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 Základním úkolem školního roku bylo zahájení výuky na niţším gymnáziu 
podle školního vzdělávacího programu. Tento úkol se podařilo splnit a současně 
zapracovat připomínky ke školnímu vzdělávacímu programu do materiálů ŠVP. 
Poděkování zaslouţí RNDr. Eva Trnová jako koordinátorka ŠVP pro niţší 
Gymnázium a všichni garanti předmětů.  
 Současně byl připravován školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium. 
Po sloţitých jednáních se podařilo stanovit učební plán pro všeobecné zaměření i pro 
ţivé jazyky. Ale i k učebnímu plánu se vyskytly ještě koncem školního roku 
připomínky. Je třeba se ujednotit na počtu hodin pro jednotlivé předměty a začít 
intenzivně pracovat na vzdělávacím programu jednotlivých předmětů. Zde čeká 
velký úkol na Mgr. Jaroslava Synka, garanty jednotlivých předmětů a vyučující.  
 Těţiště organizace vzdělávací práce leţelo na předmětových komisích. Těţiště 
výchovné práce na odborných pracovnících a třídních učitelích. 
 Obecně se dá říci, ţe komunikace s předsedy předmětových komisí se výrazně 
zlepšila. Je v plné míře vyuţíván Internet, komunikace je rychlá a má rychlou 
odezvu.  

Rezervy v práci humanitní komise vidím ve vyuţívání webových stránek 
školy a vyuţití školního časopisu a regionálního tisku.  Je potřeba stanovit 
odpovědného člena komise za tuto práci a vyuţívat stránek školy k seznámení 
studentů školy s nejlepšími pracemi, které jsou zasílané do soutěţí, případně které 
soutěţ vyhrají. Totéţ platí i se zveřejňováním vítězných prací ve výtvarné výchově. 
Skenování obrázků sice černobílé není jiţ pro školu problémem. Velice kladně 
hodnotím přípravu projektu Film a škola s předstihem před prázdninami. Vynikající 
je práce Světlany Trefné – podávání projektů, realizace projektů a práce se 
samostatnými pracemi ţáků (SOČ). 
 Předmětová komise cizích jazyků je co do počtu členů největší. Důleţitost 
výuky cizích jazyků si všichni v dnešní době uvědomujeme. Práce této komise se 
stává páteří práce školy. Děkuji Janě Borkové za výborné vedení této komise i za 
projektovou výuku – viz sekunda. V této práci je nutné i po odchodu Jany 
pokračovat. Vedením komise na příští rok pověřuji PhDr. Josefa Prose. Významným 
příspěvkem v reprezentaci školy na veřejnosti byla realizace projektu Otevřené oči 
pod vedením Jiřiny Bártové. Postupně se mění zájem ţáků o druhý jazyk. Proti 
posledním rokům sílí zájem o výuku španělského a ruského jazyka na úkor němčiny. 
Je třeba všemi prostředky se snaţit zabránit vymizení německého jazyka z nabídky 
školy. 

 Výrazně se musí zlepšit spolupráce s lektory (stanovení odpovědného 
pracovníka za spolupráci s jednotlivými zahraničními lektory) a kontrola práce 
lektorů ze strany vedení školy s upozorněním, ţe pokud nebudou plnit uloţené 
úkoly, rozloučíme se s nimi. Jsem rád velké nabídce zahraničních zájezdů pro ţáky 
školy. Je však nutné zváţit omezené moţnosti realizace zájezdů z hlediska finanční 
situace většiny rodin. 

Slovo úvodem 

RNDr. Drahomír Skořepa 
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Přírodovědná komise je co do počtu členů druhá nejmenší, ale co do činnosti 
patří k nejaktivnějším. Velice významné pro komisi, ale i pro činnost celé školy je 
aktivita v podávání projektů RNDr. Trnovou. Díky realizaci projektů máme 

venkovní učebnu, zlepšilo se vybavení a knihovna. Poněkud do pozadí se dostává 
nejstarší projekt na škole Biosphera. Je třeba hledat moţnosti v podání grantů 
v oblasti environmentální výchovy a tyto moţnosti letos byly a v příštím roce téţ 
budou. Je potřeba do projektu zapojit další kolegy (Hrubá, Lukáš) a najít náhradu za 
spolupracovníky z řad studentů školy. Vysoce si cením publikační práce Ing. 
Jaromíra Fialy (vydávání učebnic a pracovních textů) a téţ práce s interaktivní tabulí. 

