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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, POSTAVENÍ ŠKOLY V REGIONU

i) Popis současného stavu

Gymnázium,  Brno,  třída  Kapitána  Jaroše  14  je  prvním  českým gymnáziem v Brně  a  na 

Moravě. Bylo založeno v r. 1867; jeho historie je slavná a bohatá. Po celou dobu své existence 

patřilo ke vzdělávacím a kulturním institucím, jejichž věhlas přesáhl hranice Brna i Moravy. Mezi 

jeho absolventy je celá řada významných osobností české a moravské vědy, kultury, vzdělanosti, 

práva, teologie, politiky. 

Na tuto bohatou tradici navazuje i dnes. Škola je od r. 1984 zařazena do sítě gymnázií se 

zaměřením na matematiku, řada našich studentů či čerstvých absolventů reprezentuje svou vlast na 

mezinárodních  matematických,  fyzikálních  či  informatických  olympiádách  a  dosahuje  zde 

vynikajících výsledků.  Výborných výsledků  však dosahují  nejen žáci  matematických tříd.  Podíl 

našich absolventů, kteří jsou přijati k vysokoškolskému studiu (nezřídka na několika fakultách) se 

v posledních letech blíží ke 100 %.

Gymnázium má již  několik  let  ustálenou nabídku oborů  vzdělávání  –  1  třídu  osmiletého 

všeobecného  studia,  1  třídu  osmiletého  studia  s matematickou  profilací  a  2  třídy  čtyřletého 

všeobecného studia. Studuje na něm okolo 750 žáků ve 24 třídách – 8 tříd nižšího stupně gymnázia 

je umístěno na odloučeném pracovišti v budově Příční, 16 tříd vyššího stupně v budově na tř. Kpt. 

Jaroše.

Zájem  o  studium  na  naší  škole  je  velký,  zejména  o  osmileté  studium,  kde  převyšuje 

maximální kapacitu více než čtyřikrát. I do čtyřletého vzdělávání přijímáme všechny budoucí žáky 

po prvním kole přijímacího řízení, jehož součástí jsou (a i nadále budou) přijímací zkoušky. Pokles 

demografické křivky v Brně a v kraji dosud výběr budoucích žáků  podstatně neovlivnil. Většina 

našich žáků je dobře motivována ke gymnaziálnímu vzdělávání.

ii) Koncepce dalšího rozvoje

Ve sledovaném období je nutné učinit maximum pro to, aby si škola své dobré postavení 

v regionu udržela. K tomu je nezbytná  účinná spolupráce nejen všech zaměstnanců  školy, ale i 

žáků, jejich rodičů, absolventů a zřizovatele. K propagaci školy je nutné využít oslav 145. výročí 

založení gymnázia v r. 2012 i všech akcí mezinárodního či celostátního významu, které gymnázium 

pořádá (ústřední kolo 60. ročníku MO v r. 2011, republikové finále Orion-florbal cupu v r. 2012, 

příp.  světového finále  ISF ve  volejbalu v r.  2015,  o  jehož  pořádání  se  ČR, Brno a  naše  škola 

uchází).
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2. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ

a) Financování školy

i) Popis současného stavu

Gymnázium  získává  finanční  prostředky  ke  své  činnosti  jednak  standardním  způsobem 

(dotace  MŠMT na  přímé  náklady  na  vzdělávání,  provozní  dotace  JmK),  ale  také  z doplňkové 

činnosti (pořádání školení a kurzů, pronájem  učeben a sportovišť), z rozvojových programů MŠMT 

(Program Pilot G pro tvorbu a ověřování ŠVP) i z dotačních titulů Jihomoravského kraje (Program 

podpory škol s talentovanými žáky, program Do světa), ale i z neúčelových darů rodičů. Investiční 

akce uskutečňuje jak z vlastního investičního fondu, tak z investičních dotací kraje. Z prostředků 

ESF v operačním programu VpK realizuje v letech 2009-12 projekt  Mluvme spolu, zaměřený na 

zkvalitnění výuky cizích jazyků (cca 6,1 mil. Kč).

ii) Koncepce dalšího rozvoje

Hlavní úkoly v období 2011 - 2015 jsou tyto:

 Dbát o zajištění vícezdrojového financování činnosti gymázia.

 Zpracovat  projekt  financovaný  z OP  Vzdělání  pro konkurenceschopnost zaměřený  na 

využití ICT ve výuce a implementovat ho do každodenní praxe školy.

