni zá&itk' jsme se vraceli dom'.

Podle slov zam+stnanc' CK jsme byli jedna z mála "kol, která se po covidovém období
vydala do zahrani)í. V"e dob%e dopadlo, dík pat%í panu %editeli za jeho rozhodnutí a ko-
leg'mKobzovi a Li"kutínovi za pomoc p%i organizaci tohoto zahrani)ního sportovního kur-
zu.

Mgr. Sylva Zvolská
vedoucí sportovního kurzu

-. Vodáck# sportovní kurz
Vodáck( sportovní kurz pro studenty 0. ro)ník' se v leto"ním roce ji& tradi)n+ konal na %e-
kách Lu&nice, Stará %eka, Nová %eka a Ne&árka. Volíme více %ek, aby ka&d( den sportovního
kurzu byl pro studenty jin(, a aby tak m+li mo&nost poznat a splout vodácky r'zné typy %ek.

Vodáck( kurz je p+tidenní, letos i p%es koronavirová opat%ení prob+hl v termínu od pon-
d+lí #!. )ervna do pátku #5. )ervna #$#!. P%ed zahájením kurzu jsme se ve "kole otestovali
antigenním testem na covid-!<. Na"t+stí v"ichni byli negativní a mohli jsme si pozitivn+ za)ít
u&ívat sportovního kurzu.

V pond+lí vyjí&díme v ranních hodinách autobusem od "koly do v(chozího místa plavby,
do tzv. mekky vodák', do Suchdola nad Lu&nicí. Zde si rozd+líme vodáck(materiál – lod+,
pádla a vesty – a po krátké teoretické pr'prav+ na b%ehu si jdeme získané teoretické znalosti
vyzkou"et prakticky „na vodu“. N+kte%í studenti jsou ji& zdatn(mi vodáky, jiní jsou na vod+
poprvé, ale v"ichni se po ur)ité chvíli nau)í ovládat lo, a plout ze za)átku alespo2 „p%ím(m
sm+rem“. Postupn+ se v jednotliv(ch dru&stvech pod vedením instruktor' u)íme základní
i slo&it+j"í vodácké záb+ry a m'&eme si vychutnávat krásy nádherné Lu&nice. Plavba
ze Suchdola vede p%ekrásn(m lu&ním lesem p%írodní rezervace Na Ivance a kon)í ve vo-
dáckém tábo%i"ti v Majdalen+, kde na nás )eká autobus, aby nás odvezl do rekrea)ního st%e-
diska Jem)ina, ve kterém jsme ubytováni po cel( t(den.

V úter( ráno se autobusem vracíme do Majdaleny, odkud plujeme krásnou p%írodní re-
zervací Meandry Lu&nice na Rozvodí. Tam se Lu&nice d+lí na Starou %eku (p'vodní koryto
Lu&nice) a Novou %eku. Pokra)ujeme národní p%írodní rezervací Stará %eka a& k silni)nímu
mostu ve Staré Hlín+, odkud se autobusem vracíme do kempu Jem)ina.

Proto&e p%írodní rezervace Meandry Lu&nice je mo&ná nejkrásn+j"í )ást %eky Lu&nice,
za)átek st%ede)ní plavby je stejn( jako v úter(, tedy z Majdaleny na Rozvodí. Odtud vede
splouvan( úsek po !0,5 kilometru dlouhé Nové %ece, která spojuje Lu&nici s Ne&árkou je"t+
p%ibli&n+ #5 kilometr' p%ed jejich p%irozen(m soutokem. Na Nové %ece plujeme p%írodní re-
zervací Novo%ecké mo)ály a podíváme se k památníku sv+toznámé operní p+vkyn+ Emy
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Destinnové. St%ede)ní úsek plavby kon)í asi jeden kilometr za soutokem Nové %eky
a Ne&árky v „na"em“ kempu Jem)ina.

6tvrte)ní plavba po %ece Ne&árce za)íná v na"em tábo%i"ti a nabízí mno&ství sjízdn(ch
stup2' a prah' v)etn+ n+kolika jez', z nich& n+které si za p%ízniv(ch vodáck(ch podmínek
a dodr&ení p%ísn(ch pokyn' instruktor'm'&eme také sjet. Úsek pro v+t"inu student' kon)í
u vodáckého tábo%i"t+ a u jezu v Hamru, ale nad"en(m vodák'm umo&2ujeme prodlou&it si
plavbu a& do Veselí nad Lu&nicí kousek za skute)n( soutok Lu&nice a Ne&árky. Toto místo je
skute)n+ p%ekrásné, proto ur)it+ stojí zato se „ne7ákat“, „nesoulodit“ a u&ít si del"í, #5kilo-
metrovou plavbu po %ece Ne&árce. Leto"ní studenti byli tak ú&asní a aktivní, &e nej"ikovn+j"í
dv+ dru&stva plula se sv(mi instruktory je"t+ po %ece Lu&nici od jejího soutoku s Ne&árkou
a& do Dráchova. Po splutí uvedeného úseku jsme se z Hamru, Veselí nad Lu&nicí, respektive
Dráchova vrátili do rekrea)ního st%ediska v Jem)in+.

6tvrte)ní den zakon)ujeme táborákem, zpravidla zpíváme s kytarami, n+kdy dokonce
posuneme ve)erku – v pátek si toti&m'&eme tro"ku p%ispat, proto&e ji& nevyrá&íme na vodu.
V odpoledních hodinách se autobusem vracíme zp+t do Brna. V dob+ sportovního kurzu,
kdy nejsme „na vod+“, se studenti chodí koupat, hrají volejbal, fotbal, nohejbal nebo jen od-
po)ívají.

Proto&e po celou dobu sportovního kurzu máme k dispozici autobus, jede se „nalehko“
a do lod+ se berou jen nejnutn+j"í v+ci. Plavba probíhá pod vedením kvali1kovan(ch in-
struktor' vodní turistiky na dvoumístn(ch nafukovacích lodích typu Pálava.

Ubytováni jsme po celou dobu ve t%í-, )ty%- a p+til'&kov(ch chatkách v rekrea)ním st%e-
disku Jem)ina, kde máme i velmi dobrou stravu – snídan+ a ve)e%e v jídeln+ a ob+dy ve for-
m+ balí)k'.

RNDr. Pavel Boucník
vedoucí sportovního kurzu

c. Kultura

!. Hudební v#chova na na&em gymnáziu v dob% covidu
Doba covidová p%inesla v minulém "kolním roce nejednu v(zvu pro studenty i pro u)itele.
Ve v(uce se hledaly nové a d%íve nevídané zp'soby, jak se studenty navázat kontakt
a na dálku je provázet studiem r'zn(ch obor' v)etn+ hudebního.

Nad p%edm+tem estetické v(chovy – hudební v(chovou – se vzná"ely otazníky, jak
k n+mu distan)n+ p%istoupit, aby poskytl student'm pot%ebn( kulturní rozhled a také jim
nabídl mo&nost kreativní )innosti, která mezi spoustou teoretické práce v ostatních oborech
mohla p%inést také oddechov( a terapeutick( ú)inek.

Krom+ u)ebnic, které pomohly dr&et osu probíran(ch témat, nastalá situace dala p%íle&i-
tost naplno vyu&ívat mo&ností informa)ního prost%edí internetu, sdílet odkazy k zajímav(m
nahrávkám vá&né i populární hudby na YouTube )i sdílet prezentace a hudební p%ísp+vky
student' k probíran(m témat'm.
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V prost%edí EduPage studenti mohli nejen poznávat, ale také ov+%ovat své poznatky díky
nejr'zn+j"ím hudebním hádankám, spojova)kám, dopl2ova)kám i p%i%azování – zkrátka
díky tomu, co mo&nosti systému EduPage nabízely.

To nejzajímav+j"í v"ak p%inesla vlastní tvorba student'. Ukázalo se, &e kreativní )innosti
se jim da%ily a p%inesly dobrou odezvu. Na obou stupních gymnázia vytvá%eli studenti v pr'-
b+hu roku na základ+ speci1ck(ch zadání vlastní hudební dílka, která odevzdávali ve zvu-
kové nebo audiovizuální podob+. Mezi jin(m vytvá%eli vlastní rapové skladby, vlastní aran&e
hry na t+lo, zhudeb2ovali zadané texty, vytvá%eli vlastní texty na známoumelodii a nahrávali
sv'j p+veck( )i instrumentální projev.

