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V!sledky v!chovy a vzd"lávání

a. Prosp!ch a chování
!. pololetí "k. r. #$#!/#$##
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1.ag 29 27 2 0 0 1,13 49,55 29 0 0 2. 1.

1.bg 30 29 1 0 0 1,13 57,33 30 0 0 3. 7.

2.ag 30 25 5 0 0 1,20 51,10 30 0 0 5. 3.

2.bg 31 29 2 0 0 1,17 58,87 31 0 0 4. 8.

3.ag 31 20 11 0 0 1,30 55,52 31 0 0 11. 6.

3.bg 32 31 1 0 0 1,12 68,19 32 0 0 1. 13.

4.ag 30 24 6 0 0 1,23 49,57 30 0 0 6. 2.

4.bg 29 20 8 1 0 1,39 67,59 29 0 0 16. 12.

NG 242 205 36 1 0 1,21 57,29 242 0 0

1.A 31 22 9 0 0 1,34 69,16 31 0 0 14. 14.

1.B 32 19 13 0 0 1,44 85,72 32 0 0 21. 21.

1.C 32 15 17 0 0 1,41 74,47 32 0 0 18. 17.

1.D 32 22 9 0 1 1,29 62,72 32 0 0 10. 10.

2.A 32 20 11 1 0 1,29 89,31 32 0 0 9. 23.

2.B 33 21 11 1 0 1,35 86,88 33 0 0 15. 22.

2.C 32 15 17 0 0 1,40 71,44 32 0 0 17. 15.

2.D 33 22 11 0 0 1,33 54,91 33 0 0 13. 5.

3.A 31 21 10 0 0 1,33 60,19 31 0 0 12. 9.

3.B 29 21 6 1 1 1,26 124,93 28 1 0 7. 24.

3.C 31 13 18 0 0 1,58 77,61 31 0 0 24. 19.

3.D 29 13 16 0 0 1,48 54,45 29 0 0 22. 4.

4.A 33 23 10 0 0 1,28 71,82 33 0 0 8. 16.

4.B 32 15 16 1 0 1,42 63,13 32 0 0 20. 11.

4.C 30 18 12 0 0 1,41 76,33 30 0 0 19. 18.

4.D 32 15 15 2 0 1,53 82,41 32 0 0 23. 20.

VG 504 295 201 6 2 1,38 75,18 503 1 0

Škola 746 500 237 7 2 1,33 69,38 745 1 0
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#. pololetí "k. r. #$#!/#$##
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1.ag 29 27 2 0 0 1,15 54,03 29 0 0 2. 12.

1.bg 30 30 0 0 0 1,12 40,07 30 0 0 1. 3.

2.ag 30 27 3 0 0 1,18 47,03 30 0 0 5. 8.

2.bg 31 29 2 0 0 1,17 50,61 31 0 0 4. 10.

3.ag 31 19 12 0 0 1,30 58,00 31 0 0 11. 16.

3.bg 32 29 3 0 0 1,17 64,91 32 0 0 3. 19.

4.ag 30 23 7 0 0 1,25 44,40 29 1 0 6. 5.

4.bg 30 21 9 0 0 1,35 57,23 30 0 0 16. 15.

NG 243 205 38 0 0 1,21 52,15 242 1 0

1.A 31 23 8 0 0 1,34 45,58 31 0 0 15. 6.

1.B 32 17 14 1 0 1,49 65,09 32 0 0 23. 20.

1.C 33 20 13 0 0 1,38 64,45 33 0 0 20. 18.

1.D 31 25 7 0 0 1,29 54,09 32 0 0 9. 13.

2.A 33 22 11 0 0 1,30 73,70 33 0 0 10. 22.

2.B 32 22 10 0 0 1,35 51,38 32 0 0 17. 11.

2.C 31 18 13 0 0 1,36 55,48 31 0 0 18. 14.

2.D 33 19 14 0 0 1,26 35,58 33 0 0 8. 2.

3.A 31 20 11 0 0 1,32 59,23 31 0 0 12. 17.

3.B 29 21 8 0 0 1,33 100,72 29 0 0 13. 24.

3.C 31 13 16 1 1 1,62 71,71 31 0 0 24. 21.

3.D 29 14 15 0 0 1,47 78,48 29 0 0 21. 23.

4.A 33 16 17 0 0 1,26 32,15 33 0 0 7. 1.

4.B 32 14 17 1 0 1,37 44,06 32 0 0 19. 4.

4.C 30 19 11 0 0 1,34 45,77 30 0 0 14. 7.

4.D 32 15 17 0 0 1,49 47,41 32 0 0 22. 9.

VG 504 298 202 3 1 1,37 57,42 504 0 0

Škola 747 503 240 3 1 1,32 55,71 746 1 0
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b. Maturitní zkou"ky

V %ádném – jarním maturitním termínu "kolního roku #$#!/#$## maturovalo &' student(
z osmiletého studia a &# student( ze studia )ty%letého. Úpln* v"ichni studenti u maturity
prosp*li, pouze jeden student osmiletého studia, kter+ %ádn* neukon)il '. ro)ník, bude v p%í-
pad* jeho zvládnutí p%i opravn+ch zkou"kách v srpnu maturovat a, v podzimním termínu,
tedy 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. && 0 student( '. ro)ník(;
cizí jazyk si vybralo '- student( ('# student( angli)tinu a jeden student ru"tinu), tj. -' 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. 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:

Třída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

český jazyk 33 31 30 32 126

matematika 31 18 17 17 83

anglický jazyk 2 13 13 14 42

německý jazyk 0 0 0 0 0

francouzský jazyk 0 0 0 0 0

ruský jazyk 0 0 0 1 1

španělský jazyk 0 0 0 0 0

74 V!ro"ní zpráva



pro1lová )ást:

* Po)et maturant( z cizích jazyk( v pro1lové )ásti je sou)tem maturant( v pro1lové )ásti
a maturant(, kte%í konali navazující pro1lové zkou"ky ze spole)né )ásti. Zkou"ku v pro1lové
)ásti si studenti mohli nahradit certi1kátem z p%íslu"ného cizího jazyka.

Celkové v#sledky maturitních zkou&ek

".

Třída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

počet maturantů 33 31 30 32 126

prospělo s vyznamenáním 26 22 20 18 86

prospělo 7 9 10 14 40

neprospělo 0 0 0 0 0

Třída 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

český jazyk 33 31 30 32 126

matematika 33 8 3 10 54

anglický jazyk* 12 14 19 24 69

německý jazyk 0 3 0 0 3

francouzský jazyk 1 0 0 0 1

ruský jazyk* 0 1 8 4 13

španělský jazyk 1 0 1 0 2

fyzika 3 5 3 1 12

chemie 2 11 6 6 25

biologie 1 4 2 6 13

zeměpis 0 1 6 3 10

dějepis 0 1 0 2 3

společenské vědy 0 1 11 12 24

informatika a programování 7 6 1 2 16

deskriptivní geometrie 6 0 2 1 9

ekonomika 2 4 5 7 18

molekulární biologie 0 8 1 0 9

dějiny umění 0 0 0 0 0

latina 0 0 0 0 0

hudební výchova 0 1 1 1 3

výtvarná výchova 0 0 0 0 0
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#. Slo'ení maturitních komisí

4.A
p%edsedkyn*: Bo,ena Uhrová, G B%eclav
místop%edseda: Mgr. Viktor Je,ek
t%ídní profesorka: Mgr. Zuzana Kauerová, Ph.D.

4.B
p%edseda: Mgr. Daniel Nechvátal, G Znojmo
místop%edsedkyn*: Mgr. Petra Eliá"ová
t%ídní profesorka: Mgr. Hana Lacinová

4.C
p%edsedkyn*: Mgr. Krist+na Dobe"ová, G B%eclav
místop%edseda: Mgr. Pavel 2ehák
t%ídní profesorka: Mgr. Irena Ambrozová

4.D
p%edsedkyn*: Mgr. Hana Ondráková, G Znojmo
místop%edsedkyn*: Mgr. Na.a Horáková
t%ídní profesorka: Mgr. Jana Bran)ová

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) O dvojici p"irozen#ch $ísel a, b (a < b) víme, %e jejich sou$in je & ''( a %e jejich
nejv)t*í spole$n# d)litel je !&. Najd)te v*echny takové dvojice a svoje tvrzení podlo%te
v#po$ty.

!B) Nalezn)te v*echna celá $ísla taková, aby v#raz

m)l takté% celo$íselnou hodnotu, tedy aby .

&A) V Gaussov) rovin) znázorn)te v*echny ko"eny rovnice . Pova%ujte je za
vrcholy útvaru U. Útvar U pojmenujte a ur$ete p"esnou (nezaokrouhlenou) hodnotu
obsahu mezikru%í sev"eného kru%nicí opsanou a vepsanou tomuto útvaru.

#B) / (rozli"iteln+ch) lidí máme umístit na / (nerozli"iteln+ch) postelí, které jsou umíst*ny
ve )ty%ech naprosto identick+ch (nerozli"iteln+ch) dvoul(,kov+ch pokojích. Kolika
zp(soby tak m(,eme u)init bez jak+chkoli podmínek? A kolika zp(soby tak m(,eme
u)init, pokud máme mezi t*mi osmi lidmi jednu dvoji)ku, která se nesnese a nem(,e
bydlet spolu?

-A) 2e"te v : .

-B) 2e"te v : .

<latexit sha1_base64="24LdR0W2euInHmatNv5D0fJs5KQ=">AAAB8HicbZDLTgIxFIbPgBcEL6hLN1U0YSOZMQTdGElc6BITuRhA0ikFGjqXtB0jTngKNy40xq3Poht3PoJvYWdwoeCfNP3y/z3pOcf2OZPKND+NRHJufmExtZTOLK+srmXXN2rSCwShVeJxTzRsLClnLq0qpjht+IJix+a0bg9Po7x+Q4VknnupRj5tO7jvsh4jWGnr6u66hI7RfqnYyebMghkLzYL1A7mTr/xu5jZ5VulkP1pdjwQOdRXhWMqmZfqqHWKhGOF0nG4FkvqYDHGfNjW62KGyHcYNj9Gedrqo5wl9XIVi93dFiB0pR46tXzpYDeR0Fpn/Zc1A9Y7aIXP9QFGXTD7qBRwpD0XToy4TlCg+0oCJYLpXRAZYYKL0jtJ6Cdb0yLNQOyhYpULxwsqVt98ivUMKtmAH8mDBIZThHCpQBQIO3MMjPBnCeDCejReIlTAmN2zCHxmv3//PleU=</latexit>

z6 = �64

<latexit sha1_base64="lJasDa8SgU75O8l60uaXTQU0icE=">AAAB8XicbVC7TsMwFL0pr1JeAUYWQ4XEVCUI8ZioxMJYEH2INqoc122tOk5kO0hV1L9gYQAhBhZWPoIBFjb+BidlgJYjWffonHvlc68fcaa043xZuZnZufmF/GJhaXlldc1e36ipMJaEVknIQ9nwsaKcCVrVTHPaiCTFgc9p3R+cpX79hkrFQnGlhxH1AtwTrMsI1ka6bgVY930/uRy17aJTcjKgaeL+kOLp89vrScP2K237s9UJSRxQoQnHSjVdJ9JegqVmhNNRoRUrGmEywD3aNFTggCovyRKP0K5ROqgbSvOERpn6eyLBgVLDwDedaUI16aXif14z1t1jL2EiijUVZPxRN+ZIhyhdH3WYpETzoSGYSGayItLHEhNtjlQwR3AnV54mtf2Se1g6uHCL5e33FB+Qhy3YgT1w4QjKcA4VqAIBAbdwDw+Wsu6sR+sJMuSscYVN+APr5RuncZkE</latexit>

R
<latexit sha1_base64="5Y7Cn+1a3K12a7aWAXpTJIOvbes=">AAAB/nicbZDLSgMxGIX/qbdab7Xiyk20CIpYZgZRdxbc6K6CvUBbSyZN29DMpUlGWoaCr+JCF4q49SF048438AHEtWnrQq0HQj7OScif4wScSWWab0ZsYnJqeiY+m5ibX1hcSi6nCtIPBaF54nNflBwsKWcezSumOC0FgmLX4bTotI8HefGSCsl871z1Alp1cdNjDUaw0lYtuVqRHaGi7oW9Y/dRpUk7yN7t1pJpM2MOhcbB+ob00Ufq83379CZXS75W6j4JXeopwrGUZcsMVDXCQjHCaT9RCSUNMGnjJi1r9LBLZTUajt9Hm9qpo4Yv9PIUGro/b0TYlbLnOvqki1VL/s0G5n9ZOVSNw2rEvCBU1COjhxohR8pHgy5QnQlKFO9pwEQwPSsiLSwwUbqxhC7B+vvlcSjYGWs/s3dmpbPrzwO9QBzWYAO2wIIDyMIJ5CAPBCK4hju4N66MW+PBeIShYsZohxX4JePpC8zFnZg=</latexit>p
x2 + 2 � 2� x

<latexit sha1_base64="lJasDa8SgU75O8l60uaXTQU0icE=">AAAB8XicbVC7TsMwFL0pr1JeAUYWQ4XEVCUI8ZioxMJYEH2INqoc122tOk5kO0hV1L9gYQAhBhZWPoIBFjb+BidlgJYjWffonHvlc68fcaa043xZuZnZufmF/GJhaXlldc1e36ipMJaEVknIQ9nwsaKcCVrVTHPaiCTFgc9p3R+cpX79hkrFQnGlhxH1AtwTrMsI1ka6bgVY930/uRy17aJTcjKgaeL+kOLp89vrScP2K237s9UJSRxQoQnHSjVdJ9JegqVmhNNRoRUrGmEywD3aNFTggCovyRKP0K5ROqgbSvOERpn6eyLBgVLDwDedaUI16aXif14z1t1jL2EiijUVZPxRN+ZIhyhdH3WYpETzoSGYSGayItLHEhNtjlQwR3AnV54mtf2Se1g6uHCL5e33FB+Qhy3YgT1w4QjKcA4VqAIBAbdwDw+Wsu6sR+sJMuSscYVN+APr5RuncZkE</latexit>

R
<latexit sha1_base64="MTmVEGMGuZ4NgtboGzMjXgFJGBM=">AAACBnicbZDLSgMxGIX/8W69VV2KEK2CG8tMEXUjFlzosoKtQjuWTJra0EwyJBlpGVy58VXcuFDErQ+gG3c+gm9hOnWhrQdCPs5JSP4TRJxp47qfzsjo2PjE5NR0ZmZ2bn4hu7hU0TJWhJaJ5FJdBFhTzgQtG2Y4vYgUxWHA6XnQPurl59dUaSbFmelG1A/xlWBNRrCxVj27WiNSX+6gDtpGNc1EigcpokKnns25eTcVGgbvB3KHX1sbM53R41I9+1FrSBKHVBjCsdZVz42Mn2BlGOH0JlOLNY0waeMrWrUocEi1n6Rj3KBN6zRQUyq7hEGp+/tGgkOtu2FgT4bYtPRg1jP/y6qxae77CRNRbKgg/YeaMUdGol4nqMEUJYZ3LWCimP0rIi2sMDG2uYwtwRsceRgqhby3m9859XLFtbee3mEKVmAdtsCDPSjCCZSgDARu4R4e4cm5cx6cZ+cFUo04/R2W4Y+c128r3p2x</latexit>

cos4 x� sin4 x = sin 2x

<latexit sha1_base64="n8g/yzwZZ3g4dl6JXpqojkr99tc=">AAAB/HicbVDLSsNAFL2pr1pf0S7dDBahbkoiRV0W3LisYB/YlDKZTtuhk0mYmYgh1F9x40IRt36IO//GSZuFth4YOJxzL/fM8SPOlHacb6uwtr6xuVXcLu3s7u0f2IdHbRXGktAWCXkouz5WlDNBW5ppTruRpDjwOe340+vM7zxQqVgo7nQS0X6Ax4KNGMHaSAO73K4+niGPCeQFWE98P72fDeyKU3PmQKvEzUkFcjQH9pc3DEkcUKEJx0r1XCfS/RRLzQins5IXKxphMsVj2jNU4ICqfjoPP0OnRhmiUSjNExrN1d8bKQ6USgLfTGYJ1bKXif95vViPrvopE1GsqSCLQ6OYIx2irAk0ZJISzRNDMJHMZEVkgiUm2vRVMiW4y19eJe3zmntRq9/WK41qXkcRjuEEquDCJTTgBprQAgIJPMMrvFlP1ov1bn0sRgtWvlOGP7A+fwCTUZQG</latexit>

V (x) 2 Z

<latexit sha1_base64="T8HtrJmXq71PxMkyTtOslLWS8vA=">AAAB+XicbVDLSsNAFL2pr1pfUZduRovgqiRS1GXBjcsK9oFNKJPppB06mYSZSbGE/okbF4q49Td0486/cdJ2oa0HBg7n3Ms9c4KEM6Ud59sqrKyurW8UN0tb2zu7e/b+QVPFqSS0QWIey3aAFeVM0IZmmtN2IimOAk5bwfA691sjKhWLxZ0eJ9SPcF+wkBGsjdS17QfkMYG8COtBEGT3k65ddirOFGiZuHNShjnqXfvL68UkjajQhGOlOq6TaD/DUjPC6aTkpYommAxxn3YMFTiiys+mySfo1Cg9FMbSPKHRVP29keFIqXEUmMk8oVr0cvE/r5Pq8MrPmEhSTQWZHQpTjnSM8hpQj0lKNB8bgolkJisiAywx0aaskinBXfzyMmmeV9yLSvW2Wq4df+T4hCIcwQmcgQuXUIMbqEMDCIzgEZ7hxcqsJ+vVeps1V7DmFR7CH1jvP3jRmAM=</latexit>

x 2 Z
<latexit sha1_base64="13GReHRKacXOmJl9+0yN065fq3E=">AAACKXicbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlqEykCZqfWxEQpuXCrYKrS1ZNJMG5p5kGRkyjB/x41/pS4UFHXrHzF9CFo9EDh854bkHifkTCrLejdmZufmFxYzS9nlldW19dzGZk0GkSC0SgIeiBsHS8qZT6uKKU5vQkGx53B67fTOhvn1HRWSBf6V6oe06eGOz1xGsNKolavUCvE+OkUNV2CS2GkS35bMg9gspeYYleIxK8fmwTebjB3G5lHayuWtojUS+mvsicnDRBet3HOjHZDIo74iHEtZt61QNRMsFCOcptlGJGmISQ93aF1bH3tUNpPRpina06SN3EDo4ys0oj9vJNiTsu85etLDqiunsyH8L6tHyj1pJswPI0V9Mn7IjThSARrWhtpMUKJ4XxtMBNN/RaSLdRlKl5vVJdjTK/81tVLRPiqWL8v5ys5gqEfIwDbsQgFsOIYKnMMFVIHAPQzgBV6NB+PJeDM+xs3NGJMKt+CXjM8vQMOpSw==</latexit>

V (x) =
1

x2 + 3x+ 2
+

2x

x2 + 4x+ 3
+

1

x2 + 5x+ 6



'A) V pravoúhlém trojúhelníku s jednou odv*snou délky # cm a p%eponou délky ' cm ur-
)ete p%esné, nijak nezaokrouhlené délky nejkrat"í t*,nice a nejkrat"í v+"ky.

'B) Rovnoramenn+ trojúhelník ABC se základnou AB má st%ed základny ,
vrchol C le,í na ose x, bod . Ur)ete p%esnou, nijak nezaokrouhlenou hodnotu
kosinu úhlu gama p%i vrcholu C.

3A) 4íslo 3 rozlo,te na dva kladné s)ítance tak, aby sou)in druhé mocniny jednoho s)ítance
s druhou odmocninou druhého s)ítance byl maximální.

3B) Doka,te, ,e funkce je na celém svém de1ni)ním oboru kladná, a ur)ete
obsah plochy pod grafem (a zárove5 nad osou x) této funkce pro .

&A) V aritmetické posloupnosti platí, ,e sou)et druhého a devátého )lenu je roven po)tu
v"ech t%íprvkov+ch podmno,in "estiprvkové mno,iny a dále sou)et t%etího a "estého
)lenu je roven po)tu v"ech podmno,in )ty%prvkovémno,iny. Ur)ete sou)et prvního sta
)len( této posloupnosti.

&B) 2e"te v rovnici .
<latexit sha1_base64="lJasDa8SgU75O8l60uaXTQU0icE=">AAAB8XicbVC7TsMwFL0pr1JeAUYWQ4XEVCUI8ZioxMJYEH2INqoc122tOk5kO0hV1L9gYQAhBhZWPoIBFjb+BidlgJYjWffonHvlc68fcaa043xZuZnZufmF/GJhaXlldc1e36ipMJaEVknIQ9nwsaKcCVrVTHPaiCTFgc9p3R+cpX79hkrFQnGlhxH1AtwTrMsI1ka6bgVY930/uRy17aJTcjKgaeL+kOLp89vrScP2K237s9UJSRxQoQnHSjVdJ9JegqVmhNNRoRUrGmEywD3aNFTggCovyRKP0K5ROqgbSvOERpn6eyLBgVLDwDedaUI16aXif14z1t1jL2EiijUVZPxRN+ZIhyhdH3WYpETzoSGYSGayItLHEhNtjlQwR3AnV54mtf2Se1g6uHCL5e33FB+Qhy3YgT1w4QjKcA4VqAIBAbdwDw+Wsu6sR+sJMuSscYVN+APr5RuncZkE</latexit>

R
<latexit sha1_base64="s7k98U1ZQUCAuXv0q/Lt3koZz2c=">AAACNXicbZDLSgMxFIbPWC+13qou3USrIIhlppTajSi40IULBatCW0smTWswkwxJRlqKL+XGl9CNK124UERw5SuYmYr3H0I+/j+Hk3P8kDNtXPfeGUgNDg2PpEczY+MTk1PZ6ZlDLSNFaIVILtWxjzXlTNCKYYbT41BRHPicHvlnW3F+dE6VZlIcmG5I6wFuC9ZiBBtrNbK7Nc3ESQF10ApKsPiFpS8s95E0pdFoHRXRKvostEikjrGRzbl5NxH6C94H5DZelxfHOqntvUb2ttaUJAqoMIRjraueG5p6DyvDCKcXmVqkaYjJGW7TqkWBA6rrvWTqC7RknSZqSWWPMChxv1f0cKB1N/DtywCbU/07i83/smpkWuV6j4kwMlSQfqNWxJGRKF4hajJFieFdC5goZv+KyClWmBi76Ixdgvd75L9wWMh7pXxx38ttzl/HuoE0zMECLIMHa7AJO7AHFSBwCXfwCE/OlfPgPDsvkGjA6d8wCz/kvL0DeyutHQ==</latexit>

sin2 x+ sin4 x+ sin6 x+ sin8 x+ · · · = 4� sin2 x� cos2 x

<latexit sha1_base64="XnP1k+Txa/ATS6Koz5tJPCPBB9U=">AAAB/3icbZDLSgMxGIX/qbdatVYFN26iRRAKZaZ4AxEKbtxZwV6grSWTZtrQzIUkIy1jFz6AL+HGhSJufQfduBFXvopp60JbD4R8nJOQP8cOOJPKND+N2NT0zOxcfD6xsLiUXE6trJakHwpCi8TnvqjYWFLOPFpUTHFaCQTFrs1p2e6cDPLyFRWS+d6F6gW07uKWxxxGsNJWI7XeQ8eo5ghMIqsfdS9zmVw3s9dvpNJm1hwKTYL1A+l88uP27OuoWWik3mtNn4Qu9RThWMqqZQaqHmGhGOG0n6iFkgaYdHCLVjV62KWyHg3n76Nt7TSR4wu9PIWG7u8bEXal7Lm2Puli1Zbj2cD8L6uGyjmsR8wLQkU9MnrICTlSPhqUgZpMUKJ4TwMmgulZEWljXYbSlSV0Cdb4lyehlMta+9ndcyud33wd6A3isAFbsAMWHEAeTqEARSBwDXfwAI/GjXFvPBnPMFTMGO2wBn9kvHwDGdGdAA==</latexit>

y = 1
x2+2x+5

<latexit sha1_base64="XRPmzXqV+2o+EF/KU4xSNDRb/So=">AAACBHicbZDLSgMxGIX/qfd6q7rsJlpEN5YZERUUKbhxWcGq0Cklk2ba0ExmSP4RS3EhiK/ixoUibn0A0Y3gwlfwKUyrC28HQj7OSUj+EyRSGHTdNyczMDg0PDI6lh2fmJyazs3MHpo41YxXWCxjfRxQw6VQvIICJT9ONKdRIPlR0N7t5UcnXBsRqwPsJLwW0aYSoWAUrVXP5U+JLxTxJQ9xm6x4ZIt4xNei2cKdeq7gFt2+yF/wvqBQyiy91y8eX8v13IvfiFkacYVMUmOqnptgrUs1Cib5WdZPDU8oa9Mmr1pUNOKm1u0PcUYWrdMgYaztUkj67vcbXRoZ04kCezKi2DK/s575X1ZNMdysdYVKUuSKfT4UppJgTHqNkIbQnKHsWKBMC/tXwlpUU4a2t6wtwfs98l84XC1668W1fa9Qmn/q6RlGIQ8LsAwebEAJ9qAMFWBwDldwA7fOpXPt3Dn30FfG+dxhDn7IefgAvEWebA==</latexit>

x 2 h�1; 1i

<latexit sha1_base64="LLrHNu1AIMDDizJITWzGom9aLp0=">AAAB83icbZC7TsMwGIX/lFsptwIjS6BCsFAlgACJpcDCWAS9SGkUOa7TWnUush2kKurGM7AwgBArL4JgQWLgFXgKnJQBWo5k+dM5tvz7uBGjQhrGp5abmJyansnPFubmFxaXissrdRHGHJMaDlnImy4ShNGA1CSVjDQjTpDvMtJwe2dp3rgmXNAwuJL9iNg+6gTUoxhJZbUuneTkdGCZxzt7tlMsGWUjkz4O5g+UKrmtL+fm5aPqFN9b7RDHPgkkZkgIyzQiaSeIS4oZGRRasSARwj3UIZbCAPlE2Ek280DfVE5b90KuViD1zP19I0G+EH3fVSd9JLtiNEvN/zIrlt6RndAgiiUJ8PAhL2a6DPW0AL1NOcGS9RUgzKmaVcddxBGWqqaCKsEc/fI41HfL5kF5/8IsVdZfU71BHtZgA7bBhEOowDlUoQYYIriFe3jQYu1Oe9SeIFNOG+6wCn+kPX8D8WSZJg==</latexit>

SAB [1;�3]
<latexit sha1_base64="KynYidL0Fj7x/tUYynMHTnunl/U=">AAAB7nicbZDLSgMxFIbP1Futt6pLN9EiurHMFFHBTcWNywr2AtOhZNJMG5q5kGSEMnTnC7hxoYhbn0V0I7jwFXwKM1MX2vpDyMf/55BzjhtxJpVpfhq5mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+0ZBhLAitk5CHouViSTkLaF0xxWkrEhT7LqdNd3Ce5s1rKiQLgys1jKjj417APEaw0lbzzD6onJpOp1gyy2YmNA3WD5Squb2vzs3LR61TfG93QxL7NFCEYylty4yUk2ChGOF0VGjHkkaYDHCP2hoD7FPpJFm7I7SrnS7yQqFPoFDm/q5IsC/l0Hf1Sx+rvpzMUvO/zI6Vd+IkLIhiRQMy/siLOVIhSmdHXSYoUXyoARPBdK+I9LHAROkNFfQSrMmRp6FRKVtH5cNLq1Tdfk31BnnYgh3YBwuOoQoXUIM6EBjALdzDgxEZd8aj8QSZcsb4hk34I+P5GzrRlwY=</latexit>

A[�2; 0]
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Absolventi gymnázia

a. Seznam absolvent# v roce $%$$
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4.A
Mgr. Zuzana Kauerová, Ph.D.