 Rozvíjet doplňkovou činnost.

b) Materiální podmínky

i) Popis současného stavu

Gymnázium sídlí ve dvou budovách. 

Budova  nižšího  gymnázia  na  Příční  byla  komplexně  zrekonstruována  v letech  1998–99, 

sportovní  hřiště  v jejím  sousedství  v r.  2002,  kdy  též  přešlo  do  majetku  kraje.  V budově  je  7 

kmenových učeben, 6 odborných učeben (jazyková učebna je vybavena 19 počítači), tělocvična, 

jídelna, studovna. Postačuje pro výuku žáků na nižším gymnáziu s výjimkou výuky informatiky ve 

vyšších ročnících, která se odehrává v budově na tř. Kpt. Jaroše. Nachází se na okraji problémové 

oblasti města Brna.

Budova na tř. Kpt. Jaroše byla vystavěna v r. 1884 a v letech 2006–08 prošla druhou největší 

rekonstrukcí ve své historii.  Nákladem cca 80 mil. Kč  z prostředků  JmK byla zbudována půdní 

vestavba, přístavba a sportovní hala v prostorách školního dvora. 
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Vznikly  tak  nové  prostory  pro  výuku  cizích  jazyků,  hudební  a  výtvarné  výchovy, 

multimediální  učebna  pro  počítači  podporovanou  výuku,  kabinety  pro  učitele.  Nové  prostory 

získala školní knihovna. Zásadně se zlepšily podmínky pro stravování žáků  vybudováním nové, 

hygienickým předpisům odpovídající jídelny i výdejny stravy. Vybudováním výtahu se budova stala 

bezbariérovou. Díky nové sportovní hale se zásadně zlepšily podmínky pro výuku tělesné výchovy i 

pro další mimoškolní sportovní aktivity žáků. Rekonstrukce budovy pokračovala  i v letech 2009–

10, kdy byla vyměněna okna do uličních traktů. Tato akce však není doposud (kvůli nedostatku 

finančních prostředků) dokončena – zbývá vyměnit 11 oken ve 4. podlaží v traktu ulice Bartošova a 

repasovat  vstupní  dveře.  V budově  je  nyní  13 kmenových učeben, 5 jazykových učeben (jedna 

z nich  je  vybavena  19  počítači,  další  dvě  jsou  sluchátkové),  4  počítačové  učebny,  dalších  11 

odborných učeben, 3 laboratoře, 4 studovny, sportovní hala a tělocvična a splňuje tak požadavky na 

moderní školu začátku 21. století.

Vybavení školy prostředky ICT je na nadprůměrné úrovni.  Ve škole je žákům a učitelům 

k dispozici více než 120 počítačů, které lze připojit do vnitřních sítí řízených 4 servery. Konektivita 

do internetu je zajištěna optickým kabelem přes ÚVT MU, obousměrné spojení má rychlost do 100 

Mbit/s,  spojení  mezi  oběma budovami  má  rychlost  1  Gbit/s.  Obě  budovy  mají  Wi-Fi  pokrytí 

bezdrátovou  sítí,  která  je  přístupná  všem  žákům  i  pracovníkům  školy.  V řadě  učeben  jsou 

instalovány pevné dataprojektory a interaktivní tabule. Veškerý používaný software je legální.

ii) Koncepce dalšího rozvoje

Hlavní úkoly v období 2011–2015 jsou tyto:

 V r.  2011  dokončit  investiční  akci  Výměna  oken  a  stavební  úpravy,  zajistit  její 

financování.

 Zpracovat studii  možné  půdní vestavby budovy Příční tak, aby v dalším období bylo 

možné  zlepšit  prostorové  podmínky  i  v této  budově.  Vybudovat  zde  zejména  počítačovou 

učebnu a kabinety učitelů, odstranit vlhkost v podzemních prostorách budovy a zřízením výtahu 

učinit budovu bezbariérovou.

 Rekonstruovat topení v obou budovách tak, aby se zvýšila efektivita vytápění.

 Vybavit zbývající učebny stínící technikou (žaluzie, závěsy).

 Rekonstruovat povrch malé tělocvičny v budově Kpt. Jaroše.

 Využít OP VpK pro doplnění vybavení školy ICT technikou, dbát na obnovu softwaru i 

hardwaru.

 Dokončit výměnu školního nábytku v učebnách.

3



 Dbát  na  účelné  doplňování  sbírek vhodnými  učebními  pomůckami  –  ve  spolupráci 

s předsedy PK a správci sbírek účelně vynakládat rozpočtované prostředky.