Na EduPage se tak nashromá&dilo mno&ství zajímav(ch prací, které byly d'kazem nápa-
ditosti a um+lecké zdatnosti %ady student'. Pat%ilo k radostem probírat se t+mito )asto inspi-
rativn+ pojat(mi materiály.

V minul(ch letech o Vánocích b(valo zvykem, &e sboristé ni&"ího gymnázia chodívali
zpívat do domov' senior' a p%iná"eli star"í generaci váno)ní atmosféru. Loni to bohu&el
nebylo mo&né, ale p%ece jen se uskute)nila akce „Po"li p%ání)ko“, p%i ní& vlastnoru)n+ vyro-
ben(mi p%áními studenti ud+lali radost alespo2 na dálku. T+m, kte%í se této dobrovolné ak-
tivity zú)astnili, pat%í ná" dík.

Záv+r minulého "kolního roku nás na krátkou dobu pustil op+t do t%íd, a tak i hudebny
znovu o&ily. Zákaz zp+vu z d'vodu zv("eného nebezpe)í p%enosu viru nás nepot+"il, ale i tak
jsme nezaháleli a v+novali se dal"ím mo&n(m )innostem – pohybov(m, poslechov(m i in-
strumentálním. Nyní ji& pohlí&íme dop%edu a doufáme, &e leto"ní rok prob+hne v hudební
v(chov+ bez omezení a kone)n+ si spolu po%ádn+ zazpíváme.

Mgr. Andrea Ptá%ková
za PK hudební v*chovy
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d. Mezinárodní aktivity

!. Studenti nav&tívili m%sto provon%né kávou
L@MiM, L@M>M, Lwów, Lemberg, Leopolis, ale také Pa%í& V(chodu nebo hlavní m+sto kávy.
Tohle v"echno jsou názvy pro jediné krásné m+sto: metropoli Hali)e, které u nás %íkáme
prost+ Lvov. Kdysi s námi tato perla V(chodu b(vala v jednom státním útvaru jako zemské
m+sto historické Hali)e v Rakousku-Uhersku. Povále)n( odsun Polák' a pobyt v sov+tském
soustátí mu na"t+stí neubral nic na kráse, ale spí"e p%idal na exotice. A práv+ do Lvova se
na konci zá%í roku #$#! vypravil z na"eho gymnázia autobus pln( nad"en(ch student' ru"ti-
ny.

M+sto na nás d(chlo báje)nou atmosférou babího léta. V"ude plno turist', obchody a re-
staurace otev%ené a& do noci, divadla, kultura, v"e jako za star(ch „p%edcovidov(ch“ )as'.
V"udyp%ítomní muzikanti vyhrávali nejr'zn+j"í melodie, kejklí%i se p%edhán+li ve svém
um+ní a z mnoha útuln(ch kaváren se linula v'n+ )erstv+ uva%ené kávy. V&dy4 práv+
ze Lvova m+l pocházet kupec, kter( obyvatele Vídn+ p%i obran+ p%ed Osmany nau)il pít
kávu.

Na Ukrajinu jsme ale nejeli jen kv'li místním specialitám. Vyrazili jsme tam, abychom
studenty znovu motivovali ke studiu ru"tiny a ty, kte%í uva&ují o maturit+, rozmluvili. V+%ím,
&e se to alespo2 u n+kter(ch poda%ilo. Lvov je sice m+sto, které hovo%í p%evá&n+ ukrajinsky,
ale není zde problém domluvit v"echny exkurze v ru"tin+. Ruskojazy)ní pr'vodci nás vodili
po lvovsk(ch st%echách, sestoupili s námi do podzemí n+kter(ch chrám', ale také nám
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ukázali jedinou fungující synagogu. Pova&te, &e p%ed #. sv+tovou válkou bylo ve Lvov+ syna-
gog tém+% sto.

T+sn+ p%ed odjezdem jsme nav"tívili také ú&asn( skanzen lidové architektury. P%edstavte
si ho jako ro&novsk( skanzen, ov"em umíst+n( v centru m+sta v obrovském parku. Nejvíce
se &ák'm líbila no)ní exkurze po slavném Ly)ákovském h%bitov+, na kterém si honosné
hrobky vystav+ly v(znamné p%edvále)né "lechtické rody.

S ru"tinou byli &áci v kontaktu také díky vzd+lávacím program'm, které jsme p%ipravili.
Nav"tívili jsme místní Lvovské jazykové gymnázium, kde m+li &áci mo&nost popovídat si se
sv(mi ukrajinsk(mi vrstevníky. Po t%i dopoledne pak v jazykovém centru Language Step
probíhala v(uka ru"tiny s rodil(mi mluv)ími v mal(ch skupinkách.

Na"e nad"ení z exkurze snad nezkalila ani strastiplná cesta autobusem. V(let byl mal(m
testem, zda v tomto slo&itém období lze se &áky vycestovat mimo Evropskou unii. Ano, jde
to, jen vás na polsko-ukrajinské hranici nesmí p%edjet linkov( autobus. Jeliko& jeho pasa&é%i
nem+li v po%ádku tzv. covid pasy, zdr&eli jsme se o více ne& p+t hodin. Máme v"ak radost, &e
se nám po p+ti letech poda%ilo op+t se do Lvova podívat. Pro &áky vy"el v(let velmi levn+,
nebo4 nám dopravu a ubytování uhradil Jihomoravsk( kraj z programu „Do sv+ta! #$#!“.
A ji& nyní pro &áky plánujeme dal"í jazykové exkurze. Co takhle zalet+t si v )ervnu do exo-
tické Od+sy?

P.S. Velké pod+kování pat%í nejen Jihomoravskému kraji za poskytnutou dotaci. Dík pat%í
také pedagogickému doprovodu – Mgr. Kate%in+ Kallus Brychové a Ing. Jitce Horákové. Dr-
&et dohled nad #- &áky vy""ího gymnázia po dobu jednoho t(dne není zrovna snadn( úkol.

Mgr. Michal Horák, u%itel ru(tiny
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Teorie a praxe vyu(ování

!. D!jepis a spole*enské v!dy na VG
V+t"inu plán' na"í p%edm+tové komise v leto"ním "kolním roce zhatila koronavirová epide-
mie a následná distan)ní v(uka. P%esto jsme ud+lali n+které nové zku"enosti – jednou z nich
byl bezesporu online seminá%, kter( pro nás p%ipravily pracovnice Terezínského památníku
pod vedením paní magistry Heleny Palové. V dob+, kdy bylo z%ejmé, &e tradi)ní exkurze
do Terezína neprob+hne, nám byla nabídnuta pro studenty t%etích ro)ník' v rámci online
hodiny virtuální prohlídka terezínského ghetta. Studenti 0.A a 0.C se do tohoto projektu za-
pojili a takto hodnotí netradi)ní hodinu v(ukymoderních d+jin studentka 0.C Ema Knoblo-
chová:

Na ja#e jsme v d'jepise za%ali probírat ". sv'tovou válku. Navzdory nep#íznivé epidemiolo-
gické situaci nám bylo umo2n'no obohatit si v*uku o náv(t'vu Terezína. P#itom jsme nemuseli
ani nikam jezdit – na p#edná(ku jsme se p#ihlásili pomocí sv*ch po%íta%) z pohodlí domova.
Paní pr)vodkyn' se nám pokusila sv*m poutav*m povídáním a spoustou fotek tuto virtuální
prohlídku maximáln' p#iblí2it té „na 2ivo“. Mn' osobn' se p#edná(ka líbila, obzvlá(5 zajímavé
byly domy a pokoje zrekonstruované podle dobov*ch záznam). Jsem ráda, 2e jsem to alespo7
tímto zp)sobem mohla vid't a p#ipomenout si, jakou cenu má mír a svoboda…