Filip Berka
Richard Bla,ek
Jana Bu"ová
Tomá" Dang
Jakub Devát
Martin Dominik
Radka Fojtová
Michaela Hala"tová
Jakub Hartmann
Adéla Heroudková
Michal Kade%ábek
Tina Kolomá
Filip Krupka
Drahomír Malota
Ond%ej N*mec
Tomá" Nevrlka
Vojt*ch Obo%il
Ond%ej Peterka
Zden*k Pezlar
Marie Poláková
Cyril Povoln+
Daniel Pravec
Jan Pun)ochá%
Lucie Reichertová
Ond%ej Rychl+
Antonín Sekerka
Miroslava Skoupá
Vojt*ch Stránsk+
Dalibor Svoboda
Oliver 6imoník
Jakub Tla)baba
Ha Mi Tran
Ji%í Vesel+

4.B
Mgr. Hana Lacinová

Vojt*ch Andrle
Anna Buchní)ková
Ond%ej Coufal
Jitka Doupovcová
Jan Drábek
Jakub Hanák
Vojt*ch Holan
Kate%ina Janásková
Jakub Kala
Veronika K%i,áková
6t*pán Ku)era
Vojt*ch Kupsk+
Aidan7omas Macready
Martin Marinov
Markéta Ne)asová
Huu Bach Nguyen
Tamara Opletalová
Alexandra Pelzová
Terezie Pl"ková
Barbora Pokludová
Jan Ry"ávka
Jan Samek
David Strnad
Michael Svoboda
Jan Svojanovsk+
Michal 6tulpa
Vojt*ch Trunda
Kate%ina Vejtasová
Al,b*ta Velenová
Dorián Viktora
Jan Vondrá"ek
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4.C
Mgr. Irena Ambrozová

Ale" Aulehla
Barbora Ba)áková
Gabriela Barto5ková
Michaela Bedrnová
Pavel Bína
Leona Fojtová
Jan Hladík
Terezie Hnili)ková
Adam Horák
Luká" Chronc
Grigorij Kalvoda
Pavel Karásek
Ema Knoblochová
Michal Ko)vara
Jakub Kopeck+
Nicolas Ko"8ál
Adéla Kozáková
Martina Odehnalová
Natálie Pe5ázová
Julie Pet%íková
Valerie Pla)ková
Jan Procházka
Alexandra Nicole Rosenbergová
Martin Sedlák
Markéta St%ítecká
Klára 6ebestová
Andrea Ve)erková
Aneta Ventrubová
Petra Zav%elová
Adéla Zlatníková

4.D
Ing. Jana Bran!ová

Michael Bauchner
Adam Brída
David B%eza
Petra Burianová
Michal Drnovsk+
Jurij Fejer
Tereza Fortelná
Natálie Chytrá
Michail Ivanov
Adriana Juránková
Iva Kasprzaková
Vilém Kopulet+
Tobiá" Krampol
Ond%ej Krej)í
David Lauer
Julie Mádrová
6árka Máliková
Michal Mrva
Radek Müller
Adéla Müllerová
David Muziká%
Daniela Pe"lová
Barbora Pivovar)íková
Beáta Pospí"ková
Svatopluk Ra"ka
Adéla 2i)ánková
Adam Straka
Mat*j 6palek
Martina 6t*pánková
Helena 6upinová
Stella Velebová
Kristián Vojtá"



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

Škola 4.A 4.B 4.C 4.D Celkem

PrF MU Brno 0 7 2 4 13

FI MU Brno 6 4 0 2 12

PřF MU Brno 6 0 2 2 10

LF MU Brno 4 4 1 0 9

FSI VUT Brno 3 1 2 2 8

FSS MU Brno 1 0 3 2 6

ESF MU Brno 2 1 1 1 5

PedF MU Brno 0 1 4 0 5

FEKT VUT Brno 0 3 0 2 5

Fch VUT Brno 0 0 1 3 4

FJFI ČVUT Praha 3 0 1 0 4

FF MU Brno 0 0 1 2 3

FAST VUT Brno 0 1 1 1 3

FarmF MU Brno 0 1 0 1 2

FIT VUT Brno 0 0 0 2 2

FP VUT Brno 0 1 1 0 2

PEF MENDELU Brno 0 0 1 1 2

FRRMZ MENDELU Brno 0 0 1 1 2

AF MENDELU Brno 0 0 0 2 2

MFF UK Praha 2 0 0 0 2

LF UK Praha 0 2 0 0 2

FFU VŠE Praha 0 0 2 0 2

FA ČVUT Praha 2 0 0 0 2

FA VUT Brno 0 0 1 0 1

FVL VU Brno 0 0 1 0 1

FVL UO Brno 0 0 0 1 1

FF UK Praha 0 0 1 0 1

PrF UK Praha 0 1 0 0 1

VŠCHT Praha 0 0 1 0 1

Konzervatoř J. Ježka 0 1 0 0 1

VŠ v zahraničí 4 2 1 0 7

procento přijatých 100 93,5 96,7 90,6

ostatní 0 1 1 3 5
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Kalendárium #kolního roku %&%'/%&%%

Srpen
#'. /. – #&. /. v+jezdní zasedání pedagogického sboru do Hluboké nad Vltavou
#9. /. nástup profesor( do slu,by, porada pedagogické rady
#9. /. a -$. /. opravné a dopl5kové zkou"ky za "kolní rok #$#$/#$#!
-$. /. t%ídní sch(zky budoucích !. ro)ník(

Zá$í
!. :. zahájení "kolního roku #$#!/#$##, porada pedagogické rady
!. :. – -. :. adapta)ní kurz pro !.C a !.D v Kaprálov*ml+n*
9. :. opravná maturitní zkou"ka
:. :. biologická exkurze do Podyjí
!'. :. burza u)ebnic pro ,áky vy""ího gymnázia v aule
!9. :. besedy %as prom&n, Na prahu mu'nosti pro primy
##. :. d*jepisná exkurze do Modré pro ,áky vy""ího gymnázia
##. :. – #'. :. "kola v p%írod* pro primy v Zub%í
#9. :. – !. !$. poznávací zájezd do Lvova

(íjen
3. !$. plenární sch(ze SRP6, t%ídní sch(zky, hovorové hodiny
3. !$. zasedání v+boru Klubu absolvent(
3. !$. – 9. !$. literárn*historická exkurze do Prahy pro '.B a '.C
!!. !$. "kolní kolo sout*,e Pi"qworky
!-. !$. prezentace cambridgesk+ch zkou"ek pro ,áky '. ro)ník(
!-. !$. "kolní kolo sout*,e P%írodov*dn+ klokan
!:. !$. p%edná"ka Letecká meteorologie pro ,áky vy""ího gymnázia
!:. !$. – #!. !$. literárn*historická exkurze do Prahy pro '.A a '.D
#$. !$. beseda s Arno"tem Petrá)kem, reprezentantem 4R

na paralympiád*
#!. !$. d*jepisná exkurze do Kutné Hory pro ,áky ni,"ího gymnázia
##. !$. prezentace cambridgesk+ch zkou"ek pro ,áky -. ro)ník(
#9. !$. a #:. !$. podzimní prázdniny

Listopad
!. !!. zasedání "kolské rady
!. !!. – '. !!. komplexní inspekce 46I
#. !!. "kolní kolo p%ekladatelské sout*,e v angli)tin*
-. !!. "kolní kolo p%ekladatelské sout*,e v n*m)in*
'. !!. informace o maturitních zkou"kách pro ,áky '. ro)ník(
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'. !!. "kolní kolo chemické olympiády kategorie A
3. !!. p%edná"ka Styly u(ení pro ,áky prim
3. !!. – 9. !!. literární dílna pro ,áky '. ro)ník(
:. !!. porada pedagogické rady – hodnocení !. )tvrtletí
!!. !!. "kolní kolo lingvistické olympiády
!-. !!. cambridgeské zkou"ky pro ,áky -. a '. ro)ník(
#-. !!. zasedání v+boru Klubu absolvent(
#-. !!. hovorové hodiny pro rodi)e
#'. !!. p%edná"ka Protidrogová prevence pro ,áky tercií
#:. !!. p%edná"ka Protidrogová prevence pro ,áky kvart

Prosinec
#. !#. projekt Du)evní zdraví pro ,áky !.A a !.C
-. !#. projekt Du)evní zdraví pro ,áky !.B a !.D
&. !#. turnaj ve skládání Rubikovy kostky pro ,áky ni,"ího gymnázia
9. !#. "kolní kolo matematické olympiády kategorie A
:. !#. projekt Prevence sexuálního násilí pro ,áky druh+ch ro)ník(
!3. !#. – ##. !#. charitativní burza knih
!&. !#. divadelní p%edstavení Probuzení jara pro ,áky vy""ího gymnázia
!&. !#. "kolní kolo biologické olympiády na ni,"ím gymnáziu
#!. !#. Den t%ídního u)itele na ni,"ím gymnáziu
#!. !#. "kolní kolo sout*,e SUDOKU
##. !#. Den t%ídního u)itele na vy""ím gymnáziu
##. !#. koncert a váno)ní besídky na ni,"ím gymnáziu
#-. !#. – #. !. váno)ní prázdniny

Leden
+. !. zahájení v#uky v roce &(&&
,. !. porada pedagogické rady
,. !. t"ídní sch-zky SRP. a hovorové hodiny
!!. !. krajské kolo matematické olympiády kategorie A
!!. !. online Den otev"en#ch dve"í na gymnáziu
!+. !. *kolní kolo konverza$ní sout)%e v n)m$in) na ni%*ím gymnáziu
!,. !. *kolní kolo konverza$ní sout)%e v n)m$in) na vy**ím gymnáziu
!'. !. krajské kolo matematické olympiády kategorie P
!/. !. krajské kolo fyzikální olympiády kategorie A
&(. !. *kolní kolo olympiády z $eského jazyka na vy**ím gymnáziu
&(. !. *kolní kolo d)jepisné olympiády na vy**ím gymnáziu
&!. !. – &0. !. v#b)rov# ly%a"sk# kurz v Saalbachu
&+. !. – &'. !. ly%a"sk# v#cvikov# kurz pro sekundy
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&0. !. *kolní kolo matematické olympiády kategorií B a C
&0. !. *kolní kolo d)jepisné olympiády na ni%*ím gymnáziu
&0. !. porada pedagogické rady – hodnocení !. pololetí
&1. !. m)stské kolo matematické olympiády kategorie Z/ v budov)

na P"í$ní
&1. !. exkurze do Moravského muzea pro %áky tercií
+!. !. vydávání v#pis- vysv)d$ení za !. pololetí

Únor
#. #. "kolní kolo konverza)ní sout*,e v angli)tin* na vy""ím gymnáziu
-. #. literární exkurze do Památníku písemnictví v Rajhradu pro ,áky

'. ro)ník(
'. #. pololetní prázdniny
'. #. v+b*rov+ ly,a%sk+ kurz v Semmeringu
&. #. – !!. #. ly,a%sk+ v+cvikov+ kurz pro !. ro)níky
9. #. – :. #. kurz environmentálních technologií v Kaprálov*ml+n* pro ,áky

-.A a -.C
!'. #. projekt Prevence sexuálního násilí pro ,áky druh+ch ro)ník(
!'. #. "kolní kolo konverza)ní sout*,e v angli)tin* na ni,"ím gymnáziu
!'. #. – !&. #. kurz environmentálních technologií v Kaprálov*ml+n* pro ,áky

-.B a -.D
!9. #. "kolní kolo biologické olympiády na vy""ím gymnáziu
#$. #. – #3. #. ly,a%sk+ v+cvikov+ kurz pro tercie
#!. #. "kolní kolo SO4 v oboru matematika na vy""ím gymnáziu
##. #. "kolní kolo d*jepisné sout*,e na vy""ím gymnáziu
#-. #. "kolní kolo zem*pisné olympiády na ni,"ím gymnáziu
#3. #. – #. -. v+b*rov+ ly,a%sk+ kurz na Slovensku
#/. #. seminá% z 1nan)ní gramotnosti pro ,áky '.ag

B$ezen
'. -. seminá% z 1nan)ní gramotnosti pro ,áky '.bg
'. -. zát*,ov+ test tramvají DPMB pro ,áky #. a -. ro)ník(
9. -. – !!. -. jarní prázdniny
!'. -. projekt * den na ni,"ím gymnáziu
!3. -. p%edná"ka Protidrogová prevence pro ,áky prim
!/. -. "kolní kolo sout*,e Matematick+ klokan
!/. -. studentsk+maturitní ples v KC Semilasso
#!. -. fyzikální exkurze do Dukovan a Dale"ic pro ,áky -.D
##. -. autorské )tení Mariana Pally
#-. -. fyzikální exkurze do Dukovan a Dale"ic pro ,áky -.C
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#-. -. m*stské kolo fyzikální olympiády kategorií E a F v budov*
na P%í)ní

#/. -. fyzikální exkurze do Dukovan a Dale"ic pro ,áky -.B
#/. -. "kolní kolo chemické olympiády kategorie B
#:. -. beseda o studiu na Anglo-americké univerzit* pro ,áky -. ro)ník(
#:. -. oslava Dne u)itel(
-$. -. projekt Jeden sv&t pro ,áky prim
-!. -. beseda s dr. Drábovou o energetice

Duben
!. '. fyzikální exkurze do Dukovan a Dale"ic pro ,áky -.A
'. '. písemná maturitní zkou"ka z )eského jazyka v pro1lové )ásti
'. '. projekt Jeden sv&t pro ,áky kvart
3. '. projekt Jeden sv&t pro ,áky sekund
3. '. porada pedagogické rady – hodnocení -. )tvrtletí
3. '. t%ídní sch(zky SRP6, hovorové hodiny
&. '. písemná maturitní zkou"ka z anglického jazyka v pro1lové )ásti
&. '. projekt Jeden sv&t pro ,áky tercií
9. '. písemná maturitní zkou"ka z druhého cizího jazyka v pro1lové

)ásti
/. '. písemná maturitní zkou"ka z matematiky v pro1lové )ásti

pro ,áky '.A
!#. '. m*stské kolo matematické olympiády kategorie Z/ v budov*

na P%í)ní
!#. '. – !-. '. %editelské volno pro v"echny ,áky gymnázia
!#. '. – !-. '. jednotné p%ijímací zkou"ky ke studiu pro )ty%leté studium
!#. '. – !-. '. "kolní p%ijímací zkou"ka ke studiu pro osmileté studium
!'. '. velikono)ní prázdniny
!:. '. – #$. '. jednotné p%ijímací zkou"ky ke studiu pro osmileté studium
!:. '. úklid Moravského krasu pro ,áky ni,"ího gymnázia
!:. '. 1lmové p%edstavení Zátopek pro ,áky vy""ího gymnázia
!:. '. zasedání v+boru Klubu absolvent(
!:. '. setkání t%ídních d(v*rník( Klubu absolvent( v aule
#$. '. exkurze v provozech DPMB pro ,áky vy""ího gymnázia
#&. '. písemná maturitní zkou"ka z deskriptivní geometrie v pro1lové

)ásti
#&. '. praktická maturitní zkou"ka z hudební v+chovy v pro1lové )ásti
#&. '. krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B, C a D
#:. '. ukon)ení vyu)ování )tvrt+ch ro)ník( (poslední zvon*ní)
-$. '. – !$. 3. jazykov+ kurz kvart v Anglii
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Kv%ten
#. 3. konzultace s rodi)i o v+sledcích p%ijímacích zkou"ek
#. 3. – '. 3. písemné maturitní zkou"ky spole)né )ásti
-. 3. divadelní p%edstavení Cikánsk+ boxer pro ,áky vy""ího gymnázia
3. 3. historická exkurze do památky Carnuntum pro ,áky prim
&. 3. – 9. 3. studentská v*decká konference BrNOC
:. 3. historická exkurze do Terezína
!!. 3. zasedání "kolské rady
!#. 3. krajské kolo St%edo"kolské odborné )innosti
!#. 3. jarní turistická vycházka pro ,áky vy""ího gymnázia
!&. 3. testování funk)ních gramotností 46I pro ,áky '.ag
!&. 3. – !9. &. "kolní v+lety t%íd ni,"ího gymnázia, !. a #. ro)ník(
!&. 3. – !:. 3. ústní maturitní zkou"ky spole)né a pro1lové )ásti pro t%ídy '.A

a '.C
!9. 3. celo"kolská konference záv*re)n+ch prací ,ák( -. ro)ník(
!9. 3. zasedání v+boru Klubu absolvent(
!/. 3. kurz první pomoci pro ,áky -.A a -.B
!:. 3. biologická exkurze do Zoo Praha pro #.B
!:. 3. historická exkurze do Mauthausenu pro ,áky kvart
!:. 3. p%edná"ka o biometrick+ch systémech pro ,áky -. ro)ník(
#$. 3. testování funk)ních gramotností 46I pro ,áky '.bg
#-. 3. p%edná"ka o biometrick+ch systémech pro ,áky #. ro)ník(
#-. 3. – #&. 3. ústní maturitní zkou"ky spole)né a pro1lové )ásti pro t%ídy '.B

a '.D
#-. 3. – #9. 3. projektové dny kvart
#'. 3. biologická exkurze do Zoo Brno pro sekundy
#3. 3. historická exkurze do Lidic pro ,áky #.C a #.D
#3. 3. kurz první pomoci pro ,áky -.C a -.D
#&. 3. chemická exkurze do Dolních Vítkovic
#9. 3. "kolní kolo ekologické olympiády
#9. 3. prezentace projekt( kvart

)erven
#. &. literární exkurze do Památníku písemnictví v Rajhradu pro ,áky

tercií
!$. &. hudební festival Jaro"kaFest
!-. &. ocen*ní Ond%eje Peterky ('.A) v Senátu P4R za nejlep"í v+sledky

ve zkou"ce Matematika roz"i%ující
!9. &. – #&. &. sportovní kurz -. ro)ník( (Chorvatsko)
!:. &. – #'. &. turistick+ kurz -. ro)ník( (Vysoké Tatry)
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#$. &. – #'. &. vodáck+ kurz -. ro)ník( (Lu,nice)
#-. &. exkurze do Vídn* pro ,áky tercií
#9. &. p%ebor gymnázia v malé kopané na Z6 Janou"kova
#9. &. koncert p*veckého sboru ni,"ího gymnázia pro ,áky
#9. &. a #:. &. akce p%edm*tov+ch komisí pro ,áky vy""ího gymnázia
#/. &. sportovní den vy""ího gymnázia – atletika
#/. &. porada pedagogické rady – hodnocení #. pololetí
#/. &. t%ídní sch(zky rodi)( budoucích !. ro)ník(
#/. &. – #:. &. exkurze a sportovní den na ni,"ím gymnáziu
#/. &. – 3. 9. poznávací zájezd do Litvy
-$. &. ukon)ení vyu)ování ve "kolním roce #$#!/#$##, vydávání

vysv*d)ení
-$. &. záv*re)ná 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: na vy""ím gymnáziu se rozli"ují kategorie A pro
-. a '. ro)níky, B pro #. ro)ník, C pro !. ro)ník; na ni,"ím gymnáziu jsou kategorie Z: pro
kvarty, Z/ pro tercie, Z9 pro sekundy a Z& pro primy. Kategorie P se t+ká programování a je
ur)ena pro v"echny ,áky.

6ikovní studenti se mohou ú)astnit i sout*,í vy""ích kategorií ne, té, do které v*kov* p%í-
slu"ejí (nap%. kategorie A se ú)astní i studenti prvních a druh+ch ro)ník().

Kategorie Z/, Z9 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, b*hem n*ho, se
vybere "est nejlep"ích student(, kte%í tvo%í reprezenta)ní dru,stvo 4eské republiky na Mezi-
národní 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 ji, 9!. ro)ník MO. Zde uvádíme v+sledky na"ich stu-
dent( – úsp*"n+ch %e"itel( nejvy""ích kol v jednotliv+ch kategoriích.

". Kategorie základních !kol

!. Kategorie Z" – primy (nejvy!!í kolo okresní)
!. Andrej Dedek !.bg
!. Jaromír 6ácha !.bg
#. Richard Honzák !.ag
#. Jan Pe"ek !.ag
#. Tereza V%e"8álová !.bg
#. Jakub Zeman !.ag
-. Mikulá" Lang !.ag
'. Zuzana Zbo%ilová !.bg
3. Martin Dvo%ák !.ag
3. Patrik Kos !.ag
3. Kry"tof K%ivánek !.ag
3. Juliana Sk+bová !.bg
&. Filip Adámek !.ag
&. Daniil Bernshtein !.ag
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&. Vilém Jirásek !.ag
&. Jakub Pazdera !.ag
9. Michal Geryk !.ag
9. Jan Mezník !.ag
9. Danila Sidarenka !.ag
/. Veronika Králová !.ag
!$. Ema Andra"inová !.ag
!$. David Vep%ek !.ag
(celkem 180 ú(astník,, z toho 101 úsp&)n+ch)

". Kategorie Z# – sekundy (nejvy!!í kolo okresní)
!. Arne 6toudek #.ag
!. Michal Tollar #.ag
#. Gabriela Filipská #.ag
-. Petr Vok%ínek #.ag
3. Vojt*ch Dlabola #.ag
&. Kry"tof Franc #.bg
&. Tran Quang Minh #.ag
9. Petr Václavek #.ag
9. Vojt*ch Vrána #.ag
/. Veronika Halvová #.ag
/. Anna Hlin*ná #.ag
/. Quang Dung Le #.ag
/. Adam Pe)enka #.ag
:. Václav Kreidl #.ag
:. Mat*j Jan Svoboda #.ag
!$. Phong Hoang #.ag
(celkem 167 ú(astník,, z toho 65 úsp&)n+ch)

#. Kategorie Z$ – tercie (nejvy!!í kolo okresní)
!. Marek Dvo%ák -.ag
!. Zuzana Pejchlová -.ag
!. Martin Vo%echovsk+ -.ag
#. Jakub Hladk+ -.ag
#. Anna Janíková -.ag
-. Martin Bryja -.ag
-. Ashok Kulkarni -.ag
'. Filip Bajgar -.ag
'. Luká" Sv*tlík -.ag
'. Luká" Zbo%il -.ag
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3. David Barabá" -.bg
3. Vojt*ch Blatn+ -.ag
3. Franti"ek Dohnal -.ag
3. Lucie Koní)ková -.ag
3. Jáchym Zadra,il -.ag
&. Krist+na Finstrlová -.ag
&. Klára Ko)ová -.ag
&. Vilém Krají)ek -.ag
&. Leont+na K%ivánková -.ag
&. Ond%ej Stolek -.ag
9. Michael Ul)ák -.ag
:. Tobiá" Neugebauer -.ag
(celkem 100 ú(astník,, z toho 48 úsp&)n+ch)

-. Kategorie Z% – kvarty (nejvy!!í kolo krajské)
!. Svatava 6ime)ková '.ag
#. Pavel Hyánek '.ag
-. Otakar Vítek '.ag
'. Tobiá" Neugebauer -.ag
3. Zuzana Pejchlová -.ag
/. Jan Václavek '.ag
!#. Milan Hradil '.ag
!-. Ji%í Weiter '.ag
!9. Jakub Hlavenka '.ag
!/. Ond%ej Proke" '.ag
#$. Tomá" 2ehák '.ag
#9. Vojt*ch Ko)a '.ag
#:. Anna Sázavská '.ag
-#. Mat*j Bauer '.ag
'#. 6t*pán Povoln+ '.ag
(celkem .! ú(astník,, z toho -# úsp&)n+ch)

#. St&edo!kolské kategorie

!. Kategorie C – první ro'níky (nejvy!!í kolo krajské)
!. Svatava 6ime)ková '.ag
#. Marek Moj,í" !.A
-. 6imon Lopour !.A
'. Anh Linh Tran !.A
3. Jind%ich 6tambera !.A
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&. Vítek Pe)enka !.A
9. Jan Najbert !.A
:. Jan 2íha !.A
!$. Michael Bene" !.A
!#. David Hor)i)ka !.A
!-. Ji%í Kosmák !.A
!'. Eli"ka Polá)ková !.A
!&. Adam Flek !.A
!9. Dominik Dole,el !.A
!/. Jakub Hlavenka '.ag
#$. Jan Souchop !.C
#!. Filip Kasprzak !.A
##. Ond%ej Ka"párek !.A
#&. Patrik Maxmilian Rosenberg !.A
#9. Hana Truba)íková !.A
#:. Klára Plchová !.A
-$. Jan Romanovsk+ !.A
-#. Luká" Navrátil !.A
-'. Babeta Da5helová !.A
(celkem 67 ú(astník,, z toho 34 úsp&)n+ch)

". Kategorie B – druhé ro'níky (nejvy!!í kolo krajské)
#. Antonín Malo5 #.A
-. Richard Materna #.A
'. Lucie Vi)arová #.A
&. Tereza Krej)í #.A
9. Adam Hrn)árek #.A
/. Vít Vlach #.A
:. Petr Glozar #.A
!#. Michal Dvo%á)ek #.A
!-. Eduard Dlabola #.A
!3. Iva Schlaghamerská #.A
(celkem 37 ú(astník,, z toho 18 úsp&)n+ch)

#. Kategorie A – studenti p&edmaturitních a maturitních ro'ník(
(krajské kolo je vstupenkou do boje o celostátní a mezinárodní sout*,e)

!. Alena Janá)ková -.A
#. Zden*k Pezlar '.A
-. Martin Dufek -.A
3. Anna Hronová -.A
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&. Jakub Ko5árek -.A
/. Luká" Kycl -.A
:. Lucie Reichertová '.A
!$. 6t*pán Mikéska -.A
!!. Adam 4ervenka -.A
!#. Jana Bu"ová '.A
!-. Leona Fojtová '.C
!'. Richard Bla,ek '.A
!3. Filip Smí"ek -.A
!&. Petr Slonek -.A
!9. Dominik Dole,el !.A
!/. Jakub Devát '.A
#$. Antonín Sekerka '.A
##. Michal Dvo%á)ek #.A
#-. Linda Pezlarová -.A
#&. Iva Schlaghamerská #.A
(celkem 43 ú(astník,, z toho 27 úsp&)n+ch)

-. Kategorie A – úst&ední kolo (celostátní)
:. Zden*k Pezlar '.A
!9. Adam 4ervenka -.A
#!. Anna Hronová -.A
##. 6t*pán Mikéska -.A

(celkem -/ ú(astník,, z toho "# úsp&)n+ch, z toho prvních !0 prohlá)en+ch za vít&ze)

1. Kategorie P – bez rozli!ení ro'ník(
(krajské kolo je vstupenkou do boje o celostátní a mezinárodní sout*,e)

!. Richard Bla,ek '.A
#. 6t*pán Mikéska -.A
3. Petr Slonek -.A
&. Zden*k Pezlar '.A
9. Adam 4ervenka -.A
/. Anh Linh Tran !.A
(celkem 15 ú(astník,, z toho 8 úsp&)n+ch)

2. Kategorie P – úst&ední kolo (celostátní)
'. 6t*pán Mikéska -.A
!!. Adam 4ervenka -.A
!'. Petr Slonek -.A

(celkem "3 ú(astník,, z toho !- úsp&)n+ch, z toho prvních 2 prohlá)en+ch za vít&ze)
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-. Mezinárodní sout)*e

1. Kategorie A
Mezinárodní matematická olympiáda se uskute)nila na za)átku )ervence v norském Oslu.
Zú)astnil se jí Zden*k Pezlar, kter+ skv*le zabojoval a získal )estné uznání.