 Zajistit bezpečnost žáků v okolí budovy Příční (spolupráce s Městskou policií a Policií 

ČR).

c) Personální podmínky

i) Popis současného stavu

Personální  situace  gymnázia  je  dobrá,  všichni  učitelé  (s  jedinou  výjimkou  –  absolvent 

odborného studia, který si učitelskou způsobilost již doplňuje) splňují předepsanou kvalifikaci pro 

výuku na gymnáziu. Řada z nich spolupracuje s dalšími institucemi, jsou autoři učebnic a učebních 

textů, podílí se na vzdělávání dospělých, několik má titul Ph.D.

ii) Koncepce dalšího rozvoje

Hlavní úkoly v období 2012–2018 jsou tyto:

 Udržet plnou kvalifikovanost sboru v souvislosti s „přirozeným“ odchodem některých 

učitelů (důchod, jiné zaměstnání).

 Při skladbě úvazků zajistit co největší aprobovanost výuky.

 Dbát  o  další  vzdělávání  učitelů  (zejména  podporovat  doktorandské  studium, 

rozšiřování kvalifikace, přípravu učitelů na novou podobu maturitní zkoušky).

 Zajistit efektivní transfer poznatků z DVPP do každodenní práce školy.
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3. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ

i) Popis současného stavu

Vzdělávání  na  gymnáziu  probíhá  podle  školních  vzdělávacích  programů pro  tři  typy 

vzdělávání  –  osmileté  všeobecné studium, osmileté  studium s matematickou profilací  a  čtyřleté 

všeobecné studium, které byly vypracovány v rámci pilotního programu VÚP v letech 2004–2005 a 

ověřovány v letech 2006–2010. 

K  hlavním společným charakteristikám všech tří programů patří:

o posilování vlastní zodpovědnosti žáků za své vzdělání,

o účelné rozložení základního společného učiva do nižších ročníků studia,

o velká  možnost  profilace  studia  podle  zájmu  a  zaměření  žáka  širokou  nabídkou 

volitelných předmětů v posledních ročnících studia,

o rozumné zastoupení všech efektivních forem vzdělávání,

o péče o mimořádně nadané žáky i žáky se specifickými poruchami učení.

Ke zlepšení výuky cizích jazyků významně  přispěl (kromě  angažování rodilé mluvčí) také 

projekt Mluvme spolu, financovaný z evropských fondů. Díky němu se v této výuce začal masově 

využívat  e-learning, novou kvalitu získaly projekty zpracovávané mezinárodními týmy žáků  při 

pravidelných výměnných pobytech.

Učitelé účelně zařazují do výuky nové metody a formy práce. Patří sem zejména projektové 

vyučování. Všichni žáci kvart zpracovávají ve skupinách vlastní projekty, často s environmentální 

tématikou. V předposledním ročníku žáci zpracovávají humanitní či  přírodovědné projekty, které 

prezentují  svým  spolužákům  v angličtině  při  projektových  dnech.  Každý  žák  zpracovává 

samostatně v posledním ročníku studia závěrečnou maturitní práci, nejlepší z nich pak reprezentují 

školu v krajských a ústředních kolech SOČ. Mnoho vyučujících připravuje vlastní digitální učební 

materiály,  často  v systému Moodle.  Nabídka  profilových maturitních  zkoušek pokrývá všechny 

předměty a umožňuje žákům výběr odpovídající zaměření jejich budoucího studia.

ii) Koncepce dalšího rozvoje

Průběh  vzdělávání  bude  v následujícím  období  ovlivněn  zdokonalováním  a  drobnými 

úpravami školních vzdělávacích programů při jejich praktické realizaci a novou podobou maturitní 

zkoušky. Proto mezi hlavní úkoly patří:

 Provést komplexní revizi ŠVP. Nechápat ŠVP jako strnulé dokumenty, ale rozvíjet je a 

doplňovat pro zvyšování efektivity vzdělávacího procesu. 
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 Rozvoj  nových  metod  a  forem práce.  Usilovat  o  účelné  zapojení  těchto  metod do 

každodenní výuky; využít přitom zejména operačních programů EU.

 Analýza  uplatňování  výchovných  a  vzdělávacích  strategií  popsaných  v ŠVP,  jejich 

případná úprava či doplnění, a to jak na úrovni školy, tak v jednotlivých předmětech.

 Na základě zkušeností s ověřováním ŠVP analyzovat mezipředmětové vztahy popsané 

v ŠVP a případně tuto kapitolu doplňovat podle výsledků této analýzy.