Distan)ní podobu m+la také d+jepisná olympiáda, tentokrát s podtitulem „Labyrintem
barokního sv+ta (!55*–!;-!)“. Velmi úsp+"n+ pro"el "kolním i okresním kolem ná"maturant
Martin Prokop ze ..C, kter( nakonec vybojoval na úrovni krajského kola vynikající 0. místo.
D+kujme Martinovi za skv+lou reprezentaci na"í "koly a blahop%ejeme ke skv+lému v(-
sledku.
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V hodinách spole)ensk(ch v+d se t%ída 0.D zú)astnila exkurze do privátní banky. P%i v(-
uce ekonomie se studenti dozv+d+li teoretické informace a p%i prohlídce privátní J&T banky
se zase mohli p%esv+d)it o tom, jak v"echno funguje prakticky. Student' se ochotn+ ujal %e-
ditel banky Patrik Chovanec, kter( jim p%iblí&il i architekturu budovy Trinity. Polyfunk)ní
objekt Triniti vytvo%il architekt Petr Hr'"a v duchu brn+nského funkcionalismu. Studenti se
podívali do prostor' banky i bankovního trezoru, kam by se jen tak b+&n( náv"t+vník nedo-
stal. Celou prohlídku zakon)ila káva v p%ízemí privátní banky, kde se nachází J&T banka
café.

Mgr. Michaela 8lesingerová
p#edsedkyn' p#edm'tové komise

Na konci )ervna se studenti mohli zú)astnit n+kolika akcí, které organizovaly jednotlivé
p%edm+tové komise. Velká skupina se vypravila do ulic m+sta „Po stopách brn+nského funk-
cionalismu“. A proto&e Brno je v(znamn(m p%edstavitelem a pr'kopníkem tohoto sm+ru,
bylo se opravdu na co dívat.

Budovy, které b+&n+ míjíme a které jsou sou)ástí centra m+sta, mají sv'j p%íb+h. Paní
pr'vodkyn+ nejprve seznámila studenty se základními informacemi souvisejícími s tímto
slohem a na d'le&it(ch budovách jim hlavní znaky funkcionalismu ukázala.

Celá prohlídka za)ala na nám+stí Svobody budovou Komer)ní banky a pokra)ovala k ho-
telu Avion na 6eské ulici. Tam jsme m+li "t+stí, proto&e si nás p%i exkurzi p%ed hotelem
v"imli lidé, kte%í hotel Avion práv+ restaurují, a pozvali celou na"i skupinu na prohlídku
vnit%ku budovy. To byl zá&itek! Dozv+d+li jsme se, &e hotel se p%estavuje ve stejném duchu,
v jakém byl postaven. Tak&e vypadá stejn+, jako by ho práv+ dokon)il Bohuslav Fuchs.
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Dal"í zajímavé budovy byly nap%íklad kavárna Savoy, Zemanova kavárna, obchodní d'm
Centrum, Nádra&ní po"ta. Funkcionalismus k Brnu prost+ pat%í, je v"ude kolem nás a ne-
reprezentuje ho jen vila Tugendhat, která je od roku #$$! zapsána do seznamu sv+tového
d+dictví památek UNESCO.

Mgr. Gabriela Chovancová

". Distan*ní v)uka v)tvarné v)chovy na Jaro"ce
Vzpomínáte si, milí studenti, jaké to bylo, koukat po ve)erech do "kolního infosystému
a hledat tam bledé pidikamerky zv+stující online videohodiny a videosch'zky? Kolik jich
bylo? Dv+ t%i denn+? Dobrá! P+t? Ale no tak!

A vzpomínáte si, vá&ení a milí rodi)e, jaké to bylo, kdy& jste na sv(ch home oNcech sl(-
chávali z pokojí)k' sv(ch d+tí více )i mén+ bizarní repliky absurdního dramatu? Co p%ipo-
jení, fungovalo? Nesly"ím vás! N+jak se mi sekáte. Signál, pokrytí, p%ipojení a poskytovatel.
A data. A telefonáty operátorovi. Znám to. Není nad to vychutnat si v klidu svoji ranní kávu,
kdy& vám u toho vzdálení, ale p%esto tak n+jak p%ítomní spolu&áci va"ich d+tí lí)í své dojmy.
A co teprve ty va"e d+ti. Dnes a denn+ asi tak rok a p'l. Doma. Co jsme lí)ili my u)itelé, víte
sami nejlépe.

A vzpomínáte si, drazí kolegové, jaké to bylo, kdy& se m+lo vysílat z na"ich domov' a p%í-
bytk'? Selhalo p%ipojení? Bude dal"í pokus. Vylil se )aj do klávesnice? Nevadí, uschne. Za-
mrzl internet? Rozmrzne. V záb+ru webkamery pono&ky p%es gau)? To se uklidí. He se vám
neobjevují tvá%e student', ale v"ude jen samé lentilky s iniciálami? To bude jist+ jen náhoda.
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A kdy& u& tvá%e vidíte, vypadají pon+kud rozespale. To se vám jen zdá. 9umí mikrofon, ka-
mera se seká, my" nereaguje, soubor nejde spustit, reproduktor ml)í? Záhada…

Nechme ale pr'vodní okolnosti distan)ního vzd+lávání stranou. Ve v(tvarné v(chov+
jsme usoudili, &e bude u&ite)né nabídnout nám+ty, kam si zajít v rámci okresu, co vyrobit,
co objevit. V dob+mnoha omezení jsme se tak mohli vydat tam, kde jsme je"t+ nikdy nebyli,
pon+vad& na to nebyl nikdy )as. A )as nejednou byl. Z Chronos povstal Kairos. Mnozí jste
kreslili a malovali, n+kte%í jste stloukli pta)í budku a krmítko, n+kdo po Brn+ a v blízkém
okolí prozkoumával místa tajemná a záhadná, té& malebná a fotogenická. N+kdo si hrál
s plastelínou a s legem, n+kdo se pustil do animace. Kdo n+co d+lal, vyhrál.

Za nám+ty k tvorb+ a k p%em("lení pat%í pod+kování kolegyním Mgr. Han+ Havlí)kové
a Mgr. Blance O’Malley. Jako ukázku p%ipojujeme reprodukci &ákovské kresby s v(jevem
z distan)ní v(uky.

Mgr. Michal Hubá%ek
vyu%ující v*tvarné v*chovy

!. Festival Jeden sv%t *+*+
P%esto&e byl festival po%ádán za velmi komplikovan(ch okolností kv'li pandemii a musel b(t
n+kolikrát p%elo&en, povedlo se nám Jeden sv+t nav"tívit a zhlédnout n+kolik doku-
mentárních 1lm' s nejr'zn+j"í tematikou.

Na"e t%ída m+la mo&nost vid+t t%i krátké dokumenty. V prvním 1lmuKarla a Nordahl "lo
o p%íb+h dívky, která pomáhá rodi)'mpe)ovat o posti&eného star"ího bratra. I kdy& je velmi
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ob+tavá a má brá"ku ráda, ob)as jí dojde trp+livost a má v"eho dost. Zárove2 na ni doléhá
zodpov+dnost. Karla je ze sourozenc' tím mlad"ím, ale vlastn+ se chová jako star"í sestra.

Druh( dokument 9p#íb'h(ikany se zab(val problematikou "ikany na "kolách a na interne-
tu. Rosalie za&ila "ikanumezi spolu&áky. 9kola to %e"ila, v Rosaliin+ t%íd+ se situace uklidnila,
ale problém se p%esunul na internet do roviny kyber"ikany. Rosalie se cítila tak osam+lá, &e
za)ala p%em("let i o sebevra&d+. P%es dosavadní zku"enosti dál vyhledávala internetové
stránky a diskuze, kde se aktivn+ zapojovala. To je ale také nebezpe)né. M+la "t+stí, &e to s ní
nedopadlo jako v dokumentu V síti. V'bec nevyhledávala skute)ná kamarádství v reálném
sv+t+.