St%edoevropská matematická olympiáda se konala ve "v+carském Bernu, kde na"i "kolu
úsp*"n* reprezentovali Anna Hronová (bronz) a Adam 4ervenka.

Evropská dív)í olympiáda prob*hla v ma.arském Egeru za ú)asti na"í studentky Lucie
Reichertové.

2. Kategorie P
Mezinárodní olympiáda v informatice se uskute)nila v indonéské Jogd,akart*. Jaro"ka v ní
bohu,el nem*la ,ádné zastoupení.

St%edoevropská olympiáda v informatice se konala v chorvatském Vara,dínu. Jaro"ka
m*la na této sout*,i dvojí zastoupení – 6t*pána Mikésku (bronz) a Adama 4ervenku.

P%ejme v"em na"im sou)asn+m i budoucím olympionik(m, aby se jim i nadále vedlo
v sout*,ích alespo5 tak, jako tomu bylo v uplynulém "kolním roce.

Mgr. Viktor Je'ek
jednatel KK MO JMK

Fyzikální olympiáda
Ve "kolním roce #$#!/#$## se konal ji, &-. ro)ník fyzikální olympiády. Po minul+ch dvou
letech, které byly v+znamn* poznamenány epidemií covidu-!:, prob*hlo letos v"e op*t stan-
dardn* prezen)ní formou. Jedin+m zásahem epidemie byl posun termínu celostátního kola
o jeden m*síc. Na"i studenti se umístili následovn*:

.. Celostátní kolo kategorie A

!. +e!itel
!:. místo Vojt*ch Stránsk+ '.A

3. Krajská kola

!. Kategorie A
#. místo Vojt*ch Stránsk+ '.A
(po(et úsp&)n+ch $e)itel,: !)
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". Kategorie B
3. místo Adam 4ervenka -.A
&. místo Jan Zá%eck+ -.A
:. místo Luká" Kycl -.A
!$. místo Jakub Ko5árek -.A
!!. místo Anna Hronová -.A
!#. místo Michael 6vehla -.A
(po(et úsp&)n+ch $e)itel,: !")

#. Kategorie C
#. místo Richard Materna #.A
9. místo Ane,ka 4echová #.A
:. místo Franti"ek Med #.D
!$. místo Marek Polá)ek #.A
!!. místo Jan Vojta #.D
(po(et úsp&)n+ch $e)itel,: !#)

-. Kategorie D
3. místo 6imon Lopour !.A
9. místo Dominik Dole,el !.A
:. místo Jan Souchop !.C
!$. místo Anh Linh Tran !.A
!-. místo Marek Kalenda !.C
!3. místo David Hor)i)ka !.A
!&. místo Eli"ka Polá)ková !.A
##. místo Ond%ej Ka"párek !.A
(po(et úsp&)n+ch $e)itel,: "3)

1. Kategorie E
!. místo Svatava 6ime)ková '.ag
9. místo Jakub Hlavenka '.ag
!-. místo Mat*j Bauer '.ag
(po(et úsp&)n+ch $e)itel,: "#)

2. Kategorie F a Archimediáda (kategorie G) – kon'í oblastním (m)st-
sk,m) kolem

&. místo Tomá" Turland -.bg
(po(et úsp&)n+ch $e)itel,: 3)
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.. Archimediáda
bez ú)asti na"ich student(
(po(et úsp&)n+ch $e)itel,: !0)

V"em úsp*"n+m %e"itel(mmoc blahop%ejeme a p%ejeme jim hodn* "t*stí v dal"ích letech.
Mgr. Pavel 4ehák

p$edseda p$edm&tové komise fyziky

/. Biologická olympiáda
Biologická olympiáda, kterou p%ipravuje 4eská zem*d*lská univerzita v Praze spolu
s úst%ední komisí biologické olympiády, prob*hla jak na ni,"ím, tak na vy""ím gymnáziu.
Na primy a, kvarty (kategorie C a D) letos )ekalo velmi zajímavé téma: Jak p%e,ít zimu. Stu-
denti vy""ího gymnázia (kategorie A a B) se p%ipravovali na problematiku rovnováhy
a zp*tné vazby v p%írod*. P%ípravn+ text a cel+ ro)ník nesl poutav+ název Dr, si balanc!

Ve )tvrtek !&. prosince #$#! se konalo "kolní kolo biologické olympiády kategorie C a D
v poznávání ,ivo)ich( a rostlin a v teoretickém testu. Laboratorní úkol jsme pak dokon)ili
v prvním lednovém t+dnu. Celkem se ú)astnilo #' student( ni,"ího gymnázia, kte%í
prokázali moc p*kné znalosti. V kategorii C do m*stského kola postoupily Jitka Provazní-
ková ze '.bg a Veronika Va5á)ková ze -.bg. Jitka vybojovala v m*stském kole '. místo
a v krajském kole !/. místo. V kategorii D do okresního kola postoupily Gabriela Filipská
z #.ag a Zuzana Slámová z #.bg. Gabriela v n*m získala -. místo a Zuzana byla první. Velk+m
úsp*chem je její #. místo v krajském kole.

Dne !9. února #$## prob*hlo "kolní kolo biologické olympiády kategorie A a B. Zde si
studenti mohli nap%íklad ov*%it, jak se chovají r(zná rostlinná barviva, a také mohli zjistit,
jak se li"í "upiny kapra z postranní )áry od ostatních. Museli také poznat t%icet druh( rostlin
nebo ,ivo)ich( a odpov*d*t na zapeklité úlohy i testové otázky. Sout*,ilo celkem !- %e"itel(.
V kategorii B byl první Tomá" Sláma a o druhé a t%etí místo se pod*lili Martin Kone)n+
s Anitou ;ákovou, v"ichni z !.B. Tomá" Sláma postoupil do krajského kola, kde získal krásn+
pomysln+ bronz. V kategorii A zvít*zila Barbora Kone)ná ze -.B, #. místo vybojovala Kate%i-
na Janásková ze '.B a o t%etí se d*lili Luká" Drdla ze -.B a Tamara Opletalová ze '.B. V kraj-
ském kole nás reprezentovala Kate%ina Janásková a získala !3. místo.

V"em sout*,ícím blahop%ejeme a t*"íme se na dal"í ro)ník biologické olympiády.
RNDr. Iva Kubi)tová, Ph.D.

!0. Chemická olympiáda
K radosti student( i organizátor( se i chemická olympiádamohla vrátit z online formy k for-
m* prezen)ní. Ú)astníky tedy )ekalo teoretické i praktické klání. Studenti Jaro"ky se cel+ rok
piln* p%ipravovali a pro sebe i na"i "kolu vybojovali krásné v+sledky, postupy i vysoká
umíst*ní. D*kuji vám, milí chemici, za smyslupln* stráven+ "kolní rok a za sdílenou radost
ze spole)né práce. P%eji vám hodn* úsp*ch( (nejen ve "kole a na sout*,ích) i v letech dal"ích.
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!!. Kategorie A

!. -kolní kolo
/ ú)astník(

". Krajské kolo
&. Barbora Kone)ná -.B
9. Jakub Ko5árek -.A
/. Tamara Opletalová '.B
!!. Martin Hanák #.B
!'. Anna Hronová -.A
!9. Michael 6vehla -.A

#. Národní kolo
!#. Barbora Kone)ná -.B

postup na v+b*rové soust%ed*ní k IChO
-&. Jakub Ko5árek -.A

!". Kategorie B

!. -kolní kolo
& ú)astník(

". Krajské kolo
#. Barbora Kone)ná -.B
3. Olivie Maya Matyasková !.B
&. Martin Hanák #.B
/. Tereza 6ustrová #.C

!#. Kategorie C

!. -kolní kolo
!3 ú)astník(

". Krajské kolo
&. Olivie Maya Matyasková !.B
:. Tereza 6ustrová !.C
!&. Martin Hanák #.B
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!-. Kategorie D

!. -kolní kolo
/ ú)astník(

". Okresní kolo
#. Jan Václavek '.ag
3. 6t*pán Povoln+ '.ag
:. Mojmír Houdek '.ag

#. Krajské kolo
/. Jan Václavek '.ag
!#. 6t*pán Povoln+ '.ag
!3. Mojmír Houdek '.ag

Mgr. Veronika Kyasová
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!1. Národní kolo chemické olympiády
Na za)átku #. pololetí se na p(d* Pedagogické fakulty Západo)eské univerzity v Plzni
od -!. ledna do -. února uskute)nilo národní kolo 3/. ro)níku chemické olympiády katego-
rie A – op*t v prezen)ní form*. Jaro"ku reprezentovali Jakub Ko5árek ze -.A a Barbora Ko-
ne)ná ze -.B.

Spole)n* s kamarády a kolegy z dal"ích brn*nsk+ch gymnázií do Plzn* dorazili v pond*lí
odpoledne a ve)er se zú)astnili slavnostního zahájení, kde se také prost%ednictvím videí se-
známili s Plze5sk+m krajem a Západo)eskou univerzitou. Druh+ den se dopoledne v*novali
teoretické )ásti a odpoledne si odpo)inuli p%i prohlídce pivovaru Prazdroj. Ve st%edu se
ú)astníci rozd*lili do dvou skupin: první se pot+kala s praktickou )ástí a druhá si mezitím
prohlí,ela plze5ské historické podzemí a pivovarské muzeum. Po ob*d* se pak skupiny vy-
st%ídaly. Ve )tvrtek dopoledne prob*hlo vyhlá"ení v+sledk(: Kuba se umístil na -&. míst*
a Bar)a na !#. míst*. Ú)astníci do !/. místa pak byli pozváni na v+b*rové soust%ed*ní p%ed
Mezinárodní chemickou olympiádou.

Bar)a se nakonec po dvou t+denních v+b*rov+ch soust%ed*ních umístila na !!. mís-
t* – v té nejt*,"í )ásti klání se tedy posunula je"t* o jednu p%í)ku v+"e a bude se moci ú)astnit
mezinárodního 1nále IChO, i kdy, pouze v nesout*,ní )ásti. V*%íme, ,e p%í"tí rok to u, vyjde
se v"ím v"udy.

Mgr. Veronika Kyasová

Byla to rozhodn* p%ínosná zku"enost, ale hlavn* jsme byli rádi, ,e jsme se kone)n* dostali
do laborato%í a mohli se s dal"ími ú)astníky zase vid*t na,ivo.

Barbora Kone(ná, #.B

!2. Úsp%chy student" ve v%decké !innosti
Pavel Karásek ze '.C se zú)astnil mezinárodní sout*,e studentsk+ch v*deck+ch projekt(
Taiwan International Science Fair (TISF), do které byl nominován díky svému #. místu v ce-
lostátním kole St%edo"kolské odborné )innosti (SO4) ve "kolním roce #$#$/#$#!. Téma jeho
práce zn*lo Leptání povrchu k$emenn+ch kapilár za p,sobení superkritické vody (analytická
chemie). Prezenta)ní video, které napoví, )ím se Pavel zab+val, m(,ete vid*t na stránce
https://www.youtube.com/watch?v=3Dks&tlgWa$.

V této presti,ní sout*,i získal excelentní první místo. V*%ím, ,e se m(,e stát p%íkladem
pro dal"í studenty, kte%í jej budou následovat. Jak anglicky vedená sout*, probíhala a co
v"echno ho nau)ila, shrnul Pavel v n*kolika následujících v*tách:

Na mezinárodní sout&' Taiwan International Science Fair jsem byl nominován díky své
práci v SO%. Tu jsem v zá$í prezentoval pomocí posteru p$ed porotou, která o postupech na
zahrani(ní sout&'e rozhodovala. Jedna ze sout&'í, kam m& porota vybrala, byl práv& ji' zmín&-
n+ TISF na Tchaj-wanu.

Kv,li celosv&tov& zhor)ené pandemické situaci se sice tento veletrh v&dy konal online, av)ak
s nepozm&n&n+m (asov+m harmonogramem na cel+ t+den ("-.–"3. !. "0""). Díky tomu m&li
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v)ichni sout&'ící mo'nost zú(astnit se prost$ednictvím Google Meet nap$íklad welcome party,
kde jsme navzájem poznávali odli)nosti v na)ich kulturách, nebo akceMockMUN, p$i ní' jsme
imitovali jednání Organizace spojen+ch národ, a debatovali o funk(nosti covidov+ch certi5ká-
t,.

Formát a (asové rozvr'ení obhajob byly toto'né se SO% (!0minut prezentace v PowerPoin-
tu, 1 minut diskuze s porotou). Mimo jiné jsme také m&li shrnout svou práci do dvou minut
(v+sledek m,'ete vid&t na stránce https://www.youtube.com/watch?v=W"zvp.1zceM&ab-
_channel=PavelKar6C#6A!sek). Kv,li (asovému posunu o sedm hodin a nep$esn+m instruk-
cím ob(as vznikaly nejasnosti, av)ak díky rychlé komunikaci organizátor, se je poda$ilo vy$e-
)it.

Celkov& se vyhodnocovala jen první, druhá, t$etí a (tvrtá místa a jejich po(et byl dop$edu
stanoven nezávisle na kategorii oboru. %eská republika se této sout&'e letos zú(astnila poprvé
a la7ku nastavila vysoko. Mn& osobn& se poda$ilo vyhrát první místo a m+m t$em koleg,m
první, t$etí a (tvrtá p$í(ka.

P$esto'e jsem se na cestu do Asie t&)il, u'il jsem si cel+ veletrh z pohodlí domova, a hlavn&
oce8uji, 'e jsemm&l mo'nost seznámit se s lidmi z jin+ch (ástí sv&ta. Zárove8 je pro m& – krom&
velké zku)enosti z první zahrani(ní konference – nejv&t)ím p$ínosem skv&lé umíst&ní, které
v budoucnu plánuji zúro(it na zahrani(ních vysok+ch )kolách.
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Ve dnech !#. a !-. dubna #$## se konalo celostátní kolo XXVII. ro)níku sout*,e v*-
deck+ch a technick+ch projekt( st%edo"kolské mláde,e EXPO SCIENCE AMAVET Akade-
mie v*d4R. Z regionálních kol postoupilo celkem -3 projekt(. Po jejich v"estranném posou-
zení rozhodla hodnotitelská komise, ,e první místo získává na"e studentka Adriena
Jedli)ková ze -.B s projektem P$estavba cytoskeletu v mozkové tkáni po expozici nano(ásticím
olova. Adriena se podílí na projektech Ústavu ,ivo)i"né fyziologie a genetiky u, od prvního
ro)níku. V roce #$#! sout*,ila v SO4 s prací Imunitní reakce a reparace cílov+ch orgán,
po inhalaci rozpustn+ch nano(ástic olova a vybojovala -. místo. O sout*,i AMAVET Adriena
napsala:

Sout&'e AMAVET EXPO SCIENCE jsem se ú(astnila s projektem P"estavba cytoskeletu
v mozkové tkáni po expozici nano$ásticím olova. Na rozdíl nap$íklad od SO% se nepo'aduje
'ádná psaná práce, pouze abstrakt a poster. Prezentace probíhá spí)e konferen(ním zp,sobem,
kdy stojíte ve vyhrazeném (ase u svého posteru, prezentujete ho hodnotitel,m a v)em, které vá)
projekt zaujal, a poté probíhá diskuze. Hodnotí se nejen kvalita projektu, ale i prezentace, dis-
kuze a úrove8 anglického jazyka. Díky vít&zství mám právo ú(astnit se sout&'e Regeneron ISEF
"0"" – nejv&t)ího klání svého druhu, které se uskute(ní v Atlant&.

Oba studenti, Pavel Karásek online a Adriena Jedli)ková prezen)n*, se ve dnech 9. a,
!-. kv*tna #$## zú)astnili sout*,e Regeneron ISEF (International Science and Engineering
Fair) ve stát* Georgia. Do této nejpresti,n*j"í sout*,e se zapojilo !93$ mlad+ch v*dc(
a inovátor( z &- zemí sv*ta a ze ': stát( USA, kte%í prezentovali své práce v #! kategoriích.
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P%ítomno bylo !!93 st%edo"kolák( a distan)n* se p%ipojilo zbyl+ch 393. Vlivem pandemie ko-
ronaviru je po)et ú)astník( oproti jin+m ro)ník(m zhruba o t%etinu ni,"í.

Za St%edo"kolskou odbornou )innost vyslala 4eská republika t%í)lennou delegaci nomi-
novanou odbornou porotou. Jedna práce byla z fyziky a dv* z chemie. Jaro"ka m*la v oboru
chemie na"eho studenta Pavla Karáska. Jeho práce Cílené strukturování k$emenn+ch po-
vrch, – siln+ nástroj nazna)uje nové mo,nosti existujících separa)ních metod. Projekt Pavla
Karáska obstál ve sv*tové konkurenci a získal druhou hlavní cenu. Pavlovi za vzornou repre-
zentaci 4eské republiky a sout*,e SO4 d*kujeme a p%ejeme mu mnoho dal"ích úsp*ch(.

Za sout*,AMAVET byly vyslány dv* studentky, jedna s projektem z fyziky a druhá zmo-
lekulární a bun*)né biologie. Z na"í "koly to byla práv* Adriena Jedli)ková s projektem P$e-
stavba cytoskeletu v mozkové tkáni po expozici nano(ásticím olova a stala se úsp*"nou %e"i-
telkou. Blahop%ejeme a p%ejeme hodn* úsp*ch( v dal"í v+zkumné práci.

RNDr. Iva Kubi)tová, Ph.D.

!.. Celostátní kolo SO)
Ve dnech !$. a, !#. )ervna #$## se konala celostátní p%ehlídka St%edo"kolské odborné
)innosti (SO4) v Kutné Ho%e. Ale p%ehlídka je slovo tro"ku zavád*jící – pro sout*,ící to byla
docela tvrdá práce. Prezentovali v+sledky svého v+zkumu, kter+ provád*li %adu m*síc(,
a stejn* tak dlouho psali v+slednou práci. Na „p%ehlídce“ museli prezentovat a poté odpoví-
dat na %adu fundovan+ch dotaz(, které kladli nejlep"í odborníci a pedagogové z daného obo-
ru. Ur)it* to nebyla procházka r(,ovou zahradou, proto,e p%edtím museli také projít sítem
ni,"ích kol. Ze "kolního kola na Jaro"ce postoupilo patnáct prací, z okresního dev*t a z kraj-
ského se do celostátního kola probojovalo sedm prací. V"ichni na"i studenti byli v celostát-
ním kole úsp*"ní. Získali jsme t%i druhá místa, t%i )tvrtá místa a jedno deváté.

Zden*k Pezlar ('.A) v SO4 (obor matematika) sout*,il letos ji, pot%etí. V leto"ním roce
získal skv*lé druhé místo s prací Medúzy a posloupnosti pr,m&r, (odkaz na video: https://
youtu.be/PKSPnKC3x#U). Toto umíst*ní mu vyslou,ilo také "ir"í nominaci na ú)ast v za-
hrani)ní sout*,i, Cenu CZ.NIC, Cenu M6MT, Cenu 4VUT Fakulty jaderné a fyzikáln*
in,en+rské a Cenu Matematického ústavu v Opav* spolu se Slezskou univerzitou v Opav*.

V chemii vybojoval druhé místo Luká" Drdla (-.B) s prací Vyu'ití mikro9uidiky
p$i ochran& 'ivotního prost$edí pomocí metabolického in'en+rství (odkaz na video: https://
youtu.be/GYUajoMnPa/). Získal také zvlá"tní ceny: "ir"í nominaci na ú)ast v zahrani)ní
sout*,i, návrh do sout*,e o cenu 4eské hlavi)ky – Genus „4lov*k a sv*t kolem n*j“, Cenu
CZ.NIC, Cenu M6MT, Cenu 4VUT Fakulty jaderné a fyzikáln* in,en+rské – poukázky
Alza, Cenu rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Libora 4apka, Ph.D., (#. místo) a Cenu
d*kana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Ing. Petra
Kalendy, CSc., (#. místo).

Zcela neobvyklé je, ,e jsme m*li studenta v oboru stavebnictví, architektury a designu
interiér(. Zde zabodoval a #. místo získal Luká"Krej)í z -.D s prací Principy Nového urbanis-
mu a jejich posuzování ve (tvrti :pitálka (odkaz na video: https://youtu.be/#HdA#N9yjK').
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Jako zvlá"tní ceny získal "ir"í nominaci na ú)ast v zahrani)ní sout*,i, návrh do sout*,e
o cenu 4eské hlavi)ky – Futura „2e"ení pro budoucnost“ a také Cenu CZ.NIC a Cenu
M6MT.

4tvrtá místa v celostátní sout*,i získali Andrej Bru,e5ák (-.A) v matematice, Jakub
Ko5árek (-.A) ve fyzice a Ji%í Souchop (-.D) v historii. Richard Bla,ek ze '.A si vyslou,il
:. místo v informatice.

Myslím si, ,e v"ichni sout*,ící získali také spoustu znalostí o sob* sam+ch. Zjistili, co
doká,ou vymyslet, vyzkoumat, objevit, napsat. Jak zvládnou p%ekonat vlastní lenost, strach
z vystupování na ve%ejnosti, obavy z autorit… Poznali spoustu nov+ch lidí, za,ili zajímavé
okam,iky – chvíle plné stresu a obav, ale i radosti z dosa,en+ch v+sledk(. Moc jim blahop%e-
jeme a p%ejeme dal"í úsp*chy.

RNDr. Iva Kubi)tová, Ph.D.

!3. Astronomická olympiáda
Ve "kolním roce #$#!/#$## prob*hl !:. ro)ník astronomické olympiády. Do sout*,e se z na"í
"koly p%ihlásilo celkem !- student(. V"ichni úsp*"n* vy%e"ili úlohy "kolního kola a postou-
pili do následujícího kola krajského. Zde se do %e"ení pustilo u, jen p*t student( a umístili
se následovn*:

!. Kategorie CD
!. místo Richard Materna #.A
'. místo Marek Kalenda !.C
:. místo Ráchel Uma Hrn)í%ová #.A
!!. místo Oliver Okle"t*k #.D
!#. místo Filip Kasprzak !.A

Díky t*mto v+sledk(m se úst%edního (celostátního) kola zú)astnil Richard Materna z #.A,
kter+ se umístil mezi úsp*"n+mi %e"iteli na &. míst*, a Marek Kalenda z !.C, jen, vybojoval
!#. místo.

V"em %e"itel(m astronomické olympiády blahop%ejeme.
Mgr. Pavel 4ehák

za p$edm&tovou komisi fyziky

!/. Úsp%chy na&ich student" v anglickém jazyce

"0. Zkou!ky z Cambridge English na Jaro!ce
Dne !-. listopadu #$#! byly poprvé v historii na na"í "kole ve spolupráci s jazykovou "kolou
P.A.R.K. organizovány Cambridge zkou"ky. Zú)astnili se jich studenti )tvrt+ch ro)ník(
v celkovém po)tu t%iceti odvá,livc(. Navzdory nervozit* a pár opozdilc(m v"ichni vydr,eli
a, do pozdních odpoledních hodin. Netrp*livé o)ekávání v+sledk( se pak naplnilo den p%ed
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6t*dr+m ve)erem, kdy p%i"ly v+sledky. Tém*% v"ichni studenti zkou"ky úsp*"n* absolvovali
na úrovni C!. Gratulujeme v"em, tvrdá d%ina se vyplatila. Certi1káty student(m p%edal pan
%editel v únoru #$##.

Jaro"ka rulezzz!

"!. P&ekladatelská sout)* pod hlavi'kou Univerzity Palackého
V rámci p%ekladatelského klání po%ádaného Univerzitou Palackého v Olomouci se po ab-
solvování "kolního kola dostali do v+b*ru dva studenti – Aidan Macready ze '.B a David
Peterka ze -.B, kte%í '. ledna #$## absolvovali celostátní kolo této sout*,e online. P%eklada-
telské v+zv* navzdory se Aidan v celostátním kole umístil na st%íbrném druhémmíst*. Gra-
tulujeme! Na fotogra1i je "8astn+ v+herce a budoucí 1lantrop.

Mgr. et Mgr. Zuzana Kauerová, Ph.D.
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"". Za Jaro&ku letos sout%'ili dva &pan%l&tiná$i
V jubilejním roce #$## reprezentovala na"i "kolu v konverza)ní sout*,i ve "pan*lském jazy-
ce dvojice student(, a sice Fabienne Joy Ben Moyal z #.C v kategorii I (do t%í let studia)
a Daniel Vondrá)ek z #.B v kategorii II (více ne, t%i roky studia). Krajské kolo prob*hlo
!'. b%ezna (stejn* jako v lo5ském roce distan)n*) formou pohovoru s komisí na vylosované
téma. Studenti m*li také popisovat obrázek, kter+ jim porota ukázala, a odpov*d*t na do-
pl5ující otázky.

Fabienne state)n* bojovala, a p%esto,e nezískala medailové umíst*ní, byla úsp*"nou
ú)astnicí. Krom* toho, ,e mohla mluvit "pan*lsky, zkusila si n*co nového a získala cenné
zku"enosti. Povzbudilo ji to k dal"ímu studiu, a pokud to dal"í rok zkusí znovu, v"e bude
moci zúro)it v p%í"tím ro)níku sout*,e a „vykonverzovat“ si lep"í umíst*ní. Daniel sv+m po-
hotov+m vystupováním v konkurenci "pan*l"tiná%( z celého Jihomoravského kraje porotu
oslovil natolik, ,e suverénn* zvít*zil, a postoupil tak do celostátního kola.