Předmětová komise M, F a VT velice dobře pracuje s interaktivními tabulemi 
(Ba, Dr, Sy) vynikajících výsledků dosahuje v olympiádách (zde bych chtěl 
podtrhnout práci Marie Boudové). 

Předmětová komise tělesné výchovy je nejmenší komisí na škole, ale je 
garantem sportovní reprezentace školy a je téţ garantem lyţařských kurzů sekundy 
a prvních ročníků a sportovně turistických kurzů 3. ročníků. Setkáváme se stále 
menším zájmem o pohybové aktivity. Je potřeba od prvních hodin vést evidenci 
aktivní účasti ţáků v jednotlivých hodinách (bude to součástí kontroly vedení školy). 
Bez stanovení jasných podmínek, které ţák splní v jednotlivých ročnících, aby mohl 
být klasifikován, není moţné v předmětu výchovného charakteru jako je tělesná 
výchova vyučovat (bude to téţ kontrolováno vedením školy).  

Teď k hodnocení práce odborných pracovníků ve škole. Ve škole pracuje 
školské poradenské pracoviště, které se skládá ze školního psychologa, výchovného 
poradce a protidrogové preventistky. Hodnotit práci celého pracoviště si netroufám, 
integrující činnost vedoucího tj. PhDr. Jaromíra Formánka chyběla. Pokusím se 
o hodnocení jednotlivých pracovníků. 

Školní psycholog. Jeho práce byla dobrá aţ v okamţiku vlastního styku 
s klienty. Ale neexistovalo plánování práce, nespolehlivé bylo kontaktování s klienty 
(časté nemoci psychologa a to zejména v době největší potřebnosti jeho práce), velice 
slabá byla práce informační pro třídní učitele a vedení školy o tom, jaká práce byla 
vlastně vykonána. Informace o práci za tento školní rok nebyla ani přes urgence 
dodána, nebyly předány (a pochybuji, ţe bude co předávat) podklady o práci 
s klienty.  

Práce výchovného poradce Ing. Fialy byla standardně na vysoké úrovni. 
Oceňuji inovovaný materiál o naší škole pro informaci o studiu na Gymnáziu 
Boskovice, profesionální úroveň informování o moţnostech studia na naší škole na 
dnech otevřených dveří i na burze středních škol. Velice je dobré, ţe výchovný 
poradce zapojuje do sdělování informací studenty naší školy.  

Rezervy má práce při profesní orientaci. Je třeba více vyuţít faktu, ţe naše 
škola je partnerskou školou MU Brno (besedy vyučujících a studentů MU na 
gymnáziu, návštěva pracovišť MU). 

Metodička prevence Mgr. Iveta Stloukalová zabezpečila splnění minimálního 
preventivního programu na školní rok 2007/2008. Na vysoké úrovni byly zajištěné 
besedy bloky psychoher a komponované programy. Rezervy jsou ještě v moţném 
podávání projektů v této oblasti. Děkuji profesorce Stloukalové za její práci a pro 
příští školní rok stanovuji preventistou Jana Lukáše. 
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Gymnázium Boskovice bude šetřit energii na vytápění budovy 

Tisková zpráva obsahuje informaci o zapojení Gymnázia Boskovice do Operačního 
programu Ţivotní prostředí. V rámci projektu bude dokončena výměna oken a dveří 
na budově, dojde k zateplení severní fasády, zateplení plochých střech, zateplení 
stropů v horním patře z půdních prostor. 
Po zpracování energetického auditu budovy podalo vedení Gymnázia Boskovice 
projekt s názvem „Opatření na úsporu energie Gymnázia Boskovice“ do Operačního 
programu Ţivotní prostředí – prioritní osy 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie. 
Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu 
soudrţnosti. Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Gymnázia 
Boskovice. Navrhované řešení spočívá v zateplení části obvodových stěn a střešních, 
event. stropních konstrukcí a dokončení výměny otvorových výplní (oken a dveří) 
při zachování historického vzhledu budovy. 
Celkové výdaje na projekt činí 8 215 209 Kč 
Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj/Fondu soudrţnosti je 
6 166 757 Kč 
Dotace Státního fondu ţivotního prostředí ČR činí 362 750 Kč. 
Termín realizace je stanoven do konce roku 2008.  
Po vybudování samostatné plynové kotelny objektu a výměně oken v jiţním průčelí 
povede realizace této stavby k tomu, ţe budova Gymnázia Boskovice bude z hlediska 

tepelného hospodářství objektem, který byl sice postaven v roce 1902, ale plně 
odpovídá poţadavkům 21. století.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Název školy: Gymnázium, Boskovice,  Palackého náměstí 1 
Adresa školy: Gymnázium Boskovice, Palackého nám. 1, 680 11  Boskovice 
Telefon: 516 802 216 – ředitel 516 802 211 - kancelář 
Fax: 516 802 213 
E-mail: info@gymbos.cz 
URL: http://www.gymbos.cz 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČO: 620 73 109 
IZO ředitelství: 600 013 294 
IZO gymnázia: 102 007 934 
Ředitel: RNDr. Drahomír Skořepa 
 