Poslední 1lm Pta%í kluk je o chlapci Reshatovi, kter( si najde zálibu v chování holub'.
Nechodí do &ádn(ch krou&k', jen do "koly. Pro uskute)n+ní svého snu musí hodn+ ud+lat.
P%i chovu holub' se nau)í mnohem více, ne& )ekal. K této )innosti ho inspiroval jeho otec,
kter( ji& ne&ije; díky tomu s ním m'&e Reshat navázat jakési duchovní spojení.

Náv"t+va festivalu byla p%íjemn(m zpest%ením v(uky mimo "kolní lavice.
kolektiv 2ák) z !.bg

". „Stolperstein“ na ulici P$í!ní
U& to bude rok a p'l, kdy se na ulici P%í)ní .a m+lo uskute)nit slavnostní pokládání tzv.
stolpersteinu, tedy dla&ební kostky s mosazn(m povrchem nesoucí jméno a n+které dal"í
údaje o ob+ti nacistického re&imu, respektive holokaustu. V sou)asnosti se v evropsk(ch
m+stech nachází asi ;$ $$$ takov(ch kostek.
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Tato dla&ební kostka o rozm+rech !$ O !$ centimetr' se umís4uje na chodník u vchodu
do domu, kde bylo poslední známé bydli"t+ ob+ti. V 6eské republice jsou tyto stolpersteiny
známy jako „kameny zmizel(ch“. V n+m)in+ je v(znam tohoto pojmu „(dla&ební) kameny,
o které se má zakopnout“, tedy jakési miniaturní p%ipomenutí obrovsk(ch hr'z nacistického
re&imu. V Brn+ m'&eme o stolpersteiny „zakopnout“ nap%íklad na t%íd+ Kapitána Jaro"e,
na ulici Bratislavské nebo Vlhké.

Studenti kvarty se ve "kolním roce #$!-/#$!< zú)astnili v Hidovském muzeu badatelské
dílny o ob+tech holokaustu v Brn+ a po prostudování transportních seznam' z roku !<.#
vy"lo najevo, &e práv+ na ulici P%í)ní, kde sídlí ni&"í ro)níky na"eho gymnázia, se nacházelo
poslední známé bydli"t+ dvanáctileté studentky tehdej"ího Spolkového &idovského re-
formního gymnázia v Hybe"ov+ ulici Gertrudy Wasserbergerové. Ta byla transportem
s ozna)ením Ai-;#< dne -. dubna !<.# deportována do Terezína, odkud o n+kolik dní poz-
d+ji odjela dal"ím transportem do Polska, kde zahynula.

Myslím, &e je opravdu d'le&ité neustále si p%ipomínat události, a hlavn+ pak nevinné
ob+ti nacistického re&imu. Gertrude byla mladá, teprve dvanáctiletá studentka primy, tedy
ve stejném v+ku jako na"i studenti v prvním ro)níku víceletého gymnázia. Proto nezapomí-
nejme, &e ka&d( lidsk( &ivot je jedine)n( a svoboda není samoz%ejmostí…

P.S. Kv'li pandemické situaci se plánované pokládání (i kdy& je kostka ji& vyrobena) neu-
skute)nilo, ale m+lo by k n+mu dojít b+hem %íjna nebo listopadu.

Mgr. Milena Zubí%ková
za PK d'jepisu na NG

+. Letní laborky pro &ílené chemiky
Jako ka&d( rok jsme se i letos o prázdninách se"li v laborato%ích na P%írodov+decké fakult+
Masarykovy univerzity s na"imi mlad(mi a nad"en(mi (rozum+jte "ílen(mi) chemiky. Díky
spolupráci s panem doktorem Literákem z P%F MU se na"i studenti mohou „vy%ádit“
ve skv+lé, pln+ vybavené laborato%i. Mohou si vyzkou"et organické i anorganické syntézy,
v+novat se analytické chemii, odpálit si svoji raketku, nau)it se pracovat s nejr'zn+j"ími apa-
raturami. Za%azena je také bojová hra s chemickou tematikou, ve které si mohou prov+%it své
znalosti a zárove2 mají mo&nost poznat univerzitní kampus. P%es v"echny nástrahy covi-
dového období se poda%ilo akci uspo%ádat. I kdy& byla zkrácena na t%i dny, byly to dny nabité
pokusy, syntézami, nab(váním nov(ch poznatk' a laboratorní zru)nosti. Akce se zú)astnilo
#5 student' vy""ího i ni&"ího gymnázia. S organizací pomáhalo osm b(val(ch student' Ja-
ro"ky.

Milí mladí chemici, d+kuji, &e jste a &e neztrácíte touhu po poznání, díky, &e jste stále
natolik "ílení, &e jste schopni strávit )ást prázdnin v chemické laborato%i. P%eji vám úsp+"n(
"kolní rok #$#!/#$##, kter( ji&, doufám, strávíme ve "kole. P%eji vám pevné zdraví. A pokud
se pustíte do p%írodov+dn(ch sout+&í, p%eji vám úsp+chy, se kter(mi budete spokojeni.

D+kuji také sv(m asistent'm, kte%í m+ neopou"t+jí, i kdy& ji& úsp+"n+ studují na vy-
sok(ch "kolách. Bez vás bych na tak náro)né akce nikdy nesebrala odvahu!
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A nakonec d+kuji P%FMU za mo&nost letní laborky po%ádat, p%edev"ím doktoru Jaromí-
ru Literákovi za skv+lé zázemí, oporu a p%ípravu akce, které v+nuje mnoho volného )asu.
Doufám, &e nad"ení na"ich mlad(ch chemik' je ka&doro)n+ dostate)nou odm+nou a pod+-
kováním.

Mgr. Veronika Kyasová

Na letních laborkách jsme byli u& podruhé, a tak jsme byly donuceny napsat své pocity
a dojmy. 9koda &e jsme k tomu byly donuceny, jinak by to dopadlo asi mén+ pasivn+-
-agresivn+.

V"e za)íná ranním srazem, kter(, a)koli není zas tak brzo, byl pro nás, snída2ové gurmá-
ny, trochu problém… Poté si nasadíme sv'j laboratorní plá"4, kter( nám paní profesorka
Kyasová zap'j)ila a kter( m+ osobn+ jenom "tve, proto&e nemohu najít dostate)n+ velik(,
a samoz%ejm+ také ochranné br(le. Dopoledne dostáváme návod se zadáním pokusu. Ten by
podle v"eho m+l odpovídat na"im schopnostem, ale vzhledem k tomu, &e jsme pon+kud ne-
schopní, v+t"inou to kon)í rozbit(m ná)iním )i na"tvan(m odchodem na ob+d p%ed dokon-
)ením. Na ob+d se vydáváme do n+kterého z blízk(ch obchod', kde v+t"inou strávíme a&
moc )asu, vzhledem k tomu, &e jsme na"tvaní kv'li na"í v"eobecné neschopnosti.

Po zbyte)n+ dlouhém ob+d+ se vydáváme zp+t do laborato%e, kde jsou v+t"inou p%iprave-
ny demonstra)ní pokusy )i jin( program. Zajímalo by vás, kde je limit va"ich u"í p%i v(bu-
"ích? Co je pot%eba, abyste odpálili gumového medvídka do vesmíru? Co v"echno se dá za-
tlouct zmrzl(m banánem? (Tím ovocem, p%ísaháme!) Nebo jak by se tvá%il náhodn( kantor
)i v+dec na to, &e jsme mu vysklili okno raketou vyrobenou z PET lahve, horké vody
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a kapalného dusíku? He ne? No nás taky ne, ale máme tu sm'lu, &e u& to víme. Po této u"i
rvoucí a kon)etiny odd+lující zábav+ jsme uml)eni zmrzlinou zmra&enou kapaln(m du-
síkem. Po této odm+n+ u& jsme vypu"t+ni dom', kde se osprchujeme, proto&e co kdyby
na nás s na"í "ikovností p%ece jen z'stal n+jak( sajrajt, a jdeme se p%ipravit na dal"í stejn+
"ílen( den.

Na záv+r chceme %íct, &e i p%es v"e, co nás kdy na laborkách potkalo, jsme p%esv+d)eny jít
tam zase p%í"tí rok, a dostat tak plusové body do che… tedy a znovu si u&ít toto v(bu"né
a &íravé cosi, )emu se %íká v(uka.