Celostátní 1nále se konalo #!. dubna op*t formou p%ipojení p%es Google Meet. Zp(sob
sout*,ního zápolení byl stejn+ jako v p%edchozím kole. Tentokrát musel Daniel zm*%it své
síly se "pan*l"tiná%i ze v"ech kout( republiky. Porota jeho v+kon ocenila umíst*ním na st%í-
brné pozici a pozd*ji mu jako odm*na p%i"la do "koly "pan*lsky psaná kniha o Argentin*,
kterou nemohl p%evzít p%i vyhla"ování v+sledk(.

Jak+ je recept na takov+ úsp*ch? Není d(le,ité, jestli jde o první, druh+, nebo t%etí cizí
jazyk, kter+m mluvíte. Pokud se stane va"í vá"ní a budete se mu pr(b*,n* v*novat nad rá-
mec sv+ch b*,n+ch studijních povinností, m(,ete s ním za,ít ne)ekané úsp*chy.

Ob*ma student(m d*kujeme za vynikající reprezentaci "koly. Na záv*r je t%eba pop%át
i ostatním student(m Jaro"ky, aby si, pokud se jim to je"t* nepoda%ilo, stejn* jako Fabienne
a Daniel na"li to své. N*co, co budou s láskou rozvíjet, budou tím d*lat radost sob* i druh+m
a budou v tom úsp*"ní.

Mgr. Karla Vomelová

"#. V moderních d%jinách jsou na&i studenti jako doma
;e neznáme moderní d*jiny? Pomluvy! Na"i studenti to nejlépe prokázali sv+mi v+sledky
ve "kolním i krajském kole leto"ního jubilejního -$. ro)níku d*jepisné sout*,e student(
gymnázií, po%ádané u, tradi)n* Nada)ním fondem Gaudeamus p%i Gymnáziu Cheb.
Druh+m místem si zajistili postup do tak trochu mezinárodního, toti, )esko-slovenského
1nále, je, se v posledních letech stalo nejv*t"ím setkáním st%edo"kolsk+ch student( z %ad
p%íznivc( historie z 4eské i Slovenské republiky.

Tématem leto"ního ro)níku, v dne"ní pohnuté dob* bohu,el op*t aktuálním, byla druhá
sv*tová válka na evropsk+ch boji"tích. Atraktivnost tohoto tématu potvrdila u, hojná ú)ast
ve "kolním kole, z n*ho, vze"el t%í)lenn+ t+m, kter+ pak reprezentoval na"e gymnázium
v krajském klání. Dru,stvo ve slo,ení Vilém Faja (#.A), Ji%í Souchop (-.D) a Patrik Ko"8ál
(-.A) se do sout*,e vrhlo s pln+m nasazením, co, mu p%ineslo ji, zmín*né krásné druhé
místo. Podívejme se na pr(b*h krajského kola o)ima jednoho z ú)astník(:
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Ji' p$i p$ípravách na sout&' jsme m&li na mysli, 'e úsp&)né zvládnutí sout&'e nebude roz-
hodn& nic jednoduchého. Téma druhé sv&tové války na evropsk+ch boji)tích je p$ece jenom
zna(n& rozsáhlé.

Skute(nost nebyla jiná. Ihned po p$íchodu do auly Biskupského gymnázia nám bylo jasné,
'e proti nám stojí tém&$ t$icítka vysoce motivovan+ch t+m,, které jsou po zuby ozbrojené v&-
domostmi. Nap&tí do zna(né míry opadlo po rozdání test,. Ji' po vypln&ní prvních otázek jsme
získali pot$ebn+ klid a zodpovídání dal)ích otázek )lo velmi hladce. Jako velmi dobr+ nápad se
ukázalo nechat otázky, u kter+ch jsme si nebyli jisti správnou odpov&dí, na konec testu. S v&-
domím, 'e zbytek testu je ji' hotov+, jsme se pak mohli vrátit k t&mto otázkám a ve zbytku (asu
jsme se pokusili vyvodit za pomoci historick+ch souvislostí správné odpov&di. Ji' p&t minut p$ed
vybráním test, jsme m&li v)echny otázky zodpov&zené.

Po skon(ení testu pak p$i)la chvíle pravdy v podob& hledání správn+ch odpov&dí na interne-
tu. P$i této kontrole nás trochu zneklidnila skute(nost, 'e jsme zjistili n&které chyby. Pak ji'
nezb+valo ne' (ekat na vyhlá)ení, které p$i)lo zhruba za hodinu a p,l. Po vyhlá)ení v+sledk,
jsme s dobr+m pocitem a vidinou celostátního kola mohli opustit aulu gymnázia.

Koncem listopadu #$## na mladé historiky )eká ji, zmín*né )esko-slovenské dvoudenní 1-
nále, jeho, se pravideln* ú)astní nejen na"i p%ední historikové, minist%i a dal"í ústavní )ini-
telé obou stát(, ale i jiné slavné osobnosti – spisovatelé, herci, zp*váci nebo sportovci.
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P%ejme si, aby na podzim byly události a praktiky druhé sv*tové války op*t pouze
smutn+mmementem, a nikoli ,ivou sou)ástí na"í sou)asnosti. A na"im harcovník(mdr,me
palce, a8 v silné konkurenci 93 t+m(, s nimi, budou ve 1nále sout*,e soupe%it, usp*jí co nej-
lépe a pobyt v Chebu si také pat%i)n* u,ijí.

Mgr. Zde8ka Tillová
Ji$í Souchop, #.D

"-. D%jepisná olympiáda
Velké oblib* se mezi studenty t*"í d*jepisná olympiáda. Leto"ní téma, zam*%ené na "lechtu
v prom*nách )asu, pat%ilo k t*m náro)n*j"ím. Kv(li koronavirové epidemii prob*hlo "kolní
i okresní kolo distan)n*. Do krajského kola se nakonec probojovali dva na"i studenti z #.B –
Martin Hanák a Otto Kollár. Ob*ma d*kujeme za vzornou reprezentaci na"í "koly.

Mgr. Michaela :lesingerová

"1. Sout%'e Klokan
V minulém "kolním roce se po p%estávce zavin*né epidemií covidu-!: zú)astnili studenti
na"í "koly op*t sout*,í Matematick+ klokan a P%írodov*dn+ klokan obvyklou, tj. prezen)ní
formou. Do t*chto mezinárodních sout*,í se v na"í zemi zapojují desetitisíce ú)astník(, kte-
%í jsou podle v*ku rozd*leni do n*kolika kategorií. Bli,"í informace lze najít na stránkách
http://matematickyklokan.net a http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/index.html. Zde se
nachází rovn*, zadání minul+ch ro)ník( v)etn* v+sledk(, kter+ch lze vyu,ít pro p%ípravu na
následující ro)níky.

Úlohy v t*chto sout*,ích jsou zásadn* uzav%ené, co,m(,e b+t pro studenty zajímavé také
z tréninkov+ch d(vod(, nebo8 touto formou probíhají n*které d(le,ité zkou"ky (nap%. jisté
typy p%ijímacích zkou"ek na vysoké "koly )i )ásti vybran+ch maturitních zkou"ek). Studenti
si tak mají mo,nost bez stresu vyzkou"et tento zp(sob testování a také si v konkrétní situaci
promyslet strategii %e"ení a volby odpov*di. Klokaní sout*,e jsou zejména v matematické
)ásti pozoruhodné i tím, ,e studenti %e"í více jednodu""ích úloh v úvodní )ásti testu, p%i-
)em, nezanedbatelnou roli zde hraje )asové omezení. Zvlá"t* záv*re)né úlohy (za více bod()
v"ak b+vají netriviální. Málokdo tak stihne vy%e"it úlohy v"echny a bezchybn*. Dal"í zají-
mavostí je pak zákaz u,ívání ve"ker+ch pom(cek, zejména kalkula)ek, co, studenty nutí
k p%em+"lení a nalezení elegantního %e"ení, které nep%edstavuje slo,it+ )i )asov* náro)n+ v+-
po)et, k n*mu, by práv* kalkulátor mnohdy pot%ebovali.

P%i nepozorném pohledu na zadání by se mohlo zdát, ,e úlohy klokaní sout*,e jsou pro
%e"itele pom*rn* jednoduché. V+sledky v"ak sv*d)í o opaku. Ka,d+ sout*,ící za)íná se #'
body, o které v"ak m(,e vinou chybn+ch odpov*dí p%icházet. Dal"ích :& bod( pak m(,e
získat za odpov*di správné, aby dosáhl maximálního mo,ného v+sledného po)tu !#$ zís-
kan+ch bod(. V ka,dé ze st%edo"kolsk+ch kategorií se dlouhodob*ji bodov+ p%ír(stek pr(-
m*rného %e"itele pohybuje v+razn* pod polovinou z uveden+ch :& bod(.
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V rámci celostátních v+sledk( zve%ej5ují organizáto%i pouze n*kolik nejlep"ích %e"itel(
v ka,dé z t*chto kategorií. Mnohdy se p%itom jedná jen o ty sout*,ící, kte%í dosáhli plného
bodového zisku. Je tedy velice t*,ké dostat se mezi takto úzk+ okruh vít*z(. Jsme proto hrdí
na skute)nost, ,e na"im student(m se to opakovan* da%í.

V okam,iku uzáv*rky této publikace celostátní v+sledky matematické ani p%írodov*dné
sout*,e je"t* nebyly známy. Není zde proto mo,né uvést v+sledky na"ich ,ák( v rámci celo-
státníhom*%ítka. Po zve%ejn*ní p%íslu"n+ch v+sledk( je budemo,né najít na v+"e uveden+ch
portálech. U, te. v"ak lze s radostí konstatovat, ,e zejména v matematické )ásti se %ad* na-
"ich student( da%ilo. V ka,dé ze )ty% kategorií, do kter+ch na"i studenti v*kov* spadají, tak
máme své zástupce mezi %e"iteli s pln+m bodov+m ziskem. V kategorii Benjamín jich bylo
dokonce !-, v kategorii Kadet byl jeden, v kategorii Junior dva a v kategorii Student rovn*,
dva. Proto,e se jedná o v*t"í po)ty ,ák(, nejsou zde vypsáni jmenovit*. S v+sledky se v"ak
zájemci m*li mo,nost podrobn*ji seznámit prost%ednictvím "kolního informa)ního systé-
mu EduPage )i nást*nek p%ímo ve "kole. K %ad* kvalitních v+sledk( na"im ,ák(m gratuluje-
me a d*kujeme jim za reprezentaci gymnázia.

Mgr. Ale) Kobza, Ph.D.
)kolní garant sout&'í Klokan

"2. ViBuCh
Vzd*lávací ikurz pro budoucí chemiky je koresponden)ní seminá% ur)en+ pro st%edo"kolské
studenty zajímající se o chemii z 4eské i Slovenské republiky. Po%ádá jej P%írodov*decká fa-
kulta Masarykovy univerzity. ViBuCh se letos skládal ze t%í sérií po p*ti úlohách. Dv* z úloh
jsou v,dy úvodní a zbylé t%i jsou tematické, ve v"ech sériích se dr,í stejného nám*tu t+kající-
ho se aktuálního tématu chemického v+zkumu )i podrobn*ji n*kter+ch oblastí chemie. Letos
byly úlohy zam*%eny na enzymy, na atomové i molekulové orbitaly )i na analytickou chemii.
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Díky %e"ení seminá%e jsme m*li mo,nost ú)astnit se zimního setkání %e"itel( ViBuChu.
Prob*hlo v univerzitním kampusu v Bohunicích a nabídlo nám zajímavé p%edná"ky, exkurze
i aktivity a také jsme se na pár hodin „podívali“ do laborato%e. Nejlépe umíst*ní ú)astníci
mohli rovn*, o prázdninách (od 9. do !-. srpna) nav"tívit letní soust%ed*ní nejlep"ích %e"itel(
ViBuChu, kde je )ekal velmi zajímav+ program, kter+ p%ipravil t+m organizátor( tohoto ko-
responden)ního seminá%e.

Mezi %e"iteli samoz%ejm* nesm*li chyb*t ani studenti na"eho gymnázia. Na"e umíst*ní
bylo následovné: Jana Chaloupková (#.C) na #. míst*, Tereza 6ustrová (#.C) na !9. míst*,
Martin Hanák (#.B) na !/. míst* a Olivie Maya Matyasková (!.B) na #9. míst*.

Jana Chaloupková, ".C

".. KSICHT
Soub*,n* s koresponden)ním seminá%em ViBuCh probíhal po cel+ rok také „Korespon-
den)ní Seminá% Inspirovan+ Chemickou Tematikou“, zkrácen* KSICHT, po%ádan+ pod
zá"titou P%írodov*decké fakulty Univerzity Karlovy. Cel+m ro)níkem nás doprovázel seriál
s názvem Radioaktivita kolem nás, postupn* nám p%ibli,ující tematiku radioaktivity –
nejd%íve na základ* )ástic a jejich rozpadu, dále jak je mo,né radioaktivitu kvanti1kovat,
a tedy zavedení ur)it+ch veli)in a mo,ností jejich m*%ení, následn* jsme se mohli do)íst
o analytick+ch metodách na základ* radioaktivity a o dal"ích mo,nostech vyu,ití radio-
nuklid( a radioaktivního zá%ení. Cel+ seriál zavr"il v+klad o jadern+ch elektrárnách a jejich
typech, konstrukci a fungování.
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V ka,dé sérii m*li sout*,ící za úkol %e"it p*t tematick+ch úloh, z nich, v,dy minimáln*
jedna byla spjatá práv* s radioaktivitou probíranou v seriálu. Krom* radioaktivity na nás
v"ak také v ka,dé sérii )ekala „úloha na nervy“, zab+vající se funkcí nervového systému
nejen )lov*ka, ale i jin+ch druh( na úrovni bun*k a chemick+ch )ástic, a spousta jin+ch úloh,
které studenty v pr(b*hu roku trápily a udr,ovaly konstantn* zaneprázdn*né. V"echny úlo-
hy byly velice r(znorodé, a studenti se tak nau)ili spoustu zajímavostí z r(zn+ch odv*tví che-
mie a biologie.

V leto"ním jubilejním dvacátém ro)níku m*l KSICHT celkem '!/ p%ihlá"en+ch %e"itel(,
z nich, bylo !$' úsp*"n+ch, tj. s bodov+m ziskem více ne, 3$ 0. Za na"i "kolu nás reprezen-
toval jedin+ student, a to Martin Hanák z #.B, kter+ se umístil na krásném '. míst*mezi stu-
denty záv*re)n+ch ro)ník(.

Prvních t%icet nejlep"ích %e"itel( bylo rovn*, pozváno na odborné soust%ed*ní do Prahy,
které zahrnovalo plno zajímav+ch p%edná"ek, zábavné hry, dvoudenní laboratorní praktika
v oborech anorganické, organické, analytické a v+po)etní chemie, ale také grilování a )as
stráven+ s autory a organizátory a vyhlá"ení v+sledk( celého ro)níku. Ov"em nejvíce zají-
mavá a nau)ná byla dle mého názoru náv"t*va Ústavu jaderného v+zkumu v 2e,i.

V2e,i jsmem*li mo,nost podívat se do otev%eného jaderného reaktoru, vid*li jsme roze-
bran+ cyklotron, byly nám p%edstaveny moderní analytické metody – AMS, NMR, prá"ková
difrakce – a nakoukli jsme i do ALMA ÚACH. Zde jsme si vyslechli povídání o r(zn+ch
aplikacích metody od anal+zy barev na miniaturách obraz( a, po zkoumání slo,ení
stavebních hmot most(.

Celé soust%ed*ní bylo moc vyda%ené a byla to op*t skv*lá p%íle,itost potkat se s dobr+mi
p%áteli. Musím %íci, ,e se velmi t*"ím na dal"í ro)ník tohoto skv*lého seminá%e.

Martin Hanák, ".B

b. T!lesná v)chova a sport

!. Sport na Jaro&ce
Ka,d+ rok Asociace "kolních sportovních klub( organizuje "kolní sout*,e, závody a turnaje
nap%í) v"emi v*kov+mi kategoriemi. Po ro)ní pauze, kdy po%ádání jak+chkoli akcí a sout*,í
ve "kolním roce #$#$/#$#! bylo nemyslitelné a kdy jsme byli nakonec rádi alespo5 za spor-
tovní kurzy na jeho konci, to na za)átku "kolního roku #$#!/#$## vypadalo, ,e se poda%í zor-
ganizovat sout*,e a závody, o které b+vá nejv*t"í zájem.

Sout*,ní sezóna za)ala p%espolním b*hem, kter+ se tradi)n* koná v Lu,ánkách. Závodu
se zú)astnili studenti vy""ího i ni,"ího gymnázia. Obdivuhodné v+kony podali p%edev"ím
studenti Ond%ej N*mec ze '.A (#. místo), Tomá" Urbánek z !.C (-. místo) a Krist+na Kok-
sová ze -.A, která ve své kategorii zvít*zila. Nejúsp*"n*j"ím dru,stvem byli ho"i z ni,"ího
gymnázia ve slo,ení Jan V*chet ('.ag), Mat*j Bauer ('.ag), Petr Klie"tík ('.ag), Eduard Tyle-
)ek ('.bg), Ji%íWeiter ('.ag) a Alfred Svr)ina ('.ag), kter+m se poda%ilo postoupit do krajské-
ho 1nále. V nejstar"í kategorii V shodn* dívky i ho"i obsadili '. místo, v kategorii mlad"í
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VI.B shodn* ob* dru,stva skon)ily na -. míst*, dívky ni,"ího gymnázia byly )tvrté a ji, zmí-
n*ní ho"i v kategorii IV zvít*zili.

Podzimní )ást st%edo"kolsk+ch her pokra)ovala "kolní futsalovou ligou, kterou po%ádá
Fotbalová asociace 4eské republiky, kde na"i ho"i i dívky skon)ili u, po prvním turnaji.
Chu8 sportovat a reprezentovat "kolu byla u student( velká, a proto jsme se zú)astnili v"ech
dal"ích vypsan+ch sout*,í, a to ve stolním tenisu, basketbalu a <orbalu. Ne v"e se v"ak sta)ilo
odehrát a ke konci listopadu byly v"echny sout*,e z hygienick+ch d(vod( pozastaveny s tím,
,e nebylo jasné, zda se v(bec dohrají. Tradi)ní basketbalové derby Jaro"ka vs. Slova5ák se
tak op*t nekonalo.

Za)átek kalendá%ního roku pat%í ly,a%sk+m kurz(m. Jako ka,d+ rok vyrazily sekundy
na ly,a%sk+ v+cvikov+ kurz na Dolní Moravu a studenti vy""ího gymnázia na v+b*rov+ kurz
do Saalbachu.

Ly,a%ská sezóna pokra)ovala v+cvikov+mi kurzy prvních ro)ník( v Koutech nad Desnou
a na Dolní Morav*. Krom* ly,a%ského a snowboardového v+cviku absolvovalo dvacet stu-
dent( na Dolní Morav* také v+cvik skialpinistick+. Díky horskému v(dci UIAGM a skialpi-
nistovi Gabu Adamcovi se nám poda%ilo rozjet projekt „skialpinismus do "kol“. Hlavní tvá%í
tohoto projektu je b+val+ úsp*"n+ reprezentant v biatlonu Ond%ej Moravec. Ve)er ve spole-
)enské místnosti prob*hla p%edná"ka o v+stroji a v+zbroji, o pohybu ve volném terénu a prá-
ci s lavinov+m vybavením. Studenti se seznámili s technikami v+stupu a podívali se na zají-
mavá videa. Je"t* p%ed p%edná"kou si rozd*lili skialpinistické boty, ly,e a pásy, aby následn*
mohli trénovat na dal"í den práci s pásy, vyzouvání a nazouvání.

Hned po snídani se na"i skialpinisté v )ele s profesorem Janem Li"kutínem vydali
na kopec, kde si nejprve v"ichni vyzkou"eli pohyb na ly,ích, otá)ení a stoupání. Poté se vy-
razilo na Slamník loveckou stezkou oklikou p%es Podb*lku. V rámci bezpe)nosti se vrátili po
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sjezdovce zp*t k chat*. Akce m*la u student( velk+ úsp*ch. Sna,ili jsme se jim ukázat, ,e se
nemusí jednat o nebezpe)n+ sport, kdy, se provozuje tak, jak má. To se nám snad poda%ilo
a na sezónu #$##/#$#- je v plánu pokra)ování tohoto projektu.

Na konci února absolvovaly tercie v+cvikov+ kurz, kter+ se nemohl konat v roce p%ede-
"lém, op*t na Dolní Morav* a studenti vy""ího gymnázia jeli na v+b*rov+ kurz na Malino
Brdo. Ten má v,dy silvestrovsk+ termín, ov"em situace na Slovensku nebyla na p%elomu
roku taková, aby se mohl v tradi)ní podob* uskute)nit.

Na ja%e se poda%ilo obnovit sportovní sout*,e a dohrály se ty, které jsme ji, nestihli ode-
hrát na podzim. Bohu,el se nám nepoda%ilo postoupit do krajského 1nále ani ve <orbalu,
ani ve volejbalu. Nejblí,e k postupum*ly volejbalistky pod vedením profesorky Hany Vladí-
kové, které skon)ily na druhém míst*.

Do konce "kolního roku u, moc )asu nezb+valo, ale stále jsme v*%ili, ,e n*jak+ úsp*ch
p%ijde. Konec dubna pat%il op*t b*,c(m, a to p%edev"ím vidin* kvali1kovat se na Juniorsk+
maraton v Praze. K p%ipomenutí !$$. v+ro)í narození na"eho nejúsp*"n*j"ího atleta historie
Emila Zátopka se semi1nálové kolo Jihomoravského kraje nekonalo v parku Lu,ánky, ale
na aletickém stadionu Ponava, hned vedle zchátralého fotbalového stadionu za Lu,ánkami.
Dv* na"e dru,stva se poslední dubnové pond*lí vydala namaratonskou tra8. 6tafeta má v,dy
deset b*,c(, z toho alespo5 t%i dívky. Dru,stvo „Jaro"ka A“ skon)ilo na skv*lém t%etímmíst*,
a proto,e by )as #:'/:'' v jin+ch krajích bohat* sta)il na vít*zství, mohli jsme se t*"it z po-
stupu na velké 1nále v Praze.

Jeliko, se Juniorsk+ maraton b*,í v rámci Prague International Maraton (PIM), n*kte%í
na"i b*,ci m*li o víkendu klubové povinnosti. Nemohli jsme tedy vyrazit v nejsiln*j"í
sestav*, ale o to více jsme byli odhodlaní zab*hnout p*kn+ v+sledek. Zru"ením Velké ceny
4eské republiky silni)ních motocykl( se PIM pro rok #$## stal jednozna)n* nejv*t"í
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sportovní událostí u nás. Ú,asná atmosféra po celou dobu závodu na"e b*,ce vybi)ovala
k maximálním v+kon(m a ka,d+ z nich nechal na trati v"e. 6tafeta ve slo,ení Ond%ej N*mec
('.A), Luká" Kycl (-.A), Anna Hronová (-.A), Stanislav K%iv+ (#.C), Tereza Taslerová (-.B),
Rudolf Komanec (-.A), Nela Havlí)ková (#.B), Jakub Un)ovsk+ (-.C), Michal Dvo%á)ek
(#.A) a Tomá" Urbánek (!.C) dob*hla jako !'. v po%adí. Byl to pro nás jednozna)n* úsp*ch
a z Prahy jsme odjí,d*li velmi spokojení.

B*hy sportovní sezóna za)ala a vypadalo to, ,e b*hy se i uzav%e. Ov"em nebylo tomu tak,
na poslední chvíli se uskute)nilo mistrovství 4eské republiky st%edních "kol v "achu, kam se
díky v+sledk(m z let minul+ch kvali1kovalo na"e reprezenta)ní dru,stvo. V zásad* celá
)tve%ice na"ich nejlep"ích "achist( z d(vod( "kolních v+let( a zran*ní nemohla na sout*,
do Nov+ch Hrad( odjet. Dru,stvo pod nehrajícím kapitánem profesorem Viktorem Je,kem
ve slo,ení Filip Nezval (#.B), 6imon Volák (-.D), Olga Dvo%áková (-.B), Michael Ul)ák (-.ag)
a Ond%ej Maar (-.B) p%ed posledním kolem dr,elo pr(b*,né 3. místo. Prohrou s pozd*j"ími
vít*zi z Gymnázia Petra Bezru)e z Fr+dku-Místku ov"em kleslo na kone)né !-. místo.

Na konci "kolního roku studenti t%etích ro)ník( vrazili na sportovní kurzy. V nabídce
byla vysokohorská turistika ve Vysok+ch Tatrách, cykloturistika ve vybran+ch oblastech, vo-
dáck+ kurz na %ece Lu,nici a sportovní aktivity v Chorvatsku na ostrov* Rab. Ka,d+ si tak
vybral to, co je mu nejbli,"í.

Nejdel"ím kurzem díky vzdálené lokalit* je Chorvatsko, kde studenti v pr(b*hu celého
t+dne sout*,í jak v kolektivních hrách, tak v individuálních sportech. Instrukto%i pro n* p%i-
pravili orienta)ní b*h, turnaje v badmintonu, fotbalu a volejbalu. Nechyb*ly ani v+lety
po okolí a samoz%ejm* plavání v mo%i. Studenti mají na tomto kurzu také mo,nost p%edvést
své kuliná%ské schopnosti, jeliko, si ve stanech sami va%í. Ti slab"í rad*ji vyu,ijí p%ilehlá re-
staura)ní za%ízení.
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Ú)astníci vodáckého kurzu se pravideln* plaví po %ece Lu,nici, která je velmi bezpe)ná
a vhodná i pro úplné za)áte)níky. Po celou dobu je k dispozici autobus, jen, vodáky z kempu
Jem)ina odveze na %eku a po absolvování etapy je zase vyzvedne na domluveném míst*.

Vysokohorská turistika ve Vysok+ch Tatrách je nejmlad"ím kurzem, kter+ po%ádáme.
Ka,d+ rok se studenti pod vedením zku"en+ch instruktor( vydávají zdolávat "títy Vysok+ch
Tater s p%ekrásn+mi v+hledy na h%ebeny hor a zalesn*né doliny. Za )ty%i dny nelze projít v"e
a zdolat ka,d+ turisticky dostupn+ vrchol, ale lze poznat alespo5 )áste)n* celé poho%í
od Kriván* po Jah5a)í "tít. Stejn* jako na vod* a v Chorvatsku panovalo i v Tatrách po celou
dobu slune)né po)así, a proto jsme byli omezeni pouze v+konností a odhodlaností celé sku-
piny horal(. V*t"in* se poda%ilo absolvovat v"e, co bylo v plánu, a to v+stup na V+chodnou
Vysokou (#'#: m n. m.), vodopády Studeného potoka, Kôprovsk+ "tít (#-&- m n. m.)
a Velkou Svi"8ovku (#$-/mn. m.). To v"e v sou)tu )inilo p%es '-$$ vystoupan+ch v+"kov+ch
metr(.