 Podpora projektové výuky – začleňovat do výuky stále více jednak „drobné“ projekty, 

realizované v rámci jednotlivých předmětů, zejména však projekty, popsané v ŠVP – jazykové 

soustředění  prim  a  prvních  ročníků,  projektový  týden  v  kvartách,  závěrečné  humanitní  a 

přírodovědné projekty ve 3. ročníku vyššího stupně a závěrečné maturitní práce (nejlepší z nich 

pak doporučit do přehlídky SOČ).

 Zajistit udržitelnost  projektu  Mluvme  spolu  v pětiletém  období  po  jeho  ukončení 

v lednu 2012 (tzn. v letech 2012 – 2017).

 Reagovat  na změny  v  podobě  maturitní  zkoušky  důkladnou  přípravou  na  její 

organizační i obsahové zajištění. Orientovat DVPP na novou podobu maturitní zkoušky. Výuku 

v seminářích zaměřit na požadavky „nové“ maturity.

 Péče o klima školy. Dbát o to, aby atmosféra ve škole byla „příjemná, ale náročná“ – a 

to jak při interakci mezi učiteli a žáky, ale i mezi žáky navzájem, učiteli navzájem i ve vztahu 

žák (učitel) – vedení školy.

 Nabídku  volitelných  a  nepovinných  předmětů  přizpůsobovat  aktuálnímu  zájmu  ze 

strany žáků, porovnat ji s finančními možnostmi školy.

 Rozvrh hodin  sestavovat jako doposud tak, aby v maximální možné míře odpovídal 

požadavkům psychohygienickým a pedagogickým; eliminovat volné hodiny žáků.

 Rozvíjet klíčové kompetence každého žáka jak při výuce, tak i při všech mimoškolních 

akcích. Při hodnocení rozvoje těchto kompetencí používat metodiku externích institucí.
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4. PODPORA ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI

i) Popis současného stavu

Výchova  a  vzdělávání  žáků  na  gymnáziu  je  orientována  na  komplexní  rozvoj  osobnosti 

každého žáka tak, aby naplňoval profil absolventa popsaný ve školních vzdělávacích programech. 

K tomu škola realizuje celou řadu podpůrných aktivit:

 Žáci  jsou  informováni o  všech  podstatných  skutečnostech,  které  ovlivňují  jejich 

vzdělávání – prostřednictvím nástěnek, informací od třídních učitelů, webových stránek školy.

 Péče  o  mimořádně  nadané žáky –  umožňuje  jim za  přesně  definovaných podmínek 

vzdělávání  podle  individuálního  plánu,  propaguje  a  podporuje  jejich  účast  v předmětových 

olympiádách a  soutěžích,  usiluje  o jejich zapojení  do systému podpory talentovaných žáků, 

který  vyhlašuje  Jihomoravský  kraj  (od  r.  2006  jich  bylo  zařazeno  více  než  40).  Výuku 

nepovinných  předmětů  vedou  učitelé  z VŠ,  škola  pro  ně  organizuje  přednášky  a  semináře. 

Nejlepší  žáci  jsou  vyhodnocováni  a  odměňováni  (pochvala  ředitele  školy,  třídního  učitele, 

věcný dar z prostředků SRPŠ).

 Péče o žáky se specifickými poruchami učení – škola je identifikuje, zpracovává jim ve 

spolupráci  s  PPP individuální  plán,  dbá  na  specifiku  jejich  hodnocení.  Zřizuje  nepovinný 

předmět Cvičení z českého jazyka pro kompenzaci poruch. Spolupracuje přitom s FSS MU. 

 Profesní orientace žáků – škola žákům zprostředkovává veškeré informace o studiu na 

vysokých školách, organizuje ve škole besedy s akademickými funkcionáři, umožňuje žákům 

účast na veletrhu Gaudeamus, dnech otevřených dveří vysokých škol.

 Rozvoj  mezinárodní  spolupráce –  škola  umožňuje  žákům kontakt  s jejich  vrstevníky 

z jiných zemí (SRN, Francie, USA, Rusko). Při  realizaci těchto výměnných pobytů  využívá 

programů JmK Do světa.

 Prevence sociálně patologických jevů je prováděna na základě každoročně zpracovaného 

minimálního preventivního programu, každoročně je vyhodnocována jeho účinnost.

 Škola má zpracován  program environmentální výchovy, který je nenásilně včleněn do 

výuky.