Kate#ina Roblí%ková a Victoria Marlene Gabriel, +.bg

,. V#ukov# pobyt v Kaprálov%ml#n%
V pond+lí #!. )ervna jsme se my, &áci #.bg, se"li p%ed Jaro"kou a po testování nasedli do au-
tobusu, kter( nás m+l dopravit na ná" p+tidenní v(ukov( pobyt v Kaprálov+ ml(n+. Po p%í-
jezdu nás lekto%i provedli areálem a %ekli nám n+co o jeho historii. Potom u& nastal po%ádn(
program, kter( byl první den zam+%en na spolupráci a utu&ení kolektivu po karantén+. Nej-
t+&"í aktivita nastala hned na za)átku – rozd+lit se do )ty% skupin. Asi po p'l hodin+ jsme se
kone)n+ dohodli. Potom u& "lo v"e jako po másle, zvládli jsme se dostat p%es potok, p%enést
vodu pouze v rukách nebo k"iltovkách )i dostat mí) ze st%edu velkého kruhu, ani& bychom
do n+j vkro)ili.

Dal"ího dne jsme se vydali na v(let, na kterém jsme se m+li nau)it orientovat v p%írod+,
co& se moc nepovedlo, proto&e v+t"ina z nás u& po deseti minutách ch'ze absolutn+ nev+d+-
la, kde se nacházíme. Odpoledne jsme si vyzkou"eli házení o"t+p', vyráb+ní keramick(ch
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nádob nebo ulovení mamuta. Také jsme si zahráli strategickou t(movou hru, která prov+%ila
mimo jiné na"i poctivost.

U)ili jsme se st%ílet z luku a rozd+lávat ohe2 bez zápalek. Areál ml(na jsme zalili vlastním
potem i p%i stav+ní prav+ké ch("e, ve které jsme ale kv'li "patnému po)así nemohli p%espat
(v té dob+ byly na polovin+ Moravy záplavy a tornádo). Ani va%ení gulá"e na ohni nebylo
s mokr(m d%evem pe%í)ko. Ale p%es v"echny nesnáze se nakonec to, co je"t+ deset minut
p%ed koncem vypadalo jako voda s majoránkou a kameny (nebo to byly nedova%ené bram-
bory?), zm+nilo v chutné jídlo. Hodn+ adrenalinu jsme si u&ili p%i sla2ování z dvacetimet-
rové skály a pr'zkumu jeskyn+ Netop(rky, kde jsme se museli plazit úzk(mi chodbami )i
p%ekonávat jiné p%eká&ky. Z Netop(rky jsme vylezli tak zablácení, &e by se nás lekl i Jo&in
z ba&in. Ale proto&e bahna není nikdy dost, "li jsme je"t+ na no)ní hru v lese, která se nako-
nec nekonala v lese, ale v ba&in+…

Poslední den jsme u& byli tak vy%ízení, &e jsme uvítali odpo)inkov( program: ud+lali jsme
velké plakáty na téma související s prav+kem. Po jejich prezentaci následovala u& jen zp+tná
vazba a pak bohu&el odjezd.

Veronika Va7á%ková a David Barabá(, ".bg

0. Letní odborné soust$ed%ní B%stvina *+*,
Jako ka&d( rok se i letos zú)astnili studenti na"eho gymnázia letního odborného soust%ed+ní
chemické a biologické olympiády v B+stvin+. Soust%ed+ní je v(b+rové a nabídku k ú)asti ob-
dr&í ka&d( rok jen nejlep"í ú)astníci chemické a biologické olympiády. Konalo se na p%elomu
)ervna a )ervence roku #$#! ve vesnici B+stvina nedaleko6áslavi, v tomto p%ípad+ ji& na&ivo,
nikoli online jako samotné sout+&e. Ú)astníci trávili )as posloucháním zajímav(ch p%edná-
"ek, d+láním magick(ch chemick(ch a biologick(ch pokus' nebo také zajímav(mi hrami,
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letos na téma vesmír a let do n+j. Barbora Kone)ná (#.B), Martin Hanák (!.B), Tereza
9ustrová (!.C) a dal"í studenti z mnoh(ch "kol se tak na chvíli p%esunuli do v(cvikového
centra spole)nosti BASA a u&ili si zde spoustu legrace.

Tereza 8ustrová, !.C

1. Odpoledne s Donem Quijotem
Dne #0. dubna #$#! se ná" student Arseniy Mironov ze ..bg zapojil do #. ro)níku akce na-
zvané „Odpoledne s Donem Quijotem“, kterou po%ádá Ústav románsk(ch jazyk' a literatur
Masarykovy univerzity. Akce prob+hla u p%íle&itosti Mezinárodního dne knihy, kdy si p%ipo-
mínáme v(ro)í spojená se dv+ma velikány klasické literatury – Shakespearem a Cervante-
sem. 9tafetového )tení románu Dobrodru&ství d'myslného rytí%e Dona Quijota se letos zú-
)astnilo p%es padesát student' a u)itel' a trvalo t%i hodiny. V úvodu v"echny pozdravil
prod+kan Filozo1cké fakulty MU Mgr. Josef 9aur, Ph.D., a zástupkyn+ pra&ské pobo)ky In-
stituto Cervantes, která zahájila )tení v originále. Názvy a podtituly kapitol )etli rovn+&
"pan+lsky rodilí mluv)í. Akce prob+hla online.

Mgr. Andrea Bu%ková

+. +ifrova*ka
V rámci distan)ní v(uky jsme pro na"e studenty a jejich rodiny a p%átele nachystali men"í
"ifrovací hru v okolí Brna. Pokud jste se je"t+ na hru nepodívali, zde jsou zadání jednotliv(ch
"ifer. Nultá "ifra vám %ekne, kde hra za)íná. Ka&dá dal"í "ifra vás pak po"le na dal"í místo.
Trasam+%í !! kilometr' a celá hra vám zabere )ty%i a& p+t hodin podle toho, jak budete rychlí
p%i %e"ení "ifer. Hra za)íná a kon)í na zastávkáchMHD. Po)áte)ní i koncovémísto jsou v do-
cházkové vzdálenosti.

Mgr. Petr Pupík
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Instituce na #kole

!. Sdru(ení rodi*# a p'átel "koly
Jako ka&doro)n+ podávám stru)nou zprávu o )innosti Sdru&ení rodi)' a p%átel "koly. Rád
bych se s vámi pod+lil o úkoly a problémy, které jsme v uplynulém roce %e"ili a které nás
v za)ínajícím "kolním roce o)ekávají.

Pokud ji& lo2ská zpráva o na"í )innosti byla atypická, leto"ní zpráva bude zcela mimo-
%ádná. V p%edminulém "kolním roce zasáhla pandemická situace "kolství na necelé druhé
pololetí, av"ak "kolní rok, kter( nyní hodnotíme, postihla prakticky cel(. Tato skute)nost
ovlivnila chod nejen na"í "koly, ale celého "kolství a kladla zcela ne)ekané a mimo%ádné ná-
roky na "koly, &áky i rodi)e. 3ada &ák' a cel(ch rodin musela zcela pozm+nit sv'j styl &ivota
a n+kdy se i velmi svízeln+ vyrovnat se vzniklou situací. P%ed zcela nov(mi problémy stáli
v"ichni vyu)ující a vyno%ila se %ada d%íve nemysliteln(ch komplikací. Celkov( stav, v n+m&
se ocitla na"e spole)nost, p%inesl i %adu dal"ích praktick(ch problém'.