Poslední "kolní t+den je v*nován sportu. P%edm*tová komise t*lesné v+chovy po%ádá pro
studenty vy""ího gymnázia atletick+ p%ebor na aletickém stadionu Moravská Slavia a turnaj
v malé kopané na Z6 Janou"kova. Studenti ni,"ího gymnázia sout*,í v kolektivních hrách,
v silov+ch a koordina)ních disciplínách a ve "tafet* na h%i"ti a v t*locvi)n* na P%í)ní.

Nebyl to jednoduch+ rok a nebylo snadné op*t motivovat studenty k pohybov+m ak-
tivitám, aby m*li znovu radost z pohybu. Rád bych pod*koval v"em student(m, kte%í se zú-
)astnili sout*,í, závod( a turnaj(, kte%í reprezentovali, bojovali a sna,ili se ze v"ech sil, aby
na"emu gymnáziu d*lali jen dobré jméno. D*kuji koleg(m, kte%í sv*domit* a s pln+m na-
sazením p%ipravovali a vedli dru,stva i jedince na turnajích a závodech a organizovali sout*-
,e a turnaje v pr(b*hu celého roku. Jsem rád, ,e se v uplynulém "kolním roce poda%ilo zor-
ganizovat v"echny naplánované sout*,e a akce. V*%ím, ,e rok následující bude úsp*"n+, ,e se
kvalitn* p%ipravíme na v"echny sout*,e, a hlavn* ,e v"em vydr,í zdraví.

Mgr. Petr Stupka
p$edseda p$edm&tové komise t&lesné v+chovy

". Vodáck# sportovní kurz
Vodáck+ sportovní kurz pro studenty -. ro)ník( se v leto"ním roce tradi)n* konal na %ekách
Lu,nice, Nová %eka a Ne,árka. Proto,e na Staré %ece nebyl dostatek vody, jeden den jsme
tentokrát strávili i na Vltav*. Volíme více %ek, aby ka,d+ den sportovního kurzu byl pro stu-
denty jin+, a aby tak m*li mo,nost poznat a splout vodácky r(zné typy %ek.

Vodáck+ kurz je p*tidenní a letos prob*hl v termínu od pond*lí #$. )ervna do pátku
#'. )ervna #$##.

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 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 alespo5 „p%ím+m sm*rem“.
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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 vodáckém tábo%i"ti
v Majdalen*, kde na nás )eká autobus, aby nás odvezl do rekrea)ního st%ediska Jem)ina,
ve kterém jsme po cel+ t+den ubytováni ve t%í- a )ty%l(,kov+ch chatkách. Zde máme i velmi
dobré snídan* a ve)e%e.

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. Proto,e letos m*la Stará %eka nedostatek vody ke splouvání, nem*li
jsme na v+b*r a z Rozvodí jsme se vydali po !-,3 kilometru dlouhé Nové %ece, která spojuje
Lu,nici s Ne,árkou je"t* p%ibli,n* #3 kilometr( p%ed jejich p%irozen+m soutokem. Na Nové
%ece plujeme p%írodní rezervací Novo%ecké mo)ály a podíváme se k památníku sv*toznámé
operní p*vkyn* Emy Destinnové. Tento úsek plavby kon)í asi jeden kilometr za soutokem
Nové %eky a Ne,árky v na"em kempu.

St%ede)ní plavba po %ece Ne,árce za)íná v tábo%i"ti a nabízí mno,ství sjízdn+ch stup5(
a prah( v)etn* n*kolika jez(, z nich, n*které si za p%ízniv+ch vodáck+ch podmínek a do-
dr,ení p%ísn+ch pokyn( instruktor( m(,eme také sjet. Úsek kon)í u vodáckého tábo%i"t*
a u jezu v Hamru, odkud se vracíme do rekrea)ního st%ediska v Jem)in*.

Dal"í den b*,n* plujeme z Majdaleny na Rozvodí a Starou %ekou do Staré Hlíny, ale letos
jsme si vyjeli na Vltavu. Proto,e jedním z nejkrásn*j"ích m*st v 4eské republice je 4esk+
Krumlov, cht*li jsme si jej po%ádn* prohlédnout, a to nejen ze b%ehu, ale p%edev"ím z vody.
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Vyrazili jsme z kempu Nové Spolí p%ed 4esk+m Krumlovem a propluli v"emi )ty%mi
krumlovsk+mi jezy. N*které posádky se zde „cvakly“, a tak si vychutnaly Krumlov i pod
vodou. V poledne jsme si prohlédli m*sto p*"ky a u,ili si zde i Highline festival. Odpoledne
jsme pak pokra)ovali na )lunech a, do Zlaté Koruny, odkud jsme se po sbalení lodí vrátili
do Jem)iny na %ece Ne,árce.

4tvrte)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 odpo)ívají. Proto,e po celou dobu máme k dispozici autobus, jede
se „nalehko“ a do lod* se berou jen nejnutn*j"í v*ci. Plavba probíhá pod vedením kvali1-
kovan+ch instruktor( vodní turistiky na dvoumístn+ch nafukovacích lodích typu Pálava.

RNDr. Pavel Boucník
vedoucí sportovního kurzu

#. Sportovní kurz ve Vysok#ch Tatrách
Vysokohorská turistika je nejmlad"í z nabídky kurz(, které po%ádá p%edm*tová komise t*-
lesné v+chovy na konci "kolního roku pro studenty -. ro)ník(. Ve "kolním roce #$#!/#$##
vyrazila skupina dvaceti )ty% ,ák( a )ty% instruktor( do Vysok+ch Tater ji, po jedenácté.
K na"í v+prav* se p%ipojili také dal"í )ty%i zam*stnanci "koly, kte%í m*li mén* ambiciózní
plány ne, zdolávat "títy hor na"ich v+chodních soused(.

Kurz za)al tradi)n* t%etí )ervnovou ned*li ve vestibulu hlavního nádra,í. Pro milovníky
,elezni)ní dopravy je ji, samotná cesta jedním vrchol( celé akce, jeliko, je dlouhá a oboha-
cená t%emi p%estupy. Po zku"enostech z let minul+ch jezdíme zásadn* „,lut+m“ vlakem
do Popradu s p%estupem vHranicích naMorav*. Ihned po nalod*ní jsme na jízdence nav+"i-
li kredit o nemalou )ástku a stevardky m*ly a, do Hranic o zábavu postaráno. Mno,ství káv,
dortík(, o%í"k(, wrap( a jin+ch pochutin lze dohledat, ale bylo toho zkrátka moc. A z Hranic
do Popradu to vypadalo stejn*...

Vy%ízení jízdného zdarma pro studenty slovensk+mi ,eleznicemi ve stanici Poprad-Tatry
nem*lo tak hladk+ pr(b*h jako v minul+ch letech. '3minut jsme se s paní u p%epá,ky doha-
dovali, ,e máme v"echny po,adované dokumenty. Po jejím argumentu, ,e 4eská republika
není zahrani)í a ,e je n*kolikrát pro"kolena, jsme na"e sna,ení vzdali a s p%estupem
ve Starém Smokovci, kde si dva studenti bez problém( pr(kazku k bezplatné p%eprav* vy%í-
dili, dojeli do Tatranské Lomnice.

Zázemí tábora !. máj nepat%í v dané lokalit* k nejluxusn*j"ím. Ale v+hled p%ímo z chatek
na Velkou Svi"8ovku, Lomnick+ a Slavkovsk+ "tít, vynikající strava a dobré vztahy s kucha%-
kami to pln* vynahradily. Po ve)e%i a porad* tradi)n* p%ed chatkou ). / nikdo neplánoval
dlouhé ponocování. P%ece jen zji"t*ní, ,e snídan* budou v &:!3 a ihned se vyrá,í na túru,
n*které ú)astníky p%ekvapilo. To se net+kalo )tve%ice na"ich rekreant(, která se sama prohlá-
sila za „vrcholovou skupinu I“. Ti snídali nejd%íve hodinu po nás.
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První turistick+ den jsme hned po snídani sp*chali „na elektri)ku“ vzdálenou od tábora
cca !3minut ch(ze, abychom stihli její odjezd v 9:$&. Po p%íjezdu do Tatranské Polianky jsme
se v"ichni vydali Velickou dolinou na Sliezky dom. Odtud za)íná ta pravá tatranská turistika.
Cesta je strm*j"í, kosod%evina pomalu mizí a u Velického vodopádu p%i pohledu na Ger-
lachovsk+ "tít cítíte, ,e u, jste opravdu v horách.

Prvním cílem na"í trasy bylo sedlo Polsk+ hrebe5 (##$$ m n. m.). 4ím dál prud"í svah
i sn*hové plotny jsme zdárn* p%ekonali a t*sn* pod sedlem nás )ekal obtí,n+ úsek na %et*-
zech, kter+ opravdu prov*%il technickou zdatnost v"ech zú)astn*n+ch. Ze sedla to bylo u,
jen '3minut na vrchol V+chodná Vysoká (#'#:m n. m.). Po p*ti hodinách d%iny nám byly
odm*nou v+hledy na Rysy, Gerlachovsk+, Slavkovsk+ a Lomnick+ "tít, Bradavici a na dal"í
v+znamné vrcholy Tater. Cesta vzh(ru je jen polovinou trasy a dol( to b+vá n*kdy obtí,n*j"í
a nebezpe)n*j"í. To se na %et*zech a sn*hov+ch plotnách potvrdilo. První den, obloha bez
mrak( a rovnou túra s p%ev+"ením !'$$ metr(. Byli jsme spokojeni a plni zá,itk(. A na"e
„vrcholová skupina I“ pod vedením profesora Je,ka byla p%ímo nad"ena. Ano, pan profesor
Je,ek spolu s dal"í neodmyslitelnou postavou Jaro"ky Petrem Podzimkem a na"imi skv*l+mi
kucha%kami Eli"kou a Ivou stanul na vrcholu je"t* o zhruba #$$metr( vy""ím ne,my. I kdy,
se tam dostal n*kolika lanovkami a za cenu 39 eur na osobu. Ale kolikrát za ,ivot se na Lo-
mnick+ "tít podíváte? Za tu cenu nejspí"e jednou.

Druh+ den byl odpo)inkov+. Po snídani jsme vyrazili sm*rem namezistanici 6tart a úbo-
)ím k vodopád(m Studeného potoka. Jedná se o túru, kterou za%azujeme ka,d+ rok a nikdy
jsme ji nevynechali. Od vodopád( je to u, jen kousek k Rainerov* chat* a k Obrovskému
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vodopádu. Odtud zp*t k vodopád(m a Studenou dolinou podél Studeného potoka do Ta-
transké Lesné a do Tatranské Lomnice. 6est hodin ch(ze a p%es &$$ vystoupan+ch metr(
zase tak odpo)inkov+ch nebylo, a proto v*t"ina z nás vyu,ila k regeneraci bazén v hotelu
Titris. Je"t* p%ed bazénem se ov"em vybraní jedinci zú)astnili ji, druhého ro)níku v+b*hu
na mezistanici 6tart o délce 3,3 kilometru s p%ev+"ením -3$metr(.

T%etí den u, u n*kter+ch ú)astník( kurzu nastupovala únava. Op*t jsme „let*li“ je"t*
p%ed sedmou hodinou ranní na elektri)ku a vystoupili ve stanici Popradské pleso. Hodina
cesty po asfaltu na Popradské pleso byla spí"e za trest. Pak u, je to ale jen krásná túra
na Koprovsk+ "tít (#-&- m n. m.) – troufám si tvrdit, ,e nejkrásn*j"í ze v"ech turisticky
dostupn+ch tras ve Vysok+ch Tatrách. Mengusovskou dolinou vede mírné stoupání k roz-
cestí Pri ;abom potoku. Vpravo vede cesta na Rysy, av"ak my jsme pokra)ovali na Hincova
plesa. V+stupem na Velké Hincovo pleso se nám otev%el pohled na scenérii n*kolika "tít(.
Po krátké sva)in* jsme strm* stoupali do Koprovského sedla a na "tít, na kterém není moc
místa. Cesta zp*t byla bezpe)ná a po n*kolika hodinách jsme do"li na 6trbské pleso a elek-
tri)kou jeli podél celého poho%í zp*t do tábora.

Poslední turistick+ den jsme se vydali autobusem na v+chod a vystoupili jsme na zastávce
Biela Voda. Dolinou Ke,marskej Bielej vody jsme do"li na chatu Pri Zelenom plese.
Nad námi se ty)il Ke,marsk+ "tít a bylo nádhern* vid*t, kudy p%ed t+dnem doslova let*la
kamenná lavina. Velmi prudk+m stoupáním jsme dosáhli t%etího vrcholu b*hem )ty% dní,
a to Velké Svi"8ovky (#$-9m n. m.), a p%es Skalnaté pleso jsme do"li zp*t do Lomnice. Stejn*
jako den p%edchozí v+"kom*r ukazoval p%es !#3$ vystoupan+ch metr(.
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Záv*re)n+ ve)er jsme u, jen sed*li u ohn*, opékali "peká)ky a s+ry a vypráv*li si o zá,it-
cích posledních dní. Cel+ t+den panovalo dokonalé po)así a díky skv*lé kondici a na"emu
odhodlání jsme mohli ud*lat tolik ne úpln* jednoduch+ch túr.

Páte)ní cesta zp*t probíhala také skv*le. Op*t jsme se sna,ili vykoupit cel+ vlak a nálada
byla v+borná a, do chvíle, kdy lokomotiva v Haví%ov* vypov*d*la slu,bu. Na"i nad"enci
do ma"inek operativn* na"li jiné spoje a doma jsme byli „jen“ o dv* hodiny pozd*ji.

D*kuji instruktor(mTomá"i Ne)asovi, Zuzce Ku)erové a Jarce Ma%íkové za jejich práci.
Jsou to zku"ení horalové a i studenti, kte%í se ve velk+ch horách nikdy nepohybovali, k nim
m*li d(v*ru, dbali na jejich rady a bezpe)n* se z ka,dého "títu vrátili zp*t. A to je nejd(le,i-
t*j"í. Hory jsou krásné, ale zrádné. Je t%eba k nim mít respekt a chodit do nich p%ipraven.
V*%ím, ,e spousta ú)astník( kurzu se do nich bude s radostí a s pozitivními zá,itky zase
vracet.

Mgr. Petr Stupka
vedoucí kurzu

c. Kultura

!. Dvaat$icet let p%veckého sboru Jaro&
P*veck+ sbor Jaro" vznikl v roce !::$ sou)asn* s m+m p%íchodem na gymnázium, shrnout
v krátkosti jeho historii tedy zárove5 znamená ohlédnout se za vlastním p(sobením na na"í
"kole. A musím %íci, ,e krásn+ch a zajímav+ch vzpomínek je opravdu mnoho.

Sbor za)ínal jako v+lu)n* ,ensk+, ale ji, v druhém roce své existence se rozrostl o mu,-
skou )ást a stal se smí"en+m. 2adu let se po)et jeho )len( pohybuje mezi p*tat%iceti a )ty%i-
ceti, co, umo,5uje nazkou"et i náro)né )ty%hlasé skladby. Repertoár zahrnuje jak díla sv*-
tov+ch autor( od renesance p%es baroko po klasicismus, tak skladby )esk+ch hudebních
velikán(, nej)ast*ji Bed%icha Smetany, Antonína Dvo%áka a Leo"e Janá)ka. Své místo v n*m
v"ak na"ly i koncertní úpravy lidov+ch písní, )erno"ské spirituály, muzikálové melodie nebo
jazzové a rockové hity. Sbor se ale nevyh+bá ani sou)asn+m díl(m ,ijících autor(
a pravideln* je za%azuje do sv+ch vystoupení.

Práv* jejich skladby jsou spojeny s prvním velk+m úsp*chem p*veckého sboru Jaro"
v roce !::', kdy s nimi získal uznání na nesout*,ní p%ehlídce gymnaziálních hudebních t*les
v Otrokovicích. Podobn* kladn+ ohlas sklidil sbor i na celostátní p%ehlídce d*tsk+ch sbor(
Sv&tlo za Lidice v roce #$!! a dvakrát se mu poda%ilo dosáhnout na zlaté pásmo, nejvy""í cenu
ud*lovanou na m*stem po%ádané sout*,i Brn&nské kolo.

P*veck+ sbor Jaro" v"ak v+te)n* reprezentoval gymnázium také v cizin*. Ji, v roce #$$!
se vypravil v rámci akceMosty mezi m&sty do Stuttgartu, s ním, Brno od roku !:/: partner-
sky spolupracuje. ;e si v N*mecku ostudu neud*lal, dokládá i skute)nost, ,e jen o t%i léta
pozd*ji vystoupil v anglickém Leedsu, pouh+ rok od podpisu dohody o spolupráci obou
m*st. Za nejv*t"í zahrani)ní úsp*ch v"ak dodnes pova,uji – i vzhledem k náro)nosti p%í-
prav – spole)né vystoupení s orchestrem dru,ební Edith-Stein Schule z Darmstadtu. A)koli
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se ob* t*lesa setkala a, t*sn* p%ed vystoupením, dopadlo jejich nastudování %eské m)e
váno(ní Jakuba Jana Ryby na v+bornou jak p%i brn*nské premié%e v kostele sv. Augustina,
tak p%i darmstadtské repríze.

Gymnaziální sbor se ka,doro)n* p%edstavuje spolu,ák(m a "iroké, nejen rodi)ovské ve-
%ejnosti p%ed Vánocemi, kdy na repertoár krom* koled za%azujeme i taková díla, jak+mi jsou
Truvérská m)e Petra Ebena, Rytmická m)e Jana Václava Ren)e )i ji, zmín*ná Rybova %eská
m)e váno(ní. Pro dubnov+ program Jaro na Jaro)ce, kde vedle sboru dostávají p%íle,itost
také sólisté a skupiny z %ad talentovan+ch student( gymnázia, nacvi)ujeme rovn*, skladby
z oblasti populární hudby. Zp*vem na"ich student( se b*hem let rozezvu)ely kostely sv. Ja-
kuba, sv. Tomá"e a sv. Augustina, sál B%etislava Bakaly, aula Právnické fakulty, Besední
a D*lnick+ d(m nebo spole)ensko-kulturní centrum Rubín.

Vrcholem v ,ivot* p*veckého sboru Jaro" jsou pravidelné oslavy zalo,ení gymnázia, které
se konají ka,d+ch p*t let, d%íve v Janá)kov* divadle a naposledy dvakrát na Hudební scén*
M*stského divadla Brno. U p%íle,itosti !3$. v+ro)í zalo,ení gymnázia p%ed p*ti roky sbor
nato)il CD, na n*m, zazn*ly nejúsp*"n*j"í a nejoblíben*j"í skladby z jeho repertoáru.

P%i pohledu zpátky jsem velice vd*)ná za ka,d+ skv*l+ koncert, kter+ jsem s Jaro"em jako
jeho vedoucí za,ila. A je"t* více m* t*"í, ,e %ada jeho – dnes ji, b+val+ch – )len( pokra)uje
v úsp*"né hudební dráze. Za v"echny si dovolím jmenovat dirigenta Jakuba Hr("u, muziká-
lovou here)ku Evu Jedli)kovou, varhaníka Michaela Bártka, skladatele Luká"e Daniela Pa-
%íka, zp*váka a 1nalistu druhé %ady 4eskoslovenské SuperStar Petra 6ev)íka, klavíristku
6t*pánku Vojtá"ovou nebo za)ínajícího nad*jného dirigenta Igora Karpilovského.
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Cht*la bych pod*kovat v"em )len(m p*veckého sboru Jaro", s nimi, jsem m*la tu )est
b*hemminul+ch dvaat%iceti let vystupovat a kte%í navzdory náro)nému studiu odvedli velké
mno,ství práce, za co, si zaslou,í obdiv a uznání. Opomenout nemohu ani korepetitory,
p%edev"ím kolegyni Mgr. Martinu Horákovou a na"eho absolventa MUDr. Michala Re"ku,
kte%í se sborem nacvi)ovali v posledních letech.

Kdy, se po del"í dob* ob)as setkám s n*kdej"ími sboristy – a8 u, na srazech absolvent(,
b*hem oslav gymnázia a dn( otev%en+ch dve%í, nebo náhodn* na ulici – )asto se %e) sto)í na
spole)n* strávené okam,iky. Vzpomínají na chvíle spojené s hudbou, s nácvikem mnohdy
obtí,n+ch skladeb, a hlavn* pak na úsp*"ná vystoupení.

Sbor u)í studenty systematické práci, dává jim zku"enosti s vystupováním p%ed publikem
a prezentací vlastní práce. Sborov+ zp*v vytvá%í i nová p%átelství a kolektivní vazby
prost%ednictvím nev"edních muzikálních zá,itk(. Nejd(le,it*j"í jsou v"ak emoce pro,ité
díky hudb*, které si s sebou studenti ponesou po cel+ ,ivot.

Vá,ím si toho, ,e jsem sborist(m, celé "kole a ve%ejnosti mohla s p*veck+m sborem Jaro"
dvaat%icet let zprost%edkovávat um*lecké zá,itky. Sama na to nikdy nezapomenu a doufám,
,e sboristé také ne. Hudba toti, pat%í neodd*liteln* k na"im ,ivot(m.

Mgr. Irena Ambrozová
vedoucí p&veckého sboru

p$edsedkyn& p$edm&tové komise estetické v+chovy

". V#tvarná v#chova v pohybu
Jak+ je smysl v+uky v+tvarné v+chovy na st%edních "kolách zam*%en+ch p%edev"ím na p%e-
dávání znalostí a akademick+ v+kon? A kam vlastn* dnes v+tvarná v+chova sm*%uje?

Odpov*. na tyto otázky, které )as od )asu zaznívají ze strany student( i pedagog( ostat-
ních v"eobecn* vzd*lávacích p%edm*t(, se skr+vá v samotném názvu p%edm*tu. V+tvarná
v+chova je p%edev"ím v+chovou k vytvá%ení – tvorb*, k tvo%ivosti – tedy kreativit*.

Kreativita je klí)ovou dovedností pro #!. století, pat%í spolu s kritick+m my"lením mezi
tzv. so= skills a je jí v rámci evropského vzd*lávání p%isuzována stejná d(le,itost jako )tená%-
ské nebo matematické gramotnosti. Kreativita je souborem schopností, které umo,5ují
um*leckou, v*deckou nebo jinou tv(r)í )innost, a v dne"ním, rychle se m*nícím a stále
slo,it*j"ím sv*t*, kde budoucí v+voj není mo,né zcela p%edvídat, je rozvíjení tv(r)ích
schopností cestou, jak se vyrovnat s p%icházejícími v+zvami. Tv(r)í my"lení umo,5uje poro-
zum*t sv*tu, adaptovat se na nové podmínky a p%ipravit se na budoucnost, a8 u, bude ja-
kákoli.

Proto v rámci v+uky v+tvarné v+chovy nabízíme student(m programy zam*%ené na roz-
víjení jejich vlastního tv(r)ího potenciálu. K tomu nám slou,í jak klasické v+tvarné disciplí-
ny a techniky (kresba, malba, gra1ka, prostorová tvorba…), tak i experimentální p%ístupy
(ak)ní tvorba, po)íta)ová gra1ka, animace, práce s fotogra1í, videem i nov+mimédii a jiné).

V programech )asto vyu,íváme principy v+tvarné hry, v+uky pro,itkem a podporujeme
v+tvarné experimenty student( (hledání nov+ch postup(, zkou"ení netradi)ních technik
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a materiál(). Více ne, dokonal+ 1nální v+sledek a estetickou kvalitu vznikajících d*l oce-
5ujeme odvahu student( v procesu tvorby – originalitu, autenticitu a osobit+ styl jejich prací.

Velmi d(le,it+m úkolem v+tvarné v+chovy je vytvá%et protiváhu klasické v+uky zam*-
%ené na znalosti a v+kon. Relaxa)ní a terapeutická funkce v+tvarné v+chovy je v rámci vzd*-
lávacího procesu nezastupitelná. B*hem plného pono%ení do tvorby se mohou studenti
uvolnit, projevit emoce a za,ívat radost z hledání a objevování. Postupn* se u nich rozvíjí
smyslová citlivost – schopnost vid*t a vnímat, empatie, ale hlavn* imaginace a fantazie. Je
d(le,ité, aby v+tvarná v+chova poskytovala bezpe)n+ prostor, kde nejsou studenti pod tla-
kem, nepoci8ují strach ze selhání a neúsp*chu, kde je chyba akceptována jako p%irozen+ pro-
ces hledání. V takovém prost%edí mohou za,ívat radost z tvorby a získávat d(v*ru ve své
schopnosti.

Dal"ím d(le,it+m úkolem v+tvarné v+chovy je rozvíjení komunika)ních dovedností stu-
dent( a jejich schopnosti prezentovat a interpretovat vlastní tvorbu, sdílet své názory s ostat-
ními a diskutovat o nich. A nemén* d(le,ité je i vyhledávání a podpora talentovan+ch stu-
dent( a prezentace jejich prací, vze"l+ch nap%íklad z dlouhodob+ch v+tvarn+ch projekt(
v sout*,ích, jako je sout*, animované tvorby d*tí a mláde,e Animág nebo sout*,Má) um&-
lecké st$evo, po%ádaná Centrem pro sou)asné um*ní DOX.

V+tvarná v+chova by tedy m*la – krom* poskytování základní sumy v+tvarn+ch znalostí
a dovedností – rozvíjet kreativní schopnosti a komunika)ní dovednosti student( a také har-
monizovat a zárove5 kultivovat jejich osobnosti, co, není v dne"ním sv*t* v(bec málo.

Mgr. Hana Havlí(ková

#. Svoboda volby
Potkají se 4ech, 2ek a Ukrajinec v u)ebn* v+tvarné v+chovy. První t+den p%em+"lejí o svo-
bod*, druh+ t+den d*lají nákres, t%etí t+den donesou do "koly pájku. A nakonec jedou
do Prahy.

Ne, nebojte se, nejde tu o n*jak+ vtip. Nebyly to t+dny, ale m*síce. A do Prahy jely i jejich
spolu,a)ky. Tak n*jak to vypadalo, kdy, se zájemci z #.D ú)astnili studentské v+tvarné sou-
t*,e pro st%edo"kolákyMá) um&lecké st$evo. Tu po%ádáMoravská galerie v Brn* ve spoluprá-
ci s pra,sk+mCentrem pro sou)asné um*ní DOX. Leto"ní téma: svoboda volby. Do 1nále se
dostaly dv* skupiny v+tvarník(, respektive v+tvarnic z #.D, aby v Praze prezentovaly svá sou-
t*,ní díla Kuf$ík a Kostka.

• Kuf$ík: Jan Dufek, Paris Chalivopulos a Vja)eslav I")enko
• Kostka: Klára N*me)ková, Kamila 4ermáková a Eva Simandlová

Kuf$ík vám sice nabízí svobodu volby ze dvou spína)( a dvou ,árovek, ale stejn* funguje
jen jedna.
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Kostka je spole)enská hra, která vás provede historií 4eskoslovenska od protektorátu
'$. let minulého století a, po sametovou revoluci na sklonku let /$. Vy jako hrá) musíte
v r(zn+ch situacích r(zn* volit a sbíráte body. Nelze p%edbíhat, nejde o to b+t v cíli první.
Skv*lá didaktická hra pro nesout*,ivé.