 Gymnázium rozvíjí  mimoškolních aktivity žáků  –  kroužky,  kluby.  Ve škole působí  2 

pěvecké  sbory,  klub  mladých  autorů  (KMA),  kroužek  molekulární  biologie.  Kulturně 

orientované kluby se prezentují na veřejnosti – koncerty pěveckých sborů gymnázia jsou určené 

nejen pro žáky školy, ale i  pro širší  veřejnost  (oslavy založení gymnázia,  vánoční koncerty, 

charitativní  koncerty  v Ústavu  sociální  péče);  členové  KMA  získávají  ceny  v literárních 

soutěžích  (např.  Skrytá  paměť  Moravy).  Prostory  školy  se  využívají  k pořádání  výstav 
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výtvarných prací  žáků.  Gymnázium podporuje sportovní aktivity žáků  – vrcholoví sportovci 

mají individuální studijní plány, v hodnocení sportovních soutěží pořádaných AŠSK obsazuje 

škola v žebříčku brněnských středních škol pravidelně 1. místo.

 Při  spolupráci  s rodiči se  využívají  osvědčené  formy  –  pravidelné  třídní  schůzky, 

hovorové  hodiny,  schůzky s třídními  důvěrníky.  K přenosu informací  slouží  internet  a  web 

školy,  modul  Klasifikace  v Informačním  systému  gymnázia  umožňuje  rodičům  okamžitě 

zjišťovat  prospěch  svých  dětí.  Rodiče  jsou  neprodleně  informováni  o  výchovných  či 

vzdělávacích problémech svých dětí a ve vzájemné spolupráci se pokoušíme nacházet efektivní 

způsoby jejich řešení. Analyzujeme připomínky rodičů ze zápisů z třídních schůzek a reagujeme 

na ně. 

ii) Koncepce dalšího rozvoje

 Zachovat  a  prohloubit  všechny  výše  popsané  a  ověřené  formy  podpory  žáků  a 

spolupráce s rodiči.

 Zpracovat  systém  podpory  žáků  z jiného  jazykového  prostředí  vzhledem 

k předpokládanému růstu jejich počtu v blízké budoucnosti.

 Na konci sledovaného období připravit a vyhodnotit rozsáhlé dotazníkové šetření o práci 

školy mezi žáky, rodiči a absolventy.
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

i) Popis současného stavu

Gymnázium dosahuje ve své práci velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Svědčí o tom nejen 

výsledky nejlepších žáků – reprezentantů ČR v mezinárodních předmětových olympiádách, ale i 

zjištění nezávislých institucí (SCIO, CERMAT) při plošných testováních, či ohlasy z vysokých škol, 

které naši absolventi studují.

Od  r.  1993  získali  naši  studenti  na  mezinárodních  olympiádách  v matematice,  fyzice  a 

informatice celkem 6 zlatých, 11 stříbrných a 27 bronzových medailí. Také výsledky při přijímacím 

řízení na vysoké školy jsou velmi dobré.

ii) Koncepce dalšího rozvoje

Abychom dosaženou úroveň udrželi (a vylepšili) i v dalším období, je třeba věnovat velkou 

pozornost zjišťování těchto výsledků. Budeme přitom používat zejména tyto nástroje:

 Podrobná  analýza  výsledků  státní  části  nové  maturitní  zkoušky  a  jejich  srovnání 

s ostatními gymnázii v ČR.

 Testování žáků  testy nezávislých institucí  – projekty společností CERMAT (společná 

část maturitní zkoušky) a SCIO (projekt VEKTOR) a podrobná analýza těchto výsledků

 Statistické vyhodnocení výsledků výchovy a vzdělávání na konci klasifikačních období.

 Hodnocení  výsledků  profilových maturitních zkoušek a zjištění  předsedů  maturitních 

komisí.

 Iniciovat  ve  spolupráci  s  (alespoň  brněnskými)  vysokými  školami  systém sledování 

úspěšnosti absolventů při vysokoškolském studiu.