Jist+ máte v"ichni v &ivé pam+ti nejasnosti kolem p%ijímacích zkou"ek na st%ední "koly,
dlouhotrvající nejasnosti kolem toho, zda se v'bec uskute)ní maturity, a pokud ano, tak
v jakém termínu. Na %adu &ák' tato situace mohla mít i nep%íznivé psychické dopady a "kole,
jejímu vedení a v"em vyu)ujícím p%ipravovala %adu stresov(ch situací. V této souvislosti je
velmi pot+"itelné, &e i v tak mimo%ádné situaci dosáhli na"i &áci op+tovn+ nadpr'm+rn(ch
v(sledk', a to nejen ve srovnání s celorepublikov(m pr'm+rem v"ech "kol, kde je to
vícemén+ povinné vzhledem ke standardním v(sledk'm %ady st%edních odborn(ch "kol
a u)ili"4, ale i ve srovnání s v(sledky gymnázií. Na t+chto v(sledcích se pozitivn+ podílejí jak
&áci, tak i pedagogové na"í "koly.

Je pot+"ující, &e "kola dosavadní pandemickou situaci bez viditeln(ch problém' zvládla.
Mnozí rodi)e si v této souvislosti uv+domili, jak náro)ná je práce pedagog', a u v+t"iny &ák'
se objevil d%íve nevídan( stav: do "koly se t+"í a jsou rádi, &e do ní mohou zase chodit.
Ukázalo se, &e je"t+mnohem hor"í ne&mezery ve vzd+lávání, které si alespo2 na"i &áci zcela
jist+ brzy doplní, byly d'sledky sociální.

V na"í zpráv+ jsme ka&doro)n+ hodnotili v(sledky na"ich &ák' v národních i meziná-
rodních sout+&ích a m+li jsme z nich v&dy radost. Pandemická situace v"ak zásadn+ ovlivnila
i tuto )innost. 3ada sout+&í byla zcela zru"ena, n+které se konaly pouze online a zásadn+ se
omezily i aktivity, je& na"e sdru&ení v&dy 1nan)n+ podporovalo. I v této situaci v"ak dosáhla
na"e "kola – lépe %e)eno její &áci – zcela mimo%ádného úsp+chu. Hák na"eho gymnázia Ji%í
Kalvoda získal v mezinárodní matematické olympiád+ organizované a %ízené z Petrohradu
bronzovou medaili a v mezinárodní programátorské olympiád+ organizované ze Singapuru
získal dokonce zlatou medaili. Myslím, &e k t+mto v(sledk'm je zbyte)né cokoli dodávat.

Vá&ení rodi)e, v"ichni, kdo se na chodu gymnázia jak(mkoli zp'sobem podílíme, samo-
z%ejm+ chceme, aby se i v p%í"tích letech udr&ela vynikající kvalita absolvent' gymnázia
a jejich v(borná pov+st, kterou si vydobyli na vysok(ch "kolách v celé republice a kterou
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trvale prokazují na nejr'zn+j"ích úrovních. Spolupráce rodi)' p%itom pat%í k nezastupi-
teln(m hodnotám, je& k tomu v(razn+ p%ispívají.

V %íjnu #$#! skon)ilo volební období sou)asného v(boru SRP9 a byl zvolen v(bor nov(.
Dovolte mn+ tedy, abych p%i této p%íle&itosti pod+koval v"em jeho dosavadním )len'm
za v"echnu práci, kterou pro "kolu vykonali. Zejména bych v"ak cht+l pod+kovat vedení "ko-
ly a v"em pedagog'm za opravdu vzornou spolupráci v celém uplynulém období. Novému
v(boru SRP9, v jeho& )ele bude stát RNDr. Pavel Sekanina, pak p%eji, aby se mu práce da%ila
a m+l stejn+ jako kon)ící v(bor radost z úsp+ch' na"ich &ák'.

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
p#edseda SRP8

". Klub absolvent# gymnázia
Klub absolvent' p'sobí p%i na"em gymnáziu ji& od jeho obnovení v roce !<*<. Základy
k n+mu polo&il v(bor, jen& p%ipravoval oslavy stého v(ro)í otev%ení gymnázia, které se ko-
naly #-. %íjna !<*;. Podle tehdej"ích p%edpis' mohl ov"em pracovat pouze jako sekce p%i
SRP9. Zm+na pom+r' zp'sobila, &e se v roce !<<! p%em+nil v samostatné ob)anské sdru&ení
absolvent' a profesor' gymnázia. V roce #$!* se díky zm+nám v novém ob)anském záko-
níku zm+nila forma ob)anského sdru&ení v zapsan( spolek. Jeho nové stanovy schválil sjezd
t%ídních d'v+rník', konan( dne .. %íjna #$!*.

Smyslem Klubu absolvent' je sdru&ovat absolventy a nyn+j"í i d%ív+j"í profesory gym-
názia k )innostem kulturním, osv+tov(m, publika)ním a spole)ensk(m, k udr&ení a rozvoji
vztah' jeho )len' navzájem i jejich vztahu ke gymnáziu.

Na základ+ stanov Klubu absolvent' je jeho v(konn(m orgánem v(bor, kter( v sou)asné
dob+ pracuje ve slo&ení:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. p%edseda
RNDr. Pavel Boucník místop%edseda
RNDr. Ji%í Herman, Ph.D. %editel gymnázia
RNDr. Bohumil Kolá)n( p%edseda Studijního nada)ního fondu
RNDr. Pavel Sekanina jednatel
Alena Fialová pokladní
Ing. Ludvík Otruba

V revizní komisi p'sobí Mgr. Milu"e P%ikrylová, RNDr. Pavel Va%ejka a Mgr. Vladimíra
94astná.

Sou)asná hotovost Klubu absolvent' je 5$ *0; K) (ú)et Po"tovní spo%itelny 6SOB
). !!#;$*#$$/$0$$). Jedin(m zdrojem p%íjm' jsou dary fyzick(ch a právnick(ch osob. Tyto
1nance se vyu&ívají k organizování oslav v(ro)í zalo&ení na"eho gymnázia.
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Klub absolvent' spolu s %editelstvím a dal"ími p%íznivci gymnázia v sou)asné dob+ ak-
tivn+ p%ipravuje d'stojné oslavy !55. v(ro)í otev%ení na"í "koly, které se budou konat v sobo-
tu !. %íjna #$##.

Oslavy budou zahájeny v sobotu !. %íjna v < hodin slavnostní bohoslu&bou v chrámu
sv. Tomá"e. V dob+ od < do !0 hodin bude probíhat Den otev%en(ch dve%í v obou budovách
gymnázia – v budov+ na t%íd+ Kapitána Jaro"e !. i v budov+ na P%í)ní !*. Zde se v"ichni
b(valí studenti, profeso%i, ale i "iroká ve%ejnost budou moci seznámit jak s historií, tak i se
sou)asn(m &ivotem "koly. P%ipravené budou v(stavy historick(ch dokument', maturitních
tabel a fotogra1í z minul(ch oslav a promítání 1lm' z oslav stého v(ro)í zalo&ení gymnázia
a z prvních maturit na obnoveném gymnáziu v roce !<;0. P%ístupné budou v"echny t%ídy,
odborné u)ebny a laborato%e s u)ebními pom'ckami a nov(mi u)ebnicemi, dále Sí2 tradic,
v(stava v(tvarn(ch d+l a sportovní hala. Ve "kole se budou prodávat v"echny publikace vy-
dané na"ím gymnáziem.

Po polední p%estávce budou oslavy pokra)ovat od !. hodin slavnostním shromá&d+ním
vM+stském divadle Brno na ulici Lidická !*. V první )ásti programu v divadle vyslechneme
projevy p%edsedy Klubu absolvent' prof. MUDr. Pavla Ventruby, DrSc. (absolventa z roku
!<;0), %editele gymnázia RNDr. Ji%ího Hermana, Ph.D., a n+kter(ch dal"ích )len' )estného
p%edsednictva oslav. V(znamn(m absolvent'm na"í "koly budou p%edány )estné odznaky
gymnázia. Ve druhé )ásti zhlédneme vystoupení p+veckého sboru slo&eného ze sou)asn(ch
student'.

V !; hodin oslavy vyvrcholí ji& tradi)ním setkáním absolvent', profesor' a p%átel "koly
ve v"ech prostorách Kulturního centra Babylon, tedy nov+ zrekonstruovaného b(valého Sta-
dionu v Brn+ na ulici Kounicova #$.