Ho"i obdr,eli ocen*ní poroty za technické zpracování díla, dívky ocenila porota
za edukativní p%esah jejich práce. Ob* díla byla vystavena spole)n* s dal"ími záv*re)n+mi
pracemi v+tvarník( z #.D na chodbách Jaro"ky v )ervnu #$##.

Musím zde pod*kovat kolegyni Han* Havlí)kové za dovoz a odvoz vystavovan+ch prací
do Prahy a zpátky. Sehnat velkoprostorové auto a strávit dv* odpoledne na dálnici D!, to
já%ku není jen tak…

Mgr. Michal Hubá(ek

d. Mezinárodní aktivity

!. Rusky se dá obstojn% domluvit i v Litv%
Od roku #$$& na"e "kola po%ádala v+m*nné pobyty s r(zn+mi lycei v Leningradské oblasti
Ruska. Solidní vztahy jsme navázali zejména s /. lyceem v Sosnovém Boru, které jsme
nav"tívili od roku #$!- celkem "estkrát. P%ed osmi lety jsme také poprvé vyrazili na Ukraji-
nu. Západoukrajinsk+ Lvov se ukázal jako perfektní místo pro exkurze ruského jazyka.
Navíc jsme navázali vskutku p%átelské vztahy s tamním jazykov+m gymnáziem. V Rusku
a na Ukrajin* jsme se studenty vyhledávali i jiné lokality, byli jsme nap%íklad v Kaliningradu
nebo letecky v Kyjev*.
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Pro) to sem v"echno takto vypisuji? Také v+uku ruského jazyka samoz%ejm* poznamena-
la agrese Ruské federace v()i Ukrajin*. Nyní tak není mo,né studenty vozit ani do Ruska,
ani na Ukrajinu. V první z t*chto zemí hrozí v"em odp(rc(m re,imu vysoké tresty. Na tu
druhou dopadají vra,edné rakety diktátora z Kremlu. Jaké máme nyní mo,nosti, kdy, chce-
me ,áky zavézt do prost%edí, ve kterém by mohli ru"tinu aktivn* pou,ívat? Pokud pomine-
me asijské despotické státy, z(stává mo,nost cestovat do Moldávie, Gruzie a také Pobaltí.
Jeliko, v Litv*má Jihomoravsk+ kraj partnerskou oblast (region Kaunasu), padla letos volba
práv* na Litvu.

Dota)ní titul „Do sv*ta!“ nám na projekt p%isp*l )ástkou #-$ tisíc korun. Na"i ,áci tak
m*li uhrazenou dopravu autobusem tam i zp*t a také ubytování. Zú)astnit se tedy mohl
opravdu ka,d+. Kraji jsme se zavázali uskute)nit na míst* projekt zam*%en+ na srovnání sys-
tém( MHD Brna a litevsk+ch m*st Kaunas a Vilnius. Projekty ,áci dokon)ovali v pr(b*hu
podzimu p%ímo ve "kole.

". „Ukrajinsk,“ Kaunas a ruskojazy'n, Vilnius
Na"e exkurze se uskute)nila ve dnech od #9. )ervna do 3. )ervence. Do Kaunasu nás ob-
jednan+ autobus p%ivezl v úter+ #/. )ervna ráno. A, na jednu ,a)ku a jednu profesorku jsme
tu byli v"ichni poprvé. A Kaunas nás velice p%ekvapil: zelené aleje, rozsáhlé parky, upravené
ulice, cyklostezky doslova na ka,dém chodníku, kavárny, obch(dky. A v"udyp%ítomné ukra-
jinské vlajky. Chvílemi m*l )lov*k pocit, ,e není v Litv*, ale n*kde ve Lvov* )i Kyjev*. Soli-
darita Litevc( (kte%í sousedí s Ruskem i B*loruskem) nás p%ímo "okovala.

V Kaunasu jsme za t%i dny vid*li snad v"echny turistické atrakce. Prohlédli jsme si bez-
po)et kostel(, zejména pak cihlové gotické chrámy ve stylu pozdní polské gotiky. Paní pr(-
vodkyn* nás (za ruského v+kladu) provád*la také v útrobách prastarého kaunaského hradu.
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Svezli jsme se po místní lanovce k funkcionalistickému kostelu Vzk%í"ení, kter+ studenti
ozna)ili za „církevní mrakodrap“. Poslední ve)er jsme se pak na palub* v+letního parníku
nechali povozit po obou %ekách, které se v Kaunasu stékají – N*menu a N*risu. Bylo to bá-
je)né zakon)ení na"eho pobytu ve m*st*.

Jen s ru"tinou to v Kaunasu bylo hor"í. Star"í lidé ji ovládají perfektn*, mlad"í ji, jen
z%ídka. Potvrzuje to i studentka ze '.C Lucie Kosová: „Nejvíce jsem ru"tinu vyu,ila p%i kur-
zu hovorové ru"tiny, kter+ jsme m*li poslední den. Ru"tinu jsme zkou"eli pou,ívat i v re-
stauracích, ale n*kde rusky neum*li a mluvili na nás jen anglicky. V pr(b*hu celého pobytu
jsem v*t"inou nem*la problém rozum*t ru"tin*, ale spí"e mluvit, proto,e mi chyb*la slovní
zásoba.“

Rozhodn* jsme ale nezaháleli a ve m*st* oslovili místní Gymnázium A. S. Pu"kina – je-
diné s rusk+m vyu)ovacím jazykem. Spolu s kantory a ,áky této "koly jsme uspo%ádali se-
tkání, p%i kterém studenti prezentovali ruskojazy)né referáty: na"i o Brn* a 4eské republice,
místní zase o Kaunasu a Litv*. A hned jsme se domluvili, ,e se ur)it* nevidíme naposledy.
Pokud agresivní ruská válka na Ukrajin* potrvá, navá,eme s litevsk+m gymnáziem bli,"í
spolupráci.

P%ed odjezdem do Vilniusu nás v polovin* pobytu autobus zavezl na vskutku pohádkové
místo – do letoviska Palanga. P%ímo%ské láze5ské m*sto bylo práv* na vrcholu sezóny. Po-
da%ilo se nám toti, tre1t do jediného m*síce v roce, kdy se dá v Baltu b*,n* koupat. Teploty
p%esahovaly i -3 stup5( a mo%e m*lo krásn+ch #' stup5(. Pís)ité plá,e, stánky, obch(dky se
suven+ry, zkrátka nádhera. Palanga na konci )ervna p%ipomínala spí"e Chorvatsko ne,
Litvu.

Poslední t%i dny jsme strávili v metropoli Litvy – Vilniusu. Je to m*sto velmi odli"né
od Kaunasu. V centru dominují k%ivolaké uli)ky plné zahrádek a obchod(, prastaré chrámy
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a ko)i)í hlavy. V*t"ina student( se shodla, ,e se jim Kaunas líbil více. U)itel ru"tiny má ale
jasno – Vilnius je dnes do zna)né míry m*stem ruskojazy)n+m. Ve slu,bách, obchodech,
doprav* i b*,n* na ulici )lov*k na ka,dém kroku sly"í ru"tinu. Jednak tu ,ilo mnoho Rus(
ji, p%ed válkou, a jednak se stal Vilnius úto)i"t*m emigrant( z B*loruska a Ruska a nyní i b*-
,enc( z Ukrajiny. Práv* tady otev%ela svou prezidentskou kancelá% Sv*tlana Tichanovská –
,ena, která podle v"eho v roce #$#$ drtiv* zvít*zila v b*lorusk+ch prezidentsk+ch volbách.

Vid*li jsme toho opravdu hodn*. P%ekrásné kostely, prezidentsk+ palác, torzo pevnosti
i mrakodrapy na b%ehu N*risu. Nav"tívili jsme st%edov*ké sídlo litevsk+ch velkokní-
,at – hrad Trakai, umíst*n+ na ostrov* uprost%ed jezer, a nechyb*l ani jednodenní intenzivní
kurz hovorové ru"tiny. Ve Vilniusu zkrátka nebyl problém ru"tinu vyu,ít.

Také s tímto m*stem jsme se rozlou)ili velmi romanticky. Na katedrální nám*stí toti,
p%ijela polská televize a uspo%ádala ob%í koncert. Vystoupily zde mimo jiné i italské hv*zdy
Ricchi e Poveri. Na roztan)eném nám*stí mnozí z nás pocítili, ,e do téhle milé zem* se ur)it*
musejí vrátit. „Z exkurze do Litvy jsem si odvezla spoustu ú,asn+ch zá,itk( a vzpomínek,
zárove5 i zku"enosti s vyu,itím ru"tiny v praxi,“ dodává studentka ze '.A Kate%ina Dvo%á-
ková.

Mgr. Michal Horák
u(itel ru)tiny

#. Jaro&ka se zapojila do pomoci ukrajinsk#m b%'enc"m
Mnozí lidé letos na konci února doslova „objevili“ Ukrajinu. Nikdy se o tuto zemi nestarali,
nem*li pot%ebu ji nav"tívit a zajímat se o její smutné osudy. U nás na Jaro"ce je tomu jinak.
Na Ukrajinu jezdíme od roku #$!'. Uspo%ádali jsme )ty%i jazykové exkurze do Lvova, máme
tam dokonce partnerské jazykové gymnázium. Letecky jsme nav"tívili Kyjev. V roce #$##
jsme na konci "kolního roku cht*li let*t do Od*sy. Ruské rakety byly bohu,el rychlej"í…
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Mnozí ,áci i u)itelé na"í "koly se hned po za)átku války za)ali zajímat o to, jak efektivn*
pomoci Ukrajin*, a zejména ukrajinsk+m b*,enc(m. 6kolní parlament veden+ Anetou
Svadbíkovou hned v b%eznu uspo%ádal sbírku o"acení a humanitárního materiálu. Naplnila
se celá dodávka a zbo,í hned putovalo na Ukrajinu. Parlament také nechal vyrobit placky
„Stojíme za Ukrajinou“ a v+t*,ek z jejich prodeje v*noval na konto 4lov*ka v tísni. N*kolik
tisíc poslali na r(zné ú)ty také ,áci, kte%í se na podzim #$#! ú)astnili poslední exkurze
do Lvova.

V pr(b*hu b%ezna uprchlická vlna p%i"la i do Brna. V apartmánech v 3. podla,í "kola bez-
platn* ubytovala na n*kolik m*síc( dv* ukrajinské rodiny. V jednom z byt( na"la úto)i"t*
také "estnáctiletá Nas8a, kterou pan %editel ihned p%ijal ke studiu v !. ro)níku. Nas8a nebyla
poslední ,a)kou z Ukrajiny, kterou jsme p%ijali. V pr(b*hu "kolního roku bylo t*chto ,ák(
celkem deset a drtivá v*t"ina z nich perfektn* zapadla do sv+ch nov+ch t%íd na ni,"ím i vy"-
"ím gymnáziu.

Nezapomínali jsme ani na v+uku )e"tiny. Paní kolegyn* Alena Odehnalová se sama na-
bídla, ,e by ráda ukrajinsk+m d*tem s )e"tinou pomohla. Za její kurzy )e"tiny jí pat%í velk+
dík.

Nem(,eme zapomenout ani na dobrovolnickou )innost, do které se zapojilo mnoho u)i-
tel( i ,ák( "koly. Mnozí kolegové i studenti doma ubytovali ukrajinské rodiny. ;áci chodili
dobrovolni)it jak do KACPU (Krajské asisten)ní centrum pomoci Ukrajin*), tak nap%íklad
do st%ediska, které pro pomoc Ukrajinc(m otev%ela na"e b+valá kantorka Ruth Konvalin-
ková v církevní "kole Filipka. U)itelé ru"tiny se zapojili do tlumo)ení v krajském centru po-
moci i v charit*.

Vedení "koly na ja%e také rozhodlo o vyv*"ení ukrajinské vlajky na budov* gymnázia. Jde
o symbolick+, ale také velmi d(le,it+ po)in. Na dálku jsme n*kolikrát nabízeli pomoc také
na"im p%átel(m ve Lvov*. U)itelé na"eho partnerského gymnázia nep%estávali ani v po)á-
te)ní fázi války vyu)ovat a v"ichni se zapojili do humanitární pomoci. Máme zprávy, ,e Lvov
se na ja%e prom*nil v ob%í uprchlick+ tábor se stovkami tisíc b*,enc(. Na"t*stí invazní vojska
do Lvova nepronikla, a nebylo tedy pot%eba evakuovat ve"ker+ personál "koly. P%edem jsme
v*d*li, ,e bychom se o tyto lidi postarali.

Na podzim #$## jsme ve spolupráci s Jihomoravsk+m krajem naplánovali projekt hu-
manitárního zájezdu do Lvova. M*lo by se jednat o exkurzi pro ,áky ru"tiny s tím, ,e ka,dé
volné míste)ko v autobusu by zaplnila humanitární a jiná pomoc. Projekt je mo,né usku-
te)nit pouze za podmínky, ,e ostrá fáze války bude ukon)ena.

Program gymnázia vychází v,dy na konci kalendá%ního roku. Moc bych si p%ál, aby v"e
vy"lo a my ji,m*li v+jezd do Lvova za sebou. Znamenalo by to toti,, ,e válka Ukrajiny s Rus-
kem ji, skon)ila. Na tomto míst* bych cht*l up%ímn* pod*kovat ka,dému, kdo se jakkoli
zapojil do pomoci Ukrajin* a ukrajinsk+m b*,enc(m. >?@A@ BCD@EFG!

Mgr. Michal Horák
u(itel ru)tiny
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-. Jazykov# pobyt v Anglii
Tento rok se po dlouhé dob* znovu konal desetidenní v+let kvart do Anglie. 4ty%icet tee-
nager(, dva u)itelé a dva %idi)i na cest* tam a zpátky do cizí zem*… Zní to jako za)átek
hororového 1lmu. Také to zní jako zá,itek, kter+ si budete pamatovat po cel+ ,ivot a jeho,
v+sledkem bude velké mno,ství nov+ch znalostí a schopností.

Anglie, to jsou nádherné památky s rozsáhlou a zajímavou historií, skv*lé zá,itky
a mo,nost po%ádn* vyzkou"et angli)tinu a to zkrátka stojí za jakoukoli cenu. Pro m* byly
velk+m zá,itkem práv* v+lety na historická místa. Nap%íklad katedrála v Canterbury je
místo, které v sob* dr,í tolik historie, ,e ji skoro jde cítit. Scénu dokresluje také p%íroda, která
je v Anglii p%ekrásná, a to jak holé kopce, tak útesy dole u pob%e,í, kter+ch jsme nav"tívili
nespo)et.

Pobyt v hostitelské rodin* je také siln+ zá,itek, kter+ vás donutí mluvit anglicky, a8 u,
chcete, nebo ne. Nejen ,e vám v rodin* v+razn* zlep"í v+slovnost a slovní zásobu, ale také
díky ní získáte znalost anglické kultury a ka,dodenního ,ivota.

Na zpáte)ní cest* jsme se je"t* zastavili v Lond+n* a pro"li si jeho historické centrum.
Zkrátka p%es ve"keré vy)erpání z cestování (a navzdory tomu, ,e z nás u)itelé museli b+t
opravdu unaveni) je podobná v+prava zábavná a pou)ná a rozhodn* ji ka,dému doporu)uji,
proto,e takov+ zá,itek se naskytne jen jednou )i dvakrát za ,ivot.

Ester Kyasová, -.bg
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Teorie a praxe vyu(ování

!. Sou*asná *e"tina aneb Dosti bylo minulosti!
„A je"t*musím pochválit tebe, tebe, )eská %e)i, jazyku z nejt*,"ích mezi v"emi, jazyku z nej-
bohat"ích v"emi v+znamy a odstíny, %e)i nejdokonalej"í, nejcitliv*j"í, nejkadencovan*j"í ze
v"ech %e)í, které znám nebo jsem sly"el mluvit.“

(Karel 4apek,Marsyas (ili na okraj literatury)

Mate%sk+m jazykemmyslíme a dorozumíváme se jím.4e"tina sou)asné doby není statická,
naopak, je dynamická, vyvíjí se. Hlavním úkolem nás )e"tiná%( je vybudovat u sv+ch sv*%enc(
pozitivní vztah k národnímu jazyku a na základ* interpretací um*leck+ch a odborn+ch text(
dovést studenty k vlastním názor(m, postoj(m, vkusu a k obohacování duchovního ,ivota. Je
to nelehk+ úkol, proto si bereme na pomoc i )innosti, které u, se do b*,n+ch hodin )e"tiny
nevejdou. 4innosti, které nás, u)itele i studenty, stojí spoustu )asu, energie a práce navíc, ale
které p%iná"ejímnohdy vynikající v+sledky a pocit uspokojení. Cht*li bychom vás proto sezná-
mit se „stálicemi“ v na"ich aktivitách, kter+mi neot%ásla ani „doba covidová“.

Na ni,"ím stupni gymnázia vyu)uje )esk+ jazyk a literaturu "est u)itel(: Lucie Adám-
ková, Michal Hubá)ek, Martina Kohlová (garantka 4JL), Barbora Markvartová, Zde5ka
Nováková a Andrea Ptá)ková.

!. Literární sout%'e
Zájem o )e"tinu prohlubují vyu)ující pravideln* v národní sout*,i d*tského literárního
projevu Ná" sv*t, která je ur)ena d*tem ve v*ku & a, !3 let. Pokud jde o v+b*r témat, neklade
sout*, adept(m spisovatelského %emesla ,ádná omezení, mohou se proto pat%i)n* vy%ádit.

I zapojení do kampan* na podporu )etby knih Rosteme s knihou p%iná"í své ovoce.
Nejen,e ,áci více )tou, ale na základ* p%e)teného pí"í i vlastní texty. Nap%íklad kvartáni si
v t+mech vyzkou"eli tvorbu divadelního scéná%e.

Velmi oblíbená je i literární internetová sout*, o nejlep"í limerick. Ur)it* i proto, ,e tato
p*tiver"ová básni)ka pocházející z anglické literatury se stavbou aabbamá b+t vtipná am(,e
b+t i lehce p%idrzlá (Slavit m(,em vskutku v"e, / svatbu, svátek nebo ,n*. / Sta)í najít zá-
minku. / Má to jednu podmínku – / nesmí to b+t beze m*!).

Záva,n*j"í otázky pak klade ,ák(m literární sout*, Památník Terezín a p%ipomíná jim,
,e zlo nesmí b+t zapomenuto, aby se neopakovalo.

". Divadlo
Milou tradicí se na ni,"ím gymnáziu staly i náv"t*vy Divadélka pro "koly z Hradce Králové.
Sv+mi zajímav+mi p%edstaveními dvou herc( zprost%edkovává humornou formou procház-
ku dramatick+mi ,ánry a historick+mi obdobími.

Samoz%ejmostí jsou i náv"t*vy brn*nsk+ch divadel, které pak inspirovaly studenty na-
p%íklad k vytvo%ení dvou komponovan+ch vystoupení. Jedno bylo v*nováno vzniku repub-
liky a druhé #$. v+ro)í otev%ení budovy ni,"ího gymnázia v ulici P%í)ní.
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#. Recita!ní sout%'e
Z ka,doro)n* po%ádaného "kolního kola recita)ní sout*,e posíláme nejlep"í recitátory na
celostátní p%ehlídku d*tského um*leckého p%ednesu D*tská scéna.

Na záv*r nelze nezmínit velmi oblíbenou dramatickou v+chovu, kde se ,áci stanou na
jedno dopoledne nap%íkladMary"ou, Romeem nebo Barunkou. V+sledkem je, ,e na zásadní
díla )eské a sv*tové literatury nikdy nezapomenou.

Ani na vy""ím stupni gymnázia není o zajímavé akce nouze. Nabízen+ch literárních sou-
t*,í a olympiád je mnoho, ale nejen sout*,ním kláním ,iv je student, a proto zmíníme jen ty
nejzajímav*j"í.

Kdo je obda%en jazykov+m citem, pochopí okam,it*, ,e v*ta „Nekritizujeme jediné %e-
"ení“ je vícezna)ná, a doká,e obratem uvést v"echny její v+znamy. Pak se m(,e p%ihlásit do
olympiády v )eském jazyce a „Komu se nelení, od toho se opisuje“!

4eská lingvistická olympiáda je sout*, v %e"ení lingvisticky orientovan+ch úloh. Pro
jejich úsp*"né vy%e"ení je pot%eba se d(kladn* zamyslet a pochopit, jak fungují nejr(zn*j"í
jazykové jevy ve více )i mén* exotick+ch jazycích. Nemusíte um*t ibibio nebo ngit"tinu,
a p%esto m(,ete v této sout*,i vyhrát. Na"im student(m se to ji, n*kolikrát poda%ilo, proto,e
v ní nejde jen o lingvistiku, ale i o matematiku a informatiku.

V sou)asné multikulturní dob* není ur)it* od v*ci podporovat u mladé generace regio-
nální cít*ní a v*domí. To se da%í zapojením do sout*,e Skrytá pam*8Moravy, nad kterou dr,í
patronát nejen Jihomoravsk+ kraj, ale hlavn* Památník písemnictví na Morav* se sídlem
v Rajhrad*, kter+ )asto za%azujeme na seznam exkurzí. I v této sout*,i jsme mnohokrát ob-
sadili p%ední p%í)ky.

Stejn* jako na ni,"ím stupni gymnázia po%ádáme ka,doro)n* i na vy""ím stupni "kolní
kolo recita)ní sout*,e s postupem do oblastního kola sout*,e sólov+ch recitátor( 6PÍL-
BERG. Konkurence je silná, ale jaro"áci na mno,ství nehledí a nep%átel se nelekají.

Studenti, kte%í mají pot%ebu psát a necht*jí schovávat své literární pokusy do "uplíku, se
mohou stát )leny Klubu autor( "koly. KA6 zalo,ila profesorka Alena Odehnalová a nyní po-
máhá podporovat mladé básníky a prozaiky profesorka Lenka Marková. Ta také po%ádá pro
studenty seminá%e z )eského jazyka a literatury ka,doro)ní t%ídenní literární dílnu, na kte-
rou v"ichni p%icházejí s obavami, co je )eká, a odcházejí s pocitem, ,e ka,d+ m(,e b+t spi-
sovatelem. Osvojováním si r(zn+ch technik tv(r)ího psaní dochází prost%ednictvím rea-
lizované tv(r)í )innosti k pozitivnímu rozvoji osobnosti jako celku. Zní to u)en*, ale b+vá
p%i tom velká legrace.

Studenti Jaro"ky jsou i pravideln+mi divadelními diváky. Profesorka Barbora Markvar-
tová dlouhodob* zprost%edkovává spolupráci s Národním divadlem Brno a nyní také )asto
nav"t*vujeme brn*nské HaDivadlo.

Je-li %e) o divadle, musíme zmínit i velmi oblíbenou literárn*historickou exkurzi do
Prahy, která je ur)ena student(m '. ro)ník(. Zde se nejen nejlépe napl5ují mezip%edm*tové
vztahy, ale také se tu da%í nav"tívit v+znamné divadelní scény nap%íklad Národního divadla,
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Dejvického divadla nebo ;i,kovského divadla Járy Cimrmana. A o co jde v Praze p%e-
dev"ím? No p%ece o utu,ování kolektivu! A kdy, jsme u toho kolektivu – na vy""ím gym-
náziu je kolektiv )e"tiná%( tvo%en Irenou Ambrozovou, Gabrielou Chovancovou, Martinou
Literákovou, Lenkou Markovou (p%edsedkyn* p%edm*tové komise), Martinem Plevou
a Zde5kou Tillovou.

Z p%edchozích %ádk( vypl+vá, ,e práce )e"tiná%( hraje velmi d(le,itou a nezastupitelnou
roli ve vzd*lávání mladé generace.

„Musel bych ,ít ster+m ,ivotem, abych t* pln* poznal, doposud nikdo neshlédl v"e, co jsi,
je"t* jsi p%ed námi, tajemná, p%ekypující a plná dalek+ch v+hled(, budoucí v*domí národa,
kter+ vzestupuje.“

(Karel 4apek,Marsyas (ili na okraj literatury)

Mgr. Lenka Marková
vedoucí p$edm&tové komise (eského jazyka

-. Oslava * dne
V pond*lí !'. -. se na P%í)ní konal historicky první pokus o oslavu H dne. Zvyk pochází
z Ameriky, kde se, jak známo, datum zapisuje v obráceném po%adí – nejprve m*síc a pak
den. !'. b%ezen se tedy pí"e jako -/!' a to u, ka,dému, kdo byl alespo5mali)ko políben ma-
tematikou, evokuje )íslo H.

T%ída '.ag si p%i této p%íle,itosti p%ipravila pro ostatní studenty ni,"ího gymnázia
program obsahující krátkou osv*tovou p%edná"ku a n*kolik aktivit inspirovan+ch )íslem H.
Sout*,ní t+my nap%íklad vym+"lely p%íb*h, jeho, ka,dé slovomuselomít po)et písmen dan+
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správnou )íslicí z desetinného rozvoje H, dále odhadovaly -!' gram( r+,e, skládaly )íslice H
ve správném po%adí, ur)ovaly H pomocí BuIonovy jehly (resp. "pejle) a samoz%ejm* m*ly
také mo,nost zazá%it p%i zapamatování )ísla H na co nejvíc desetinn+ch míst. Rekordního
v+sledku dosáhl Martin Bryja z -.ag (/& míst), jsou ale pr+ i tací, kte%í se H nau)ili na !#$
míst, ale v poslední chvíli onemocn*li a sout*,e se nezú)astnili. Nezb+vá ne, doufat, ,e tuto
znalost je"t* n*kdy v ,ivot* uplatní.

Ke ka,dé oslav* pat%í neodmysliteln* i jídlo a pití. Ani na n*j kvartáni nezapomn*li a p%i-
pravili pro dva nejúsp*"n*j"í t+my z ka,dého ro)níku za odm*nu Hzzu. Krom* toho se
do p%ípravy ob)erstvení zapojila spousta dobrovolník(, tak,e stoly se nakonec proh+baly
pod H"kotov+mi buchtami na mnoho zp(sob(, Htím, perní)ky s tematikou )ísla H a dal"ími
dobrotami.

V*%ím, ,e si z H dne ka,d+ n*co odnesl – a8 u, nové znalosti, plné b%icho, nebo zku"enost,
,e organizovat n*co pro své spolu,áky nemusí b+t v,dy úpln* jednoduché, ale ,e to stojí za to.

Mgr. Petra Eliá)ová

1. Spolupracujeme s kreativním hubem KUMST
V leto"ním "kolním roce jsme navázali na úsp*"nou spolupráci s jihomoravskou organizací
JIC – zájmov+m sdru,ením právnick+ch osob, které podporuje podnikatele a stará se o roz-
voj inova)ního ekosystému v Jihomoravském kraji. Provozuje mimo jiné kreativní hub
KUMST, kter+ podporuje ka,dého, kdo se chce profesionáln* ,ivit tvorbou v rámci kul-
turních a kreativních odv*tví.