 Výsledky  nejlepších  žáků  v soutěžích  a  olympiádách  využít  k motivaci  ostatních 

spolužáků.
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6. ŘÍZENÍ ŠKOLY

i) Popis současného stavu

Užší vedení gymnázia tvoří ředitel, dva zástupci a vedoucí učitel na odloučeném pracovišti, 

jejichž přesně vymezené kompetence jsou popsány v Organizačním řádu gymnázia. Širší  vedení 

tvoří  výchovná  poradkyně,  metodik  ICT,  metodik  EVVO  (oba  kvalifikovaní  pro  výkon 

specializovaných  činností),  koordinátor  tvorby  a  ověřování  ŠVP a  12  předsedů  předmětových 

komisí. Při tvorbě ŠVP bylo provedeno mezi učiteli rozsáhlé dotazníkové šetření o metodách řídicí 

práce, jeho závěry byly využity v praxi (organizace suplování, mimovýukové aktivity). Na řízení 

školy  se  podílejí  též  žáci  prostřednictvím  fungujícího  Studentského  parlamentu  a  rodiče 

prostřednictvím SRPŠ.  Významné kompetence při  řízení  výuky v jednotlivých předmětech mají 

předsedové předmětových komisí (metodické vedení, stanovení užívaných metod a forem práce, 

návrh na hodnocení učitelů mimotarifními složkami mzdy – osobní příplatky a odměny, materiální 

vybavení sbírek, spolurozhodování při přijímání nových učitelů).

ii) Koncepce dalšího rozvoje

Hlavním úkolem dalšího období je zdokonalit systém řízení školy tak, aby byl promyšlený a 

efektivní, bez zbytečné administrativní zátěže. K tomu je nezbytné:

 Zkvalitňovat dosavadní osvědčený systém řízení.

 Vytvářet příjemné a motivující prostředí pro žáky i pracovníky školy.

 Vytvářet  podmínky  pro  účelné  a  efektivní  DVPP,  dbát  o  transfer  jejich  poznatků  i 

k ostatním kolegům.

 Analyzovat  hodnocení  řízení  školy  zjištěné  nezávislými  institucemi  (kontroly 

zřizovatele, ČŠI) a jejich zjištění uvádět do praxe.
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7. PREZENTACE VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

i) Popis současného stavu

Při gymnáziu působí ojedinělá instituce – Klub absolventů. Ve spolupráci s tímto občanským 

sdružením  organizuje  gymnázium  pravidelné  oslavy  kulatých  výročí  svého  vzniku,  kterých  se 

zúčastňuje téměř 1000 bývalých absolventů – v r. 2007 to bylo 140. výročí založení gymnázia; již 

od počátku škol.  roku 2010/11 se  připravují  oslavy 145.  výročí,  které  proběhnou v říjnu 2012. 

Gymnázium informuje o své práci  bohatou publikační  činností  (každoročně  vydávaný  Program 

gymnázia),  na  svých  webových  stránkách  i  při  prezentaci  na  Veletrhu  středních  škol  a  při 

pravidelných Dnech otevřených dveří. Má rozvinutou bohatou a plodnou spolupráci se spřátelenými 

vysokými školami (MU, VUT), středními školami (G Břeclav, G Znojmo, G Brno, T. Novákové) i 

školami základními (ZŠ Sirotkova, ZŠ Kotlářská, ZŠ Kuldova); Jednotou českých matematiků a 

fyziků,  Krajskými komisemi matematické a  fyzikální  olympiády,  Asociací  školních sportovních 

klubů, skupinou ČEZ. 

Škola  se  stala  v minulých  letech  hlavním  pořadatelem  několika  akcí  mezinárodního  a 

republikového významu. V r. 2008 jsme pořádali Mezinárodní mistrovství SŠ ve florbalu, v r. 2010 

Mezinárodní mistrovství SŠ ve stolním tenisu. V r. 2006 hostila republikové finále SŠ ve volejbalu, 

nyní  se  připravuje  na  organizaci  ústřední  kolo  60.  ročníku  Matematické  olympiády,  které  se 

uskuteční v březnu 2012. 

ii) Koncepce dalšího rozvoje

 Zajistit důstojné oslavy 145. výročí založení gymnázia v říjnu 2012.

 Pokračovat v osvědčených metodách prezentace školy na veřejnosti (Veletrh středních 

škol, DOD, publikační činnost, spolupráce s médii).

 Prohloubit  osvědčenou  spolupráci  s ostatními  institucemi;  nově  navázat  kontakt 

s Moravským zemským muzeem a využít spolupráce s ním ke zkvalitnění výuky.

 Dbát na aktualizaci webových stránek jako nyní nejčastějšího zdroje informací o škole.

 Uspořádat republikové finále Orion – florbal cupu pro žáky ZŠ v březnu 2012.

 Uspořádat ústřední kolo fyzikální olympiády v r. 2013, zajistit jeho financování.

 Usilovat o uspořádání Mezinárodní mistrovství SŠ ve volejbalu.
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