O oslavách v(ro)í na"í "koly se v"ichni absolventi dozv+dí od sv(ch t%ídních d'v+rník',
kte%í jsou se v"emi informacemi t(kajícími se oslav oslovováni e-mailem. Z následujících
absolventsk(ch t%íd nemáme e-mailov( kontakt na t%ídního d'v+rníka – to znamená, &e ab-
solventi t+chto t%íd by se nemuseli v'bec dozv+d+t o p%ipravovan(ch oslavách (v závorce
jsou bez titul' uvedena p%íjmení absolvent', kte%í d%íve vykonávali funkci t%ídního d'-
v+rníka; pokud zde &ádné jméno není, nemáme z této t%ídy na nikoho &ádn( kontakt): !<5.
(Zelenáková Muricová), !<55 A (Votoupalová), !<55 B (Sagher), !<*$ D, !<*# A, !<*0 A,
!<*0 B, !<*0 C, !<*0 D (Sm+ja), !<;5 B, !<;; A (Fixel), !<;; C (Litzman), !<;; D (9emorová
Hu"ková), !<;- A (Luke"), !<;< D (Hrbek), !<-$ C, !<-0 D a !<-. E.

Pokud jste absolvent )i absolventka z n+které v("e uvedené t%ídy, zkuste prosím ve své
t%íd+ nalézt d'v+rníka (samoz%ejm+ jím m'&ete b(t i vy). Jméno (v)etn+ rodného) a e-mai-
lovou adresu t%ídního d'v+rníka nám prosím napi"te na e-mail v(boru Klubu absolvent'
absolventi@jaroska.cz.

RNDr. Pavel Boucník
místop#edseda Klubu absolvent)

144 V!ro"ní zpráva



+. Studijní nada*ní fond
Studijní nada)ní fond (SNF) Gymnázia Brno, t%. Kpt. Jaro"e !., s. r. o., získává 1nan)ní
prost%edky a pou&ívá je k podpo%e studijní, kulturní, sportovní a publika)ní )innosti studen-
t' a profesor' gymnázia. Jedin(m zdrojem p%íjm' jsou dary fyzick(ch a právnick(ch osob
a dary sponzor', jejich& reklamy jsou umíst+ny v programu gymnázia. V roce #$#$ se
vlivem koronavirové pandemie dary omezily jen na dva a v roce #$#! dosud na jeden:

Hlavními v(dajov(mi polo&kami v roce #$#$ byl tisk Programu gymnázia !0+ a Kalendá#e
gymnázia "&"!. SNF neprovádí &ádné 1nan)ní operace v hotovosti a )len'm Správní rady
nikdy nebyly vyplaceny &ádné odm+ny. V sou)asné dob+ je na ú)tu !-5 ##;,05 K).

Správní rada SNF pracovala v roce #$#$ v tomto slo&ení: RNDr. Bohumil Kolá)n( (p%ed-
seda), PhDr. Alena Hanáková (jednatelka), RNDr. Pavel Boucník (zástupce Klubu absolven-
t'), revizorkou byla Mgr. Jana Síta%ová.

Bankovní spojení:
Komer)ní banka, pobo)ka Brno
). ú.: #;-;.<;#0$#*;/$!$$

RNDr. Bohumil Kolá%n*
p#edseda Správní rady SNF

,. +kolská rada
9kolská rada je orgánem "koly, kter( umo&2uje zákonn(m zástupc'm nezletil(ch &ák', zle-
til(m &ák'm, pedagogick(m pracovník'm a z%izovateli podílet se na správ+ gymnázia.

Ve "kolním roce #$#$/#$#! skon)ilo funk)ní období p%edchozí "kolské rady. Ustavení
nové rady se pozdr&elo kv'li koronavirové pandemii, proto&e volba zákonn(ch zástupc' ne-
zletil(ch &ák' nebo zletil(ch &ák' do "kolské rady mohla prob+hnout a& v pr'b+hu t%ídních
sch'zek v %íjnu #$#!. Zvoleni byli Mgr. Michal Bulant, Ph.D., RNDr. Peter Krupka, Ph.D.,
a RNDr. Pavel Sekanina, MSc. Ji& v )ervnu byli zvoleni zástupci pedagogického sboru
Mgr. Marek Blaha, Mgr. Ale" Kobza, Ph.D., a PhDr. Martina Literáková. V )ervnu #$#! také
jmenovala Rada Jihomoravského kraje do na"í "kolské rady své zástupce – Ing. Tomá"e Bra-
veného, doc. Ing. Vojt+cha Barto"e, Ph.D., a Mgr. Jaroslava Suchého. Na ustavujícím zase-
dání v listopadu #$#! nová "kolská rada zvolila za p%edsedu Mgr. Michala Bulanta, Ph.D.

Ke svému jednání "kolská rada p%izvala %editele gymnázia RNDr. Ji%ího Hermana, Ph.D.
Pan %editel p%edstavil v(ro)ní zprávu a zd'raznil p%edev"ím „nenormálnost“ lo2ského roku
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s koronavirovou pandemií, kdy se st%ídala distan)ní v(uka s prezen)ní, ale také s )áste)n+
prezen)ní s rotujícími t%ídami podle !. r'zn(ch verzí rozvrhu. Rok byl vy)erpávající or-
ganiza)n+ i psychicky jak pro &áky, tak pro vyu)ující. N+kte%í studenti na"li na distan)ním
vzd+lávání i pozitiva – mo&nost del"ího spánku nebo )as u"et%en( absencí cestování do "ko-
ly. V+t"ina &ák' v"ak trp+la nedostatkem sociálních kontakt' a n+kte%í museli vyhledat po-
moc psychologa.

V )ervnu jsme se po otev%ení "kol sna&ili p%edev"ím o aktivity podporující socializaci,
jako jsou v(lety, sportovní kurzy, v(uka v parku a podobn+. Nejh'% jsou na tom v tomto
ohledu )erství maturanti, kte%í u& ve 0. ro)níku p%i"li o sportovní kurzy a mezinárodní v(-
m+ny a v dal"ím roce pak i o literárn+-historickou exkurzi do Prahy, stu&kovací ve)írky )i
"erpovací ples. V sou)asné dob+ máme na vy""ím gymnáziu skoro ve v"ech t%ídách nao)-
kováno p%es 5$ / student'. Nicmén+ mezi studenty se nyní covid za)íná "í%it, a proto stu-
dent'm v karantén+ poskytujeme podporu p%es platformu EduPage nebo formou video-
hodin.

9kolská rada schválila nov( jednací %ád a v(ro)ní zprávu o )innosti "koly za uplynul(
"kolní rok.

PhDr. Martina Literáková
%lenka (kolské rady

0. Studentsk) parlament
9kolní rok #$#$/#$#! byl velice omezen nep%íznivou pandemickou situací, av"ak studentsk(
parlament se z n+j sna&il vyt+&it co nejvíce. P%edsedkyní parlamentu z'stává Aneta Svadbíková
z #.C. Po p%echodu do distan)ní v(uky se i sch'ze parlamentu p%esunuly do online prost%edí.
Za)ali jsme b(t aktivní na sociálních sítích, p%edev"ím na Instagramu (@parlament_jaroska),
kter( má dnes #;! sledujících. Tím jsme ale neskon)ili – )lenové parlamentu zalo&ili "kolní
studentsk( server na platform+Discord, kde je p%ipojeno #!. student' gymnázia.

S nov(m "kolním serverem vznikl nápad na uspo%ádání turnaje v po)íta)ov(ch hrách.
Studenti mohli hrát Counter Strike, League of legends, MinecraG a Rocket League. Cel(
turnaj byl streamován na Twitchi a byl rozd+len do t%í dn'. Zápasy byly komentované, a to
nejen studenty, ale i profesory, kter(m velice d+kujeme. V(voj serveru a dal"ích turnaj' stále
probíhá a vidíme v n+m skv+lou p%íle&itost na propojení student' ze v"ech ro)ník'.

Jako ka&d( rok se na"e gymnázium podílelo na sbírce Den proti rakovin+. Letos bylo
mo&né rozlo&it sbírku do dvou dn' a práv+ díky této mo&nosti se nám poda%ilo vybrat re-
kordních !#$ tisíc korun. V"em dobrovolník'm velice d+kuji.