V prosinci se pro studenty 1nan)ní gramotnosti uskute)nila p%edná"ka v prostorách
KUMSTu s názvem Investice do designu. David Severa ,ák(m ujasnil pojmy um*ní a design,
seznámil je s mo,nostmi investování v oblasti designu a v"ichni se aktivn* zapojili do

136 V!ro"ní zpráva



diskuze o reáln+ch mo,nostech v této oblasti. Na p%edná"ku navázala prohlídka velmi
inspirativního prost%edí KUMSTu na Údolní ulici v b+valé budov* FAVU (Fakulty
v+tvarn+ch um*ní).

Dal"í akcí KUMSTu byla tvorba Lean Canvasu – zkráceného podnikatelského plánu. Ta
m*la dv* verze, anglickou a )eskou. Anglická verze byla ur)ena ,ák(m Bussines English
a )eská pro studenty )tvrtého ro)níku ekonomiky. Zábavnou formou v prostorách aktuální
v+stavy )esk+ch designér( si ,áci vyzkou"eli reálnou tvorbu tohoto podnikatelského ná-
stroje.

S Pavlínou Ol"ákovou (b+valou u)itelkou ekonomiky na na"em gymnáziu) si ,áci t%etího
ro)níku p%edm*tu ekonomika vyzkou"eli „prototypování“. Cílem akce bylo podpo%it
schopnost kreativního my"lení a tvo%ení. ;áci pracovali ve skupinách a v+sledkem bylo
n*kolik prototyp( pen*,enky. V p%í"tím "kolním roce se t*"íme na dal"í spolupráci.

Ing. Jitka Horáková

2. Jaro&áci na vysoké peci
Dne #&. kv*tna #$## jsme se vydali na exkurzi do Dolní oblasti Vítkovice. Posádku tvo%ili
p%edev"ím druháci dopln*ní o n*kolik t%e8ák( a dal"ích nejaro"áck+ch %e"itel( chemické
olympiády.

V areálu nás )ekaly dva okruhy – uheln+ a vysokopecní. Nejprve jsme sledovali cestu
)erného uhlí od vyt*,ení p%es )i"t*ní a t%íd*ní a, po p%etvo%ení na koks. Poté následoval vy-
sokopecní okruh – "li jsme po stopách vsázky (sm*si ,elezné rudy, aglomerátu, koksu, vá-
pence a p%ípadn* "rotu) p%es jednotlivé zóny pece a, k odpichu surového ,eleza.

Sou)ástí prohlídky byl i v+stup a, na samotn+ vrchol pece ). ! s vyhlídkou v tém*% /$
metrech nad zemí. Odtud byl vynikající v+hled do v"ech stran a Ostravu jsme m*li jako
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na dlani. V této závratné v+"ce se dokonce nacházela malá kavárna, na její, náv"t*vu bohu,el
nezbyl )as. Dále nám pr(vodci ukázali r(zné mo,nosti kreativního vyu,ití zbytku celého
areálu (nap%. motoobchod )i horolezeckou st*nu).

Prohlídka byla i p%es svoji délku velice zajímavá. Mrzelo nás v"ak, ,e jsme si nemohli pro-
hlédnout zblízka speciální vagony pro vozbu ,havého ,eleza (tzv. veroniky). A obzvlá"8
mrzuté nám p%ipadalo, ,e se jedna skupina nesvezla ve vsázkovém kolejovém v+tahu. V+let
ale i tak stál za to.

Tímto d*kujeme paní profesorce Kyasové a profesoru Je,kovi za za%ízení v+letu a Luká"i
Drdlovi (-.B) spole)n* s DPMB, a. s., za p%íjemnou dopravu na akci.

Je'kovo dé(ko (".D)

.. Terezín +,++
Po dvouleté p%estávce zp(sobené koronavirem jsme uspo%ádali exkurzi a seminá% do Památ-
níku Terezín. Zájem student( byl tentokrát velk+, a proto s námi mohli jet pouze studenti
-. ro)ník(, pro které byla prohlídka Terezína sou)ástí v+uky d*jin #$. století. Ve v*t"in* t%íd
ji, ,áci probírali #. sv*tovou válku, a tak mohli konfrontovat své znalosti s realitou terezín-
ského ghetta a Malé pevnosti.

Seminá% za)al p%edná"kou v muzeu, kde jsme si prohlédli tamní expozici. Poté jsme se
rozd*lili do dvou skupin a s pr(vodci procházeli b+valé ghetto, Magdeburská kasárna, mod-
litebnu z doby ghetta, márnici, ob%adní sín*, kolumbárium, pevnostní prostory, krematori-
um a ,idovsk+ h%bitov.

V"echny expozice na nás velmi zap(sobily a neum*li jsme si p%edstavit, ,e bychom se
v takov+ch ,ivotních podmínkách ocitli sami. Obdivovali jsme nezdolnost a state)nost t*ch,
kte%í Terezínem pro"li.

Po skoro t%íhodinové prohlídce následovala krátká p%estávka a po ní jsme se autobusem
p%esunuli doMalé pevnosti. Pr(vodci nás provedli b+valou v*znicí gestapa. Velitelem v*zni-
ce byl Heinrich Jöckel, znám+ svou mimo%ádnou krutostí. P%ijímací kancelá%, strá,nice,
skladi"t* od*v( – zde zbyly u, jen nápisy nade dve%mi. Nápis na brán* „Arbeit macht frei“
dokazuje zr(dnost diktátorsk+ch re,im(. Vid*li jsme také samotku, v ní, byl v*zn*n Gavrilo
Princip.

Mimo jiné jsme se dozv*d*li i o marodce, kde pracovali léka%i z %ad v*z5(; nem*li v"ak
tém*% nic k dispozici, operace provád*li pouze ostr+mi n(,kami a dezinfekcí byl ohe5.
Zr(dnost v*znitel( je dolo,ena i rozsáhlou „um+várnou“ s mno,stvím umyvadel, ale v*zni
se zde nikdy nekoupali. Byla ur)ena pouze pro p%ípad kontroly 4erveného k%í,e. Na konci
prohlídky jsme zamí%ili k poslednímu místu – popravi"ti. Po levé stran* stojí Pansk+ d(m.
Je a, neuv*%itelné, ,e uprost%ed m*sta nev+slovného utrpení, n*kolik metr( od st%elnice, si
velitelé postavili kino a naproti bazén. Vrátili jsme se k autobusu s nevyslovenou otázkou: jak
je mo,né, ,e se lidé k lidem chovali tak brutáln*?

Na ja%e roku #$#! nám Památník Terezín umo,nil alespo5 seminá% online. Pro studenty
tehdej"ích -. ro)ník(, kte%í práv* v rámci moderních d*jin probírali #. sv*tovou válku, to

138 V!ro"ní zpráva



bylo zajímavé dopln*ní a zpest%ení v+uky. V"ichni se shodli na tom, ,e jim webiná%, kter+
nám nabídla lektorka památníku paní Helena Palová, pomohl ud*lat si alespo5 )áste)nou
p%edstavu o ,ivot* a ot%esn+ch pom*rech v terezínském ghettu.

Ale procházet p%ímo místy, kde trp*ly tisíce lidí, je p%ece jen mnohem p(sobiv*j"í. Mys-
lím, ,e pro v"echny to byl zá,itek na cel+ ,ivot.

Cesta autobusem do Terezína probíhala dob%e, tak,e na"e zpo,d*ní bylo jen malé. Zato
zp*t, z%ejm* kv(li velkému odpolednímu provozu, se cesta protáhla natolik, ,e jsme do Brna
p%ijeli a, kolem #$. hodiny.

Památník Terezín nabízí webiná%e V+uka o holokaustu rovn*, pro pedagogy. Této mo,-
nosti n*kte%í vyu)ující na"eho gymnázia rovn*, vyu,ívají.

podle vypráv&ní student, zpracovala
PhDr. Alena Hanáková

3. Festival Jeden sv%t
Na p%elomu b%ezna a dubna jsme postupn* s jednotliv+mi ro)níky ni,"ího gymnázia nav"tí-
vili festival Jeden sv*t. Leto"ní ro)ník nesl podtitul Cesty svobody. Nejmlad"í (primáni)
zhlédli pásmo krat"ích dokument( prokládan+ch diskuzemi. Sekundáni a terciáni sledovali
)asosb*rn+ dokument Mé d&tství, má zem& – "0 let v Afghánistánu. Film zachycuje d*tství
a dospívání afghánského chlapce v zemi poznamenané válkou. Záb*ry z Afghánistánu jsou
prolo,eny archivními dokumenty a záznamy zpráv z celého sv*ta, a dávají tak do souvislostí
pohled konkrétních obyvatel i okolního sv*ta na jednotlivé události v dané zemi. Následná
diskuze byla velmi zajímavá. Nejstar"í (kvartáni) nav"tívili projekci Zatracená práce, která
zachycuje vznik, fungování a transformaci nezávislé zpravodajské stanice TV Do,. v puti-
novském Rusku. Studenti se touto velmi autentickou formou dozvídají o aktuálních sv*-
tov+ch problémech.

Mgr. Veronika Kyasová
Mgr. Tomá) Zerhau

/. Letní laborky pro &ílené chemiky
Nebyly by to ty správné prázdniny bez tradi)ních Letních laborek! V pond*lí #:. srpna #$##
se na schodcích p%ed kampusem P%írodov*decké fakulty Masarykovy univerzity za)al sbíhat
)etn+ dav "ílen+ch chemik(. P%es hlavu na hlav* byla identi1kace p%átel zna)n* obtí,ná,
av"ak obklopena hlou)kem uprost%ed byla jasn* rozeznatelná jedna z nejd(le,it*j"ích osob –
paní profesorka Veronika Kyasová. Druh+m nejd(le,it*j"ím )lánkem je pan doktor Jaromír
Literák, kter+ nás i po tolika letech v,dy v%ele p%ivítá a nechá nás atakovat místní laborato%e.

Po odchodu na místo )inu a pou)ení o bezpe)nosti jsme se pustili do práce. Rozd*lili
jsme se na dv* skupiny (podle zku"eností) a za)ali jsme s jednodu""ími organick+mi synté-
zami. N*kdy látky hezky svítily, jindy hezky bouchaly. Nechyb*ly demonstra)ní pokusy
v podání doktora Literáka. Mohli jsme tak vid*t revolu)ní odpadkov+ ko" (kyselina peroxo-
sírová, která hbit* rozkládá rozli)né organické látky na CO# a vodu), blesky ve zkumavce,
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kouzeln+ v+var z )erveného zelí, kter+ m*ní barvu dle hodnoty pH, chemikovu fontánu,
bou%livou reakci bromu s hliníkem, která za)oudila digesto% (na"t*stí ne celou laborato%) a,
ke stropu, a mnoho dal"ího.

Druh+ den probíhal obdobn*, mo,ná mírn* v+bu"n*ji. Nitrocelulóza je mocn+ nástroj,
p%edev"ím v nesprávn+ch rukou a v nesprávném mno,ství. V"e ale prob*hlo bezpe)n* v za-
ji"t*né digesto%i a p%i pokusu nebyl nikdo zran*n. Nechyb*la ani domácí zmrzlina z kapalné-
ho dusíku, na kterou se sbíhali nejen ú)astníci, ale i laboranti, )i vymra,ování r(,í. Násle-
dovala bojová hra, tentokrát v podob* chemického pexesa, je, nás donutila rozkmitat nohy,
ale i mozkové závity.

Posledním dnem laborek byla st%eda -!. srpna, která byla v*nována analytické chemii.
4ekala nás manganometrie, p%i ní, jsme si ov*%ili )istotu skalice zelené, kterou jsme si
v pond*lí nasyntetizovali. Jako zlat+ h%eb jsme si odpálili své nitro-raketky, a s laborato%emi
se tak stylov* rozlou)ili. Nezb+vá ne, pod*kovat paní profesorce Kyasové a panu doktoru
Literákovi za ú,asné t%i dny, které jsou ka,d+ rok perfektním uvítáním "kolního roku a roz-
lou)ením se s prázdninami. Zase za rok!

Jakub Ko8árek, #.A, Mgr. Veronika Kyasová

". Ekologická exkurze Podyjí
Ve spolupráci s P%írodov*deckou fakultouMU jsme dne :. zá%í uskute)nili exkurzi do Pody-
jí. Byla zam*%ena p%edev"ím na ekologii regionu: seznámili jsme se se v"emi druhy biotop(,
které se v národním parku Podyjí nacházejí, a zam*%ili jsme se zejména na rostlinná spole-
)enstva a v+zna)né druhy. Tato oblast byla v bohat* zalesn*né krajin* zalo,ena díky existenci
v+jime)n* zachovalého %í)ního údolí. Mezi zajímavá spole)enstva pat%í nap%íklad su8ová
pole porostlá mechy a li"ejníky, bohaté mok%adní i suché louky, skály, skalní stepi a v Evrop*
unikátní plochy such+ch a tepl+ch v%esovi"8 a stepních lad, které vznikly dlouhodobou past-
vou dobytka.
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Doprava autobusem byla zaji"t*na, a tak jsme se vypravili do 4í,ova, kde je informa)ní
centrum se zajímavou expozicí o parku. Dozv*d*li jsme se, ,e mimo%ádná diverzita ,ivo-
)i"n+ch a rostlinn+ch druh( a jejich vysoká koncentrace na relativn*malé plo"e je zp(sobe-
na polohou chrán*ného území na rozhraní dvou biogeogra1ck+ch soustav. O neporu"enost
p%írody se paradoxn* zaslou,ilo více ne, )ty%icetileté období ,elezné opony, kdy zna)ná )ást
celé oblasti (p%edev"ím na území4R) byla v hrani)ním pásmu, a tedy nep%ístupná. V4í,ov*
je také vystaven kousek p(vodní ,elezné opony.

Z 4í,ova jsme pokra)ovali p*"ky asi )ty%i kilometry po asfaltové stezce lesem, tvo%en+m
teplomiln+mi doubravami i zbytky dubov+ch bu)in. Po zhruba dvou kilometrech jsme od-
bo)ili na Hardeggskou vyhlídku. Z d%ev*né vyhlídky se nabízí nádhern+ v+hled do údolí
%eky Dyje a na m*ste)ko Hardegg se siluetou st%edov*kého hradu, které je nejmen"ím ra-
kousk+mm*stem.

Zde jsme také „botanizovali“. Pr(vodcem nám byla paní Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.
Dozv*d*li jsme se, ,e zvlá"t* chrán*no je v NP Podyjí celkem 99 druh( rostlin. Endemitem
tohoto místa je je%áb muk hardeggsk+. K nejzajímav*j"ím bylinám pat%í k+chavice )erná,
m*sí)nice vytrvalá, brambo%ík nachov+, divizna nádherná, koniklec velkokv*t+, kosatec
dvoubarv+, volovec vrbolist+, !/ druh( orchidejí a dal"í. V zá%í kvetou brambo%íky, a tak
jsme mohli v podrostu lesa vid*t jejich záplavy.

Dále jsme se vydali Pytláckou stezkou, která vede st*nou ka5onovitého údolí %eky Dyje.
Hloubka údolí dosahuje n*kdy a, ##$metr(. 2í)ní tok tu za tisíce let vytvo%il )etnémeandry
a nejr(zn*j"í skalní útvary. Na p%íkr+ch svazích nechyb*jí ani kamenná mo%e.

P%ibli,n* desetikilometrová vycházka skon)ila v malebnémVranov* nad Dyjí, kde na nás
)ekal autobus, kter+ nás odvezl zp*t do Brna. Exkurze se zú)astnila skupina student( z r(z-
n+ch ro)ník(, které spojuje zájem o botaniku a ekologii. Dle vyjád%ení student( se akce mi-
mo%ádn* vyda%ila.

RNDr. Iva Kubi)tová, Ph.D.
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!. Chemiklání
Letos se konal ji, sedm+ ro)ník chemické sout*,e Chemiklání. Mohou se jí zú)astnit
t%í)lenné a, p*ti)lenné skupiny (ov"em )ím víc )len(, tím v*t"í "ance na vít*zství). Letos Ja-
ro"ka sestavila pouze t+m pro kategorii B ve slo,ení Olivie Matyasková, Vojt*ch Ocelka (oba
!.B), Martin Hanák (#.B), Jana Chaloupková a Tereza 6ustrová (ob* #.C).

Tento ro)ník probíhal ve dvou kolech, první z nich prob*hlo online a druhé se konalo
prezen)n* v Pardubicích na Fakult* chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Online
p%edkola se ú)astnilo &3 dru,stev, prezen)ního kola pak !& t+m( v kategorii A (pro -. a '.
ro)níky) a !3 t+m( v na"í kategorii B (pro !. a #. ro)níky).

Na za)átku sout*,e t+m obdr,í "est úloh a poté za ka,dou správn* vy%e"enou dostane
dal"í úkol. Celkem je mo,né vy%e"it a, -& úloh.

Online kolo se konalo #/. ledna #$## a my jsme jej %e"ili z multimediální u)ebny u nás
ve "kole. V konkurenci #3 t+m( jsme se umístili v na"í kategorii t%etí. Postoupili jsme tedy
do prezen)ního kola konaného v Pardubicích.

Jako sout*,ící jsme m*li mo,nost p%ijet do Pardubic o den d%íve a zú)astnit se Dne
otev%en+ch dve%í na pardubické univerzit*. Toho vyu,ili t%i z nás. V pátek za námi dorazili
zbylí dva )lenové p%ímo na univerzitu, kde do !$ hodin probíhala registrace. V daném )ase
se nám poda%ilo shromá,dit cel+ t+m a spolu s rozsáhl+m (a hlavn* t*,k+m) u)ebnímmate-
riálem ze "kolní knihovny se p%esunout do sout*,ní místnosti. Poté organizáto%i p%ednesli
pár slov na úvod a zopakovali pravidla. Sout*,mohla kone)n* za)ít. Na %e"ení jsme m*li !,3
hodiny. Po skon)ení chemického klání jsme si dali ob*d v univerzitní menze a prodiskutova-
li p%i n*mn*která %e"ení. Ur)it* si budeme je"t* dlouho pamatovat, co je to molární objem…

Vyhlá"ení za)alo (tém*%) p%esn* ve !' hodin. Samoz%ejm* jsme byli velmi napjatí, jak se
umístíme. Nakonec z na"eho sna,ení bylo páté místo v kategorii B. Úsp*ch jsme "li oslavit
do kavárny spole)n* s organizátory, kte%í se vyptávali na na"e dojmy, aby mohli Chemiklání
v dal"ích letech je"t* vylep"it. Pak jsme se s Pardubicemi rozlou)ili a vydali se na zpáte)ní
cestu vlakem.

Olivie Matyasková, !.B, Jana Chaloupková, ".C
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". BrNOC-
Je za námi dal"í BrNOC! Probíhala &.–9. kv*tna a dorazilo na ni asi dv* st* padesát lidí. Jako
v,dy se konala v budov* na"eho gymnázia na t%íd* Kapitána Jaro"e a jako v,dy byla or-
ganizována místními studenty. A vzhledem k ikonickému sedmému ro)níku probíhala letos
na motivy p%íb*h( o agentovi $$9.

BrNOC je název zkratkov+. Vychází ze slovního spojení brn&nská p$edná)ková noc, co,
p%esn* vystihuje podstatu akce. Je to p%íle,itost pro kohokoli, a8 u, laika, nebo profesionála,
p%ipravit si p%edná"ku k vybranému tématu a p%ednést ji ostatním ú)astník(m. P%edná"kové
bloky probíhají od odpoledne a, do brzkého rána. Letos jsme si mohli u,ít speciální
p%edná"ky jako Experimenty 00. od Radka Rradona Matu"ky nebo Nekompetentní )pioni
a nep$íli) tajné slu'by od zv*dátor( Patrika Ko%ená%e a Martina Roty, ob* dv* spojené s mo-
tivem Jamese Bonda. Tradi)n* jsme mohli nav"tívit i „mystery room“, kter+ tentokrát
skr+val casino a minikule)ník.

V*%íme, ,e se BrNOC povedla a jak ú)astníci, tak p%edná"ející si ji u,ili. My jsme si ji
ka,dopádn* u,ili moc a u, te. se t*"íme na dal"í ro)ník.

za organizátory BrNOCi
Jan Romanovsk+ (!.A)

#. Exkurze do V#zkumného ústavu vodohospodá$ského
Dne #:. b%ezna absolvovali maturanti ze zem*pisu díky paní profesorce Ma%íkové exkurzi
do V+zkumného ústavu vodohospodá%ského T. G. Masaryka, kter+ sídlí na Mojmírov*
nám*stí. Na za)átku pro násm*li zam*stnanci ústavu p%ichystanou krátkou p%edná"ku, v rámci
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které jsme se dozv*d*li n*co málo o historii VÚV a zjistili jsme, co je vlastn* úkolem tohoto
ústavu – nap%íklad ,e zkoumají kvalitu vody, její chemické slo,ení nebomikroorganismy a %asy
v ní obsa,ené. Dále navrhují protipovod5ová opat%ení, zkoumají terén dronem a vytvá%ejí
po)íta)ovémodely. Také jsme zjistili, s jak+mvzd*láním by bylamo,nost zde pracovat, amohli
jsme si rovn*, prohlédnout a „osahat“ n*které p%ístroje, které zde vyu,ívají.

Poté následovala men"í ukázka z praxe, kdy jsme nav"tívili chemické a biologické odd*-
lení. V t*chto odd*leních nám nap%íklad p%edvedli, jak se m*%í mno,ství ur)it+ch látek v od-
padních vodách nebo jak se dá zjistit pH takové vody. Vysv*tlili nám, jak funguje práce v te-
rénu a kdy se získávají vzorky pro v+zkum. A zárove5 jsme se mohli podívat na vzorek pod
mikroskopem.

Na záv*r nám ukázali, jak se ovládá dron, se kter+m pracují v terénu, a tímto dronem
nám také ud*lali spole)nou fotku. Myslím si, ,e za v"echny zú)astn*né m(,u %íct, ,e to byla
velmi povedená exkurze, ze které si odná"íme spoustu zajímav+ch informací.

Adéla Zlatníková, -.C

-. Letní odborné soust$ed%ní B%stvina a B%stvinka
Jako ka,d+ rok se i letos zú)astnili studenti na"eho gymnázia letního odborného soust%ed*ní
chemické a biologické olympiády B*stvina pro star"í ú)astníky a B*stvinka pro ty mlad"í.
Soust%ed*ní je v+b*rové, nabídku k ú)asti obdr,í ka,d+ rok jen nejlep"í ú)astníci chemické
a biologické olympiády. Konalo se v první polovin* )ervence ve stejnojmenné vesnici ne-
daleko 4áslavi. Ú)astníci trávili )as posloucháním zajímav+ch p%edná"ek, provád*ním ma-
gick+ch chemick+ch a biologick+ch pokus( nebo také zajímav+mi hrami, letos na téma Ra-
kousko-Uhersko. Ú)astníci z Jaro"ky Barbora Kone)ná (-.B), Martin Hanák (#.B), Olivie
Maya Matyasková (!.B), Mojmír Houdek ('.ag) spolu s dal"ími studenty z mnoh+ch "kol
z celé 4eské republiky se tak na chvíli p%esunuli do historie a u,ili si zde spoustu legrace.

Mgr. Veronika Kyasová
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1. .kolní projekt
Studenti '.bg se tento "kolní rok ú)astnili projektu Lipky podporujícího rozvoj podnikavosti
na "kolách. Úkol zn*l jasn*: zlep"it s 1nan)ními prost%edky #$ $$$K) prost%edí "koly. Na za-
)átku byly rozmanité návrhy, nap%íklad "kolní st%e"ní bar. Vít*zem t%ídního v+b*rového
%ízení se stal projekt, kter+ zahrnoval úpravu "kolního dvora tak, aby jej studenti rádi vyu,í-
vali. ;áci zvolili strom, jeho, plody lze sbírat, a obohatit si tak p%edprázdninové m*síce. P%i
v+b*ru zjistili, ,e vybraná t%e"e5 musí b+t skorá, a hlavn* samospra"ná. Pak ji, následovala
cesta do zahradnictví, volba nejlep"ího kusu, p%eprava dvoumetrové t%e"n* brn*nskouMHD
a její samotná sadba.

Díky pravidelné studentské zálivce se t%e"e5 ujala a v této dob* zdobí "kolní dv(r.
Druhou fází projektu byl v+b*r, nákup, natírání, montování a betonování dvou r(zn+ch
houpa)ek, které pokr+vají jak pot%eby t*ch, kdo mají rádi mírné pohupování, tak t*ch, kte%í
se nebojí velk+ch v+"kov+ch rozdíl(.

Studenti poznali v+hody i nev+hody t+mové spolupráce, pracovali s p%edem dan+m roz-
po)tem, vyzkou"eli si r(zné praktické dovednosti a cel+ projekt prezentovali na Z6Horácké
nám*stí. Pomyslnou t%e"ni)kou na dortu je laserem vypálená desti)ka s v*nováním, kterou
s pomocí profesora Krej)ího vytvo%ili ve vektorovém programu.

Mgr. Tomá) Zerhau
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2. Jaro&kaFest
Jaro"kaFest je neformálním setkáním student(, rodi)(, pedagog( a p%átel "koly. Jedná se
o koncertní vystoupení hudebních skupin student(, absolvent(, p%ípadn* pedagog( Jaro"ky.

Leto"ní ro)ník se uskute)nil ve spolupráci s Lu,áneckou Open, kavárnou Ponava a Vítem
Kalvodou. Konal se p%ímo na k%i,ovatce t%ídy Kapitána Jaro"e a Lu,ánecké ulice. Na p%í-
pravách se podílel absolvent Vilém Kopulet+ a Mgr. Veronika Kyasová. Vystoupili zde But-
terClub a Skitkidz´ s )erstv+mi absolventy Jaro"ky a skupina Mucha, v ní, ú)inkuje Mgr.
Ond%ej Kyas, u)itel hudební v+chovy na ni,"ím gymnáziu. Koncert uvedl stru)n+m pro-
slovem pan %editel RNDr. Ji%í Herman, Ph.D.

ButterClub a Skitkidz´ jsou rapové hudební projekty s )esk+mi texty, které tematicky usi-
lují o vyman*ní z rapov+ch kli"é a o autentické vyjád%ení pocit( a my"lenek své generace.
O tom, ,e se jim to da%í, sv*d)il nad"en+ ohlas mlad"í )ásti publika.

Mucha je brn*nská punková kapela soust%ed*ná kolem zp*va)ky Nikoly Muchy, která ji,
bezmála deset let p%itahuje pozornost vtipn+mi a nekorektními texty, suverénním zp*vem
a extravagantním zjevem.Dob%e sehraná skupina ani tentokrát své poslucha)e nezklamala, na-
servírovala jim kombinaci osv*d)en+ch hit( a )erstv+ch novinek amusela n*kolikrát p%idávat.