Do budoucna má parlament velké plány: nejen obnovit akce, které pandemie neumo&ni-
la po%ádat, ale také se více propojit s ostatními st%edo"kolsk(mi spolky z Brna a celé 6eské
republiky. Nov(mprojektem je Pr)vodce prváka – p%íru)ka o na"em gymnáziu pro nov+ p%í-
chozí studenty. Více se o ní dozvíte v samostatné kapitole na stran+ !;-.

Aneta Svadbíková
p#edsedkyn' studentského parlamentu
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Zpráva $editele gymnázia o stavu a rozvoji #koly

Uplynul( "kolní rok byl pro v"echny "koly vinou koronavirové pandemie a s ní souvisejících
protiepidemick(ch opat%ení v 6eské republice velmi zvlá"tní. Obvyklá prezen)ní v(uka pro
v"echny na"e &áky probíhala jen v zá%í a v )ervnu, po zbytek "kolního roku jsme u)ili p%e-
dev"ím distan)ním zp'sobem, místy byla povolena rota)ní prezen)ní v(uka n+kter(ch t%íd,
)asto s podmínkou zachování homogenity t%ídních kolektiv'. To znamenalo, &e v pr'b+hu
"kolního roku jsme vyu)ovali podle !. verzí platného rozvrhu hodin.

Na rozdíl od p%edchozího "kolního roku, kdy jsme v(uku na dálku byli nuceni v b%eznu
#$#$ zavést „ze dne na den“ bez jak(chkoli p%edchozích zku"eností, jsme se mohli
na distan)ní v(uku v tomto "kolním roce lépe p%ipravit.

V záv+ru prázdnin a na za)átku "kolního roku #$#$/#$#! jsme se soust%edili na stanovení
jednozna)n(ch pravidel pro v(uku na dálku, na pro"kolení pedagog' v práci s ICT i na jejich
dovybavení pot%ebn(mi technick(mi prost%edky. Dotazníkov(m "et%ením jsme zjistili, &e
na"i &áci mají dobré technické vybavení i internetové p%ipojení pro tuto v(uku, která díky
legislativní úprav+ ji& pro n+ byla v tomto "kolním roce povinná. Upravili jsme u)ební plány
v"ech p%edm+t', abychom zajistili d'kladné opakování a procvi)ení nejd'le&it+j"ích partií
probíraného u)iva.

Pravidla pro distan)ní v(uku jsme nastavili tak, abychom v co nejv+t"í mo&né mí%e
chránili du"evní zdraví &ák' a pokusili se zabránit vzniku závislosti na ICT. Základním ko-
munika)ním kanálem pro &áky a rodi)e byl informa)ní systém Edupage, online v(uka byla
vedena v prost%edí Google Classroom a Google Meet a p%i v(uce jazyk' se osv+d)ila platfor-
ma Zoom.

V pololetí uspo%ádal studentsk( parlament mezi &áky anonymní dotazníkové "et%ení
o kvalit+ a náro)nosti distan)ní v(uky. Na základ+ v(sledk' tohoto "et%ení do"lo k úpravám
metod a forem v(uky v jednotliv(ch p%edm+tech.

Po návratu &ák' k prezen)ní v(uce v záv+ru kv+tna #$#! jsme se soust%edili na socia-
liza)ní aktivity, nebo4 podle na"ich zji"t+ní nedostatek osobních kontakt' poznamenal &áky
více ne& absence prezen)ní v(uky. Proto jsme realizovali plánované "koly v p%írod+, t%ídní
v(lety, sportovní kurzy i akce p%edm+tov(ch komisí ve standardní podob+ jako v p%edcho-
zích „p%edpandemick(ch“ letech.

Ve zvlá"4 obtí&né situaci byli v tomto "kolním roce maturanti, jejich& obvyklá v(uka byla
naru"ena po dobu tém+% p'ldruhého "kolního roku. Navíc dlouho nebylo z%ejmé, zda v'bec
budou maturovat „klasicky“, nebo se známky na jejich maturitním vysv+d)ení vypo)tou
jako pr'm+r známek z p%edchozích vysv+d)ení. Nakonec v"ak maturity prob+hly, ov"em
s %adou úlev oproti standardnímu p%edpokládanému modelu. Ve "kolním roce #$#$/#$#!
vstoupila v platnost legislativní zm+na, která upravila podobumaturitních zkou"ek. Písemné
a ústní zkou"ky z )eského jazyka i cizích jazyk' byly vy)len+ny ze spole)né )ásti maturitní
zkou"ky a p%esunuty do )ásti pro1lové. Koronavirová pandemie v"ak zp'sobila, &e opat%ení-
mi obecné povahy ministra "kolství byly nejprve zru"eny písemné práce z )eského jazyka
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a z cizích jazyk' a poté se z povinn(ch ústních zkou"ek z jazyk' staly zkou"ky dobrovolné.
Státní )ást maturity proto obsahovala pouze didaktické testy, které nebyly hodnoceny
známkou, ale pouze na stupnici „usp+l/neusp+l“ a procentuálním vyjád%ením úsp+"nosti p%i
%e"ení testu.

V %ádném termínu mohli maturovat i &áci, kte%í byli na v(ro)ním vysv+d)ení z maturit-
ního ro)níku hodnoceni stupn+m „nedostate)n(“ nebo „nehodnocen“. Podmínkou p%i-
pu"t+ní k maturit+ bylo pouze to, &e se k ní &ák p%ihlásil v %ádném prosincovém termínu
a na konci prvního pololetí záv+re)ného ro)níku prosp+l ze v"ech povinn(ch a voliteln(ch
p%edm+t'. Navíc pro &áky, kte%í neusp+li v didaktickém testu v %ádném kv+tnovém termínu,
byl vypsán mimo%ádn( prázdninov( termín, jen& neúsp+"n(m &ák'm umo&nil test zopa-
kovat bez ztráty opravného termínu.

Tyto úpravy zp'sobily, &e mnozí maturanti z na"eho gymnázia skládali v pro1lové )ásti
maturity pouze dv+ zkou"ky. Proto se také zv("ila jejich celková úsp+"nost – více ne& dv+
t%etiny na"ich nejnov+j"ích absolvent' odmaturovaly s vyznamenáním.

Také v(sledky v didaktick(ch testech spole)né )ásti maturit, m+%ené pr'm+rn(mpercen-
tilov(m umíst+ním v"ech &ák', byly nadpr'm+rné – ve srovnání s maturanty na v"ech gym-
náziích v celé 6eské republice dosáhli na"i absolventi lep"ích v(sledk': z )eského jazyka
o *,# /, z anglického jazyka o !,# /, z matematiky dokonce o !#,* /.

I p%es v"echna úskalí, s nimi& jsme se v tomto "kolním roce pot(kali, mohu konstatovat,
&e jsme nástrahy „koronavirového“ "kolního roku zvládli se ctí. Sv+d)í o tom také nap%íklad
v(sledky na"ich nejlep"ích &ák' v p%edm+tov(ch sout+&ích i úsp+"nost absolvent' p%i p%ijí-
mání na vysoké "koly (<; /). Podrobn+ji jsme je popsali v p%edchozích )ástech této publika-
ce. Proto zde zmi2me jen dv+ medaile Ji%ího Kalvody – zlatou z mezinárodní olympiády
v informatice a bronzovou z mezinárodní matematické olympiády – a v(znamná ocen+ní
Viktora Materny cenou U)ené spole)nosti 6R a Zde2ka Pezlara v sout+&i 6eské hlavi)ky.

Nezb(vá ne& doufat, &e ve "kolním roce #$#!/#$## ji& nebude docházet k tak masivnímu
uzavírání "kol a &e se v(uka i na na"em gymnáziu „vrátí k normálu“ a na"i sou)asní studenti
navá&ou na úsp+chy sv(ch p%edch'dc'. Dají tak nejlep"í dárek svému gymnáziu k jeho
!55. narozeninám, které oslavíme v %íjnu #$##.

RNDr. Ji#í Herman, Ph.D.
#editel gymnázia
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