Ú)ast na leto"ním ro)níku byla hojná, díky propojení s Lu,áneckou Open m*li ná-
v"t*vníci mo,nost zhlédnout i sportovní akce a závody, nav"tívit bezpo)et stánk( nejen s ob-
)erstvením nebo se jen tak projít po okolí na"í "koly a p%ilehlém parku.

Veronika a Ond$ej Kyasovi
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.. Divadlo fyziky ÚDIF
ÚDIF je Ú,asné divadlo fyziky. Jedná se o skupinu vystudovan+ch fyzik( a vysoko"kolsk+ch
student( s performersk+m tréninkem. P%edev"ím jsou to velcí nad"enci, kte%í stále hledají
nové cesty, jak vysv*tlit fyziku (a nov* také chemii) srozumiteln* a zárove5 poutav*. Do "kol
p%ivá,ejí precizní zpracování experiment( provázan+ch s u)ivem probíran+m v dan+ch
ro)nících.

Na"i studenti prvních ro)ník( vy""ího gymnázia m*li v )ervnu mo,nost zhlédnout p%ed-
stavení v*nující se tématu chemické kinetiky a termodynamiky. Fyzikální chemie je velmi
náro)ná na pochopení a porozum*ní student(, ov"em b*hem dob%e zpracovan+ch experi-
ment( s kvalitním a srozumiteln+m v+kladem se za)ne zdát velmi snadná a jasná a v"e
do sebe zapadne. Dokonce m(,e b+t i zábavná, co, nám dokázali „údifáci“ Lenka
Karpí"ková a Ji%í Vlach.

Mgr. Veronika Kyasová
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3. Úklid Moravského krasu
Ka,doro)n* v polovin* dubna vyrá,í celé ni,"í gymnázium do Moravského krasu, kde se
v*nujeme úklidu lesa. Akce je terénní v+ukou environmentální v+chovy a probíhá ve spolu-
práci se Správou CHKOMoravsk+ kras a 6LP K%tiny.

Ka,dá t%ída má svoji trasu (pe)liv* naplánovanou panem profesorem Urbanem), jsme
vybaveni mapou, obrovsk+mi pytli na odpadky, pracovními rukavicemi a ohromn+m od-
hodláním. Sna,íme se odnést z lesa v"e, co do n*j nepat%í. Pokud nab+vá ná" nález p%íli"
velk+ch rozm*r(, nahlásíme jeho polohu. Neodrazuje nás ani aprílové po)así, které skute)n*
umí p%ekvapit. Jedin* v lo5ském roce nebylo mo,né akci uskute)nit z d(vodu proticovi-
dov+ch opat%ení, jinak se koná ka,d+ rok, snad od nepam*ti. Letos jsme se ale do les( vrátili,
strávili v nich cel+ p(lden a byl za námi vid*t kus dob%e odvedené práce.

Mgr. Veronika Kyasová a ".bg
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/. Maturitní ples +,++
Po dvouleté nucené pauze se leto"ním maturant(m op*t povedlo zorganizovat maturitní
ples. Zamísto konání si zvolili kulturní centrum Semilasso, je, je dlouhodob* s akcemi "koly
spjato. V rámci p%íprav se scházelo p*t student( – Filip Krupka ('.A), Anna Buchní)ková
('.B), AidanMacready ('.B), Luká" Chronc ('.C) a Vilém Kopulet+ ('.D), kte%í si svépomo-
cí poradili s logistikou, 1nancemi i technick+mi zále,itostmi tak, aby se povedlo uskute)nit
programov* bohat+ ve)er, na n*m, si své najdou jak studenti, tak rodi)e.

Po tradi)ní slavnostní polonéze v"ichni t%ídní u)itelé o"erpovali své studenty. 6erpy byly
zvoleny pro ka,dou t%ídu v barvách shodn+ch se stu,kami ze stu,kovacích ve)írk(, které
prob*hly na podzim. Ka,d+ student dostal mo,nost nechat si ke svému "erpování moderáto-
rem (z %ad organizátor() oznámit své „,ivotní motto“ (které mohlo b+t pojato vá,n* i s hu-
morem), av"ak tétomo,nosti vyu,ili jen n*kte%í. Sv+mi hudebními bloky provázela cel+ ve)er
kapela CCAGang. Ta zaji"8ovala i a=erparty, která trvala a, do t%í hodin ráno – pochopiteln*
s ú)astí p%edev"ím student(.

S odstupem )asu m(,eme %íci, ,e akce se skute)n* setkala se v"eobecn+m úsp*chem,
a v*%íme, ,e maturant(m roku #$#- se poda%í zorganizovat minimáln* stejn* dobr+maturit-
ní ples.

Aidan Macready (-.B)
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Instituce na #kole

!. Sdru(ení rodi*# a p&átel "koly
Sdru,ení rodi)( a p%átel "koly (SRP6) je ob)anské sdru,ení, které pomáhá vedení "koly zej-
ména p%i zaji"8ování mimov+ukov+ch aktivit. Jeho )leny jsou rodi)e v"ech ,ák( gymnázia.
Podle nov+ch stanov p%ijat+ch v roce #$!& skon)ilo v %íjnu #$#! p*tileté funk)ní období
p%edchozího v+boru. Docent RNDr. Eduard Fuchs, CSc., kter+ v+boru p%edsedal po více ne,
t%icet let, se rozhodl do nového v+boru ji, nekandidovat. P%edsedou nového v+boru byl
na dal"í p*tileté období zvolen RNDr. Pavel Sekanina, MSc., absolvent gymnázia z roku !:/!.

Rodi)e se na za)átku "kolního roku pravideln* scházejí na plenární sch(zi, kde schvalují
velikost ro)ního )lenského p%ísp*vku (aktuáln* #$$ K) na ,áka ni,"ího gymnázia a #3$ K)
na ,áka vy""ího gymnázia), zprávu o hospoda%ení za uplynul+ "kolní rok, revizní zprávu
a rozpo)et na následující "kolní rok. Z prost%edk( SRP6 jsou poskytovány p%edev"ím p%í-
sp*vky na sportovní kurzy, "koly v p%írod*, literárn*historické exkurze a na ob)erstvení ,ák(
u maturit. Nemalou )ást rozpo)tu pak vyu,íváme na úhradu )ásti náklad(, které vzniknou
,ák(m p%i reprezentaci "koly na r(zn+ch studentsk+ch sout*,ích, nebo8 v posledních letech
organizáto%i v*t"iny sout*,í ,ák(m nehradí cestovné.

T*sn*j"í kontakt zástupc( rodi)( s vedením "koly zprost%edkovávají tzv. t%ídní d(v*rníci,
volení rodi)i ,ák( ka,dé t%ídy, s nimi, se vedení "koly schází pravideln* p%ed ka,d+mi
t%ídními sch(zkami. Tito zástupci také %e"í s %editelstvím "koly p%ípadné problémy, ke kte-
r+m v dané t%íd* dochází.

Díky aktivit* SRP6 se nám da%í p%ispívat na mimo"kolní akce i ,ák(m z nev+hodného
sociálního prost%edí.

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

". 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 !:&9. Podle tehdej"ích p%edpis( mohl ov"em pracovat pouze jako sekce p%i
SRP6. 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.
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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. 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
68astná.

Sou)asná hotovost Klubu absolvent( je 3$ &-9 K) (ú)et Po"tovní spo%itelny 4SOB
). !!#9$&#$$/$-$$). 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.

4innost Klubu absolvent( se po cel+ rok pln* soust%edila na p%ípravu oslav !33. v+ro)í
zalo,ení na"eho gymnázia. D(v*rníci v"ech absolventsk+ch t%íd dostali pozvánku na sjezd
t%ídních d(v*rník(, kter+ se konal v úter+ !:. dubna #$## v aule gymnázia. P%ítomní byli
informováni %editelem dr. Hermanem o )innosti na"í "koly a p%edsedou Klubu absolvent(
prof. Ventrubou o p%ipravovan+ch oslavách. Dr. Hanáková seznámila d(v*rníky s publika-
cemi vydan+mi v posledních letech a p%ipravovan+mi ke !33. v+ro)í "koly – s kalendá%em
gymnázia na rok #$#- a s Programem gymnázia !11. Místop%edseda Klubu absolvent(
dr. Boucník informoval o pr(b*hu a programu vlastních oslav a prof. Ventruba seznámil
d(v*rníky s návrhem deseti v+znamn+ch osobností, které by m*ly b+t p%i p%íle,itosti oslav
ocen*ni )estn+m odznakem gymnázia. D(v*rníci mohli podat dal"í návrhy.

Oslavy !33. v+ro)í otev%ení gymnázia na t%íd* Kapitána Jaro"e se budou konat v sobotu
!. %íjna #$##. Zahájí je v : hodin slavnostní bohoslu,ba v chrám* sv. Tomá"e. V dob* od :
hodin do !- hodin bude probíhat Den otev%en+ch dve%í v obou budovách gymnázia – v bu-
dov* 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 ,ivo-
tem "koly. P%ipravena bude v+stava 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 ma-
turit v obnoveném gymnáziu v roce !:9-. P%ístupné budou v"echny t%ídy, odborné u)ebny
a laborato%e s u)ebními pom(ckami a nov+mi u)ebnicemi, dále Sí5 tradic, v+stava v+-
tvarn+ch d*l a sportovní hala. Ve "kole se budou prodávat v"echny publikace vydané 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
!:9-), %editele gymnázia RNDr. Ji%ího Hermana, Ph.D., a emeritní rektorky MZLU Brno
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prof. Ing. Danu"e Nerudové, Ph.D. (absolventky z roku !::9). N*kte%í dal"í )lenové )estného
p%edsednictva oslav pronesou zdravice host( a 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 !9 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 #$. Jednotlivé maturitní ro)níky budou mít vyhrazeny
stoly, aby ka,d+ absolvent mohl spole)n* se sv+mi b+val+mi spolu,áky zavzpomínat nejen
na svá studentská léta.

Oslavy bychom rádi uspo%ádali d(stojn*, co, je ov"em v této dob* ekonomicky velmi ná-
kladné. Proto se obracíme na absolventy s prosbou o dobrovoln+ 1nan)ní p%ísp*vek v mi-
nimální v+"i #$$ K). 4ástku mohou poslat na ú)et Klubu absolvent( gymnázia u 4eskoslo-
venské obchodní banky ). !!#9$&#$$/$-$$. Jako variabilní symbol uvád*jte prosím
p*timístné )íslo, v n*m, první ' )íslice budou rokem va"eho absolvování gymnázia a 3. )ís-
lice bude p%i%azovat t%ídu podle následujícího klí)e: A – !, B – #, C – -, D – ', E – 3, F – &.
(Tedy nap%. absolvent maturující v roce !:/' ve t%íd* '.A bude mít variabilní symbol !:/'!.)

Potvrzení o platb* si uschovejte, bude slou,it jako vstupenka na oslavy. 4ástku !$$$ K)
nebo vy""í lze pova,ovat za sponzorsk+ dar pro "kolství a lze ji ode)íst z da5ového základu.
4ástku bude mo,né uhradit i v hotovosti p%i vstupu do Kulturního centra Babylon.

Máte-li zájem o umíst*ní reklamy v n*které z publikací "koly nebo v sále KC Babylon p%i
oslavách, m(,ete se spojit p%ímo s %editelem gymnázia RNDr. Ji%ím Hermanem, Ph.D.
(tel. 3'3399-9! nebo 3'3-#!#/#, e-mail herman@jaroska.cz), se kter+m projednáte návrh
smlouvy.

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): !:3'
(Zelenáková Muricová), !:33 A (Votoupalová), !:33 B (Sagher), !:&$ D, !:&# A, !:&- A,
!:&- B, !:&- C, !:&- D (Sm*ja), !:93 B, !:99 A (Fixel), !:99 C (Litzman), !:99 D (6emorová
Hu"ková), !:9/ A (Luke"), !:9: D (Hrbek), !:/$ C, !:/- 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$edseda Klubu absolvent,
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#. Studijní nada*ní fond
Studijní nada)ní fond (SNF) Gymnázia Brno, t%. Kpt. Jaro"e !', s. r. o., získává 1nan)ní
prost%edky a pou,ívá je k podpo%e studijní, kulturní, sportovní a publika)ní )innosti studen-
t( a profesor( gymnázia. Jedin+m zdrojem p%íjm( jsou dary fyzick+ch a právnick+ch osob
a dary sponzor(, jejich, reklamy jsou umíst*ny v programu gymnázia. Ve "kolním roce
#$#!/#$## se dary omezily pouze na jednu polo,ku:

Hlavními v+dajov+mi polo,kami v roce #$#! byl tisk Programu gymnázia !1- a Kalendá$e
gymnázia "0"". 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 !$! 3:-,-3 K).

Správní rada SNF pracovala v roce #$#! v p(vodním slo,ení: RNDr. Bohumil Kolá)n+
(p%edseda), PhDr. Alena Hanáková (jednatelka), RNDr. Pavel Boucník (zástupce Klubu ab-
solvent(), revizorkou byla Mgr. Jana Síta%ová. Po náhlém úmrtí dr. Kolá)ného prob*hla v+-
ro)ní sch(ze, na ní, byl nov+m p%edsedou Správní rady zvolen Mgr. Marek Blaha a novou
jednatelkou Mgr. Veronika Mrkosová.

Bankovní spojení:
Komer)ní banka, pobo)ka Brno
). ú.: #9-9':9#-$#&9/$!$$

Mgr. Marek Blaha
p$edseda Správní rady SNF

-. +kolská rada
6kolská rada je orgánem "koly, kter+ umo,5uje zákonn+m zástupc(m nezletil+ch ,ák(, zle-
til+m ,ák(m, pedagogick+m pracovník(m "koly a z%izovateli podílet se na správ* "koly.

Ve "kolním roce #$#!/#$## pracovala na na"em gymnáziu devíti)lenná "kolská rada
ve slo,ení Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (p%edseda); RNDr. Peter Krupka, Ph.D., a RNDr. Pavel
Sekanina, MSc. (zástupci ,ák( a jejich rodi)(); Ing. Tomá" Braven+, doc. Ing. Vojt*ch Barto",
Ph.D., a Mgr. Jaroslav Such+ (zástupci z%izovatele); Mgr. Marek Blaha, Mgr. Ale" Kobza,
Ph.D., a PhDr. Martina Literáková (zástupci pedagogického sboru).

6kolská rada se ke svému jednání se"la podruhé v tomto "kolním roce v kv*tnu #$##.
K jednání jsme p%izvali %editele gymnázia RNDr. Ji%ího Hermana, Ph.D. Pan %editel infor-
moval "kolskou radu o hospoda%ení v roce #$#!, které bylo ovlivn*no pandemií covidu-!:.
Mén* prost%edk( "kola získala nap%íklad z pronájmu budovy, u"et%ila naopak za cestovní
p%íkazy, proto,e byly zru"eny obvyklé akce se studenty. 6kolská rada se také podrobn* za-
b+vala záv*ry 4eské "kolské inspekce po hospita)ní )innosti na na"em gymnáziu.

Dárce Výše daru

energetický průmysl 100 000 Kč

Celkem 100 000 Kč
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Nejv*t"í prostor jsme v*novali novele Rámcového vzd&lávacího programu, která se t+ká
základních "kol a ni,"ího gymnázia a vstoupí v platnost !. zá%í #$##. Na ni budou navázány
zm*ny ve "kolních vzd*lávacích programech. Na"e plány na ni,"ím gymnáziu sice spl5ovaly
po,adavek na minimální hodinovou dotaci informatiky ('), ne v"ak na rozlo,ení hodin
do v"ech )ty% ro)ník(. Vedení "koly ani vyu)ující nesouhlasí s návrhem, aby se ,áci u)ili
Word, Excel a PowerPoint v rámci jin+ch p%edm*t(, a proto hodinovou dotaci je"t* nav+"í-
me o dal"í dv* hodiny s rozlo,ením !, !, #, # v jednotliv+ch ro)nících ni,"ího gymnázia.
V matematické prim* proto ubereme jednu hodinu matematiky, ve v"eobecn+ch t%ídách
bude zm*na znamenat v celkovém sou)tu hodin za v"echny )ty%i roky o p(l hodiny ni,"í
dotaci matematiky a )e"tiny a o hodinu ni,"í dotaci t*lesné v+chovy (TV po úprav* -, #, #,
#). 6kolská rada také souhlasí se zám*rem zavést povinnost druhého cizího jazyka od sekun-
dy p%i zachování rozsahu jeho v+uky ve vy""ích ro)nících ni,"ího gymnázia.

Dr. Herman informoval "kolskou radu o deseti ukrajinsk+ch ,ácích na na"em gymnáziu.
V"ichni se n*jakou formou u)í )esky. Nav"t*vují kurz, kter+ ve "kole vede na"e b+valá ko-
legyn* PhDr. Alena Odehnalová, ale také kurzy organizované jin+mi institucemi. V*t"ina
ukrajinsk+ch ,ák( bude opakovat ro)ník, pokud v 4R z(stanou. Dva z nich budou skládat
ukrajinskou maturitu a ji, d*lali p%ijímací zkou"ky na brn*nské vysoké "koly, kde by cht*li
od p%í"tího "kolního roku studovat.

V následné diskuzi se )lenové "kolské rady vyjad%ovali ke v"em projednávan+m zále,i-
tostem a hovo%ili také o dopadu války na ukrajinské rodiny.

PhDr. Martina Literáková
(lenka )kolské rady

1. Studentsk) parlament
Ve "kolním roce #$#!/#$## se studentsk+ parlament zam*%il p%edev"ím na tematické dny
a sout*,e. P%edsedkyní parlamentu z(stává Aneta Svadbíková z -.C. Pokra)ovalo se v aktivi-
t* na sociálních sítích, p%edev"ím na Instagramu (@parlament_jaroska), kde má ná" ú)et
dnes -// sledujících. P%idávají se tam v"echny akce, informace o studiu a dal"í mo,nosti pro
studenty.

Nejv*t"ím projektem, kter+ jsme v leto"ním roce realizovali, byl první ro)ník p%íru)ky
Pr,vodce prváka. První t+den "koly se v"em prvák(m a jejich t%ídním profesor(m rozdaly
p%íru)ky, v nich, jsou sepsané ve"keré základní informace, které za)ínající student na Jaro"ce
pot%ebuje. První ro)ník pova,ujeme za úsp*ch a budeme v tisku pokra)ovat i v dal"ích le-
tech.

V na"em parlamentu je zvykem po%ádat b*hem roku n*kolik tematick+ch dn( a sout*,í.
Letos jsme uskute)nili sout*, o nejlépe vyzdobenou váno)ní u)ebnu nebo burzu knih, zalo-
,ili jsme tradi)ní valent+nskou krabici na p%ání)ka a letos poprvé se konal i Den poezie
a Anything but a Backpack Day. Jedná se o den, kdy si máte vzít u)ení do "koly v )emkoli
jiném ne, v batohu. U nás ve "kole se objevily nákupní vozíky, "uplíky i nafoukl+ vodní )lun.
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Tak jako ka,d+ rok se na"e gymnázium podílelo i na sbírce Den proti rakovin*. Letos
prob*hla dokonce dvakrát. Na za)átku "kolního roku byla charitativní sbírka rozd*lena
do dvou dn( a druhá se poté konala jeden den v kv*tnu. Díky tomu se nám poda%ilo dohro-
mady vybrat p%es #$$ tisíc korun. V"em dobrovolník(m jménem celého parlamentu velice
d*kuji.

Do budoucna parlament plánuje obnovit akce, které pandemie neumo,nila po%ádat,
v pr(b*hu roku se zam*%it na více tematick+ch dn( a sout*,í a je"t* více se propojit s ostat-
ními st%edo"kolsk+mi spolky z Brna a celé 4eské republiky.

Aneta Svadbíková, #.C
p$edsedkyn& studentského parlamentu
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Zpráva $editele gymnázia o stavu a rozvoji #koly

Uplynul+ "kolní rok byl t%etím "kolním rokem v %ad*, kdy v+uku na v"ech "kolách v 4eské
republice ovlivnila koronavirová pandemie. 4eské "koly tak ke sv+m tradi)ním úkol(m –
v+chov* a vzd*lávání ,ák( – p%evzaly i )ást pracovní nápln* hygienick+ch stanic: pravidelné
testování ,ák( a trasování rizikov+ch epidemick+ch kontakt(. Díky t*mto nadstandardním
)innostem se poda%ilo vliv protiepidemick+ch opat%ení, která spo)ívala v zákazu prezen)ní
v+uky a nuceném p%echodu na v+uku distan)ní, ve srovnání s p%edchozími dv*ma "kolními
roky v+razn* eliminovat.

K „normálu“ se vrátily i mimov+ukové akce, které pro ,áky tradi)n* po%ádáme. Usku-
te)nily se v"echny plánované ly,a%ské a sportovní kurzy, "koly v p%írod*, adapta)ní kurzy
i t%ídní v+lety. Bohat+ mimo"kolní program absolvovali (na rozdíl od sv+ch o rok star"ích
spolu,ák() i studenti maturitních ro)ník(. Zú)astnili se literárn*historické exkurze do Prahy,
stu,kovacích ve)írk(, uspo%ádali i „"erpovací“ ples a se "kolní docházkou se rozlou)ili p%i ob-
vyklém posledním zvon*ní.

Také jejich maturitní zkou"ky probíhaly podle „tradi)ního“ schématu – bez úlev, které
v minul+ch letech poskytl tehdej"í ministr "kolství Robert Plaga jejich p%edch(dc(m. Pro1-
lová zkou"ka z )eského jazyka povinná pro v"echny maturanty má )ást písemnou i ústní.
Témata písemn+ch zkou"ek i kritéria hodnocení písemné i ústní )ásti ji, neur)uje centráln*
CERMAT, ale p%e"ly do kompetence jednotliv+ch "kol. Podobn* i volitelná pro1lová zkou"ka
z cizího jazyka má písemnou i ústní )ást a zadání i kritéria hodnocení si ur)uje ka,dá "kola
samostatn*. Na rozdíl od minul+ch maturit se mohli n*kte%í ,áci maturit* z cizího jazyka
vyhnout, a sice ti, kte%í slo,ili n*kterou z mezinárodních zkou"ek. Seznam t*chto zkou"ek
ka,doro)n* aktualizuje M6MT.

Také p%ijímací %ízení ke studiu na gymnáziu probíhalo za b*,n+ch podmínek. V"ichni
uchaze)i o )ty%leté i osmileté studium absolvovali jednotné p%ijímací zkou"ky z )eského
jazyka a matematiky, které p%ipravila spole)nost CERMAT. M*li mo,nost absolvovat tuto
zkou"ku dvakrát na r(zn+ch "kolách, na obou z nich se do v+sledkové listiny po)ítal lep"í
z v+sledk(. Podruhé jsme roz"í%ili p%ijímací %ízení do osmiletého gymnázia o "kolní p%ijíma-
cí zkou"ku – test obecn+ch studijních p%edpoklad(. Za%azení této zkou"ky se nám osv*d)ilo
a hodláme ji vyu,ívat i v p%í"tích p%ijímacích %ízeních.

Také po%ádání studentsk+ch olympiád a sout*,í se v minulém "kolním roce vrátilo
„k normálu“. V*t"ina t*chto sout*,í probíhala prezen)n* a na"i studenti v nich dosáhli pozo-
ruhodn+ch v+sledk(. Podrobn* se o tomm(,ete p%esv*d)it na jin+chmístech této publikace.
V+jimkou z b*,né nabídky v"ak byly sportovní studentské sout*,e, jich, se na"i ,áci
pravideln* a úsp*"n* zú)ast5ují. Uvoln*ní protipandemick+ch opat%ení p%i"lo a, v záv*ru
"kolního roku, a proto prob*hl jen zlomek z pravideln+ch sportovních sout*,í.

Do p%edpandemického stavu se bohu,el zatím nevrátily mezinárodní aktivity. Nad*ji, ,e
se situace zlep"í, v"ak vzbuzuje uskute)n*n+ jazykov+ kurz ,ák( kvart v Anglii, kter+ prob*hl
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na konci dubna, a zájezd na"ich student( do Litvy, jen, se uskute)nil na p%elomu )ervna
a )ervence.

Válka na Ukrajin* ovlivnila ,ivot na"í "koly. Na p%ání studentského parlamentu jsme
hned vyv*sili na budovu "koly ukrajinskou vlajku. Podle speciálního „Lex Ukrajina“ bylo
v pr(b*hu b%ezna na na"i "kolu p%ijato deset ukrajinsk+ch student(, zpravidla na doporu)ení
rodi)( na"ich b+val+ch ,ák(. ;áci na Ukrajin* maturují v !9 letech, tak,e mnoh+m z nich
chyb*lo k ukon)ení st%edo"kolsk+ch studií jen n*kolik m*síc(. Podle metodick+ch doporu-
)eníM6MT jsme v"ak ukrajinské ,áky za%azovali do t%íd s )esk+mi vrstevníky. N*kte%í z nich
v pr(b*hu prázdnin slo,ili ukrajinskou maturitu a byli p%ijati ke studiu na )esk+ch vysok+ch
"kolách. Pokra)ovat ve studiu na na"em gymnáziu bude tedy p*t ukrajinsk+ch student(, kte-
%í budou opakovat ro)ník, do n*ho, byli na ja%e za%azeni. Z iniciativy n*kter+ch rodi)( byl
na ú)tu SRP6 z%ízen podú)et, z n*ho, bylo mo,né p%isp*t ukrajinsk+m student(m z mén*
majetn+ch rodin k tomu, aby mohli absolvovat n*které mimo"kolní aktivity. 4erpání tohoto
fondu ale bylo minimální, a proto ve "kolním roce #$##/#$#- zapojíme 1nan)ní prost%edky
do b*,ného rozpo)tu SRP6.

Dne !. %íjna #$## oslaví na"e gymnázium !33 let své existence. Dárek k tomuto v+ro)í mu
p%ipravil i ná" z%izovatel – Jihomoravsk+ kraj. Po p*ti letech marn+ch ,ádostí se kone)n*
v jeho rozpo)tu objevily 1nan)ní prost%edky na kompletní v+m*nu v"ech oken v budov*
na P%í)ní. Bohu,el komplikované administrativní procesy spojené se zadáváním ve%ejn+ch
zakázek zp(sobily, ,e tuto investi)ní akci budeme provád*t „za b*,ného provozu“. Doufej-
me, ,e zv+"ená tolerance ze strany na"ich ,ák(, rodi)( i u)itel(, ale i vst%ícn+ p%ístup zho-
tovitele p%isp*jí k hladkému pr(b*hu této stavby.

Na záv*r rád konstatuji, ,e se ztí,enou situací, která souvisela zejména s koronavirovou
pandemií, se na"i ,áci i u)itelé vyrovnali se ctí. Navazujeme tak na úsilí na"ich v+znamn+ch
p%edch(dc(, kte%í dokázali, ,e zdej"í gymnázium pat%ilo po celou dobu své stop*tapadesáti-
leté existence k respektovan+m a presti,ním "kolám nejen v Brn*, ale i na Morav* a v celé
4eské republice.

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