Školní rok 2007/2008: 

  Počet tříd: 16  
  Celkový počet ţáků: 470 
   

 

Základní údaje o škole 

Mgr. Jaroslav Synek 

http://www.gymbos.cz/
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Obory: 

   79-41-K/81 – Gymnázium - 1 třída 
79-41-K/801 – Gymnázium – všeobecné – 7 tříd  
79-41-K/401 – Gymnázium – všeobecné – 4 třídy  
79-41-K/408 – Gymnázium – ţivé jazyky – 4 třídy  

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
Č.  Jméno                                       Bydliště                                      Aprob.                Délka p. 

1.  Mgr.   Bártová Jiřina Bosk., Boţeny Němcové 50  A, R, Hv 16 

2.  PhDr.  Bařinková Lenka Bosk.,Na Dolech 6  Č, Hv  25 

3.  RNDr. Baţantová Lada Černá Hora 489  M, F 20 

4. Mgr.    Berková Vlasta Blansko, Krajní 4 Č, D, N 32 

5.             Borková Jana Bok. Husova 25 A, N 2 

6.  Mgr.   Boudová Marie Protivanov 207 M, F 12 

7.  Mgr.   Drahoš Petr Letovice, Průchodní 2 M, F, VT  6 

8.  Mgr.   Dvořák Jaromír Boskovice, Absolonova 6 M, Tv 8 

9.  Ing.     Fiala Jaromír Lysice, Zákostelí 280 Bi, VP  18 

10.  Mgr.  Radka Hrubá Kunštát, Tenorova 382 Bi, Ch 10 

11.  Mgr.   Kalinová Helena Adamov,Zahradní 2 Č, A   28 

12.  Mgr.   Kudláčková Eliška Znojmo, Masarykovo nám. 17 Fr, Šp 12 

13.            Lukáš Jan Blansko, Pekařská 6 Bi, Tv 1 

14.  PaedDr. Maršálek Isidor Svitávka,Hybešova 42 Tv, Z  30 

15.  RNDr. Minxová Marie Okrouhlá 16 Z,  32 

16.  Mgr.  Nerud Martin Boskovice, L.Vojtěcha 68  Č, Hv  15 

17.  PhDr.  Peterková Hana Kunštát, Hliníky 417 A,Č 22   

18.  Ing.     Pokorná Daniela Boskovice,Sušilova 11 Ch 31 

19.  PhDr.  Pros Josef Rozseč 3 Č, D ,L 25 

20.  Mgr.  Prosová Věra Rozseč 3 Č, ZSV 15  

21.  Mgr.   Přikrylová  Iveta Boskovice, Husova 14 Č, Fr  7 

22.            Reţný Jaroslav Boskovice, Křiţíkova 13 Č, N 25 

23.            Schwab E. Nicole Palackého náměstí 1 A 3 

24.  RNDr. Skořepa Drahomír Boskovice,Mánesova 11 M, F, VT 36 

25.            Smolová Dagmar Boskovice,Mánesova 15 M, F  35 

26.  Mgr.   Stloukalová Iveta Laţany 91 Šp, Ped 7 

27.  Mgr.   Stloukalová Jitka Boskovice, Krátká 5  M, VT 12 

28.  Mgr.   Synek Jaroslav V. Opatovice, nám. Míru 664  M, F, VT  19 

29.            Škvařilová Stanislava Drnovice 230 ZSV, N, Ped 32 

30.            Šmerda Jiří Kunštát, Hliníky 299 M, F,Vv  32 

31.  Mgr.   Trefná Světlana  Boskovice,Husova 10 Č, ZSV, N  18 

32.  RNDr. Trnová Eva Štěchov 21 Bi, Ch 27 

33.  PhDr.  Vítková Danuše Brno, Míčkova 48 Čj, Vv 31 

Pedagogický sbor ve školním roce 2007/08 

Mgr. Jaroslav Synek 
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34.  Mgr.    Zelinková Jitka Bosk.,Gagarinova 103 Tv, Z 32 

35.            Ţivná Sáša  Boskovice,Květná 5  Tv, Adm  22 

Neúplný úvazek: 
36.   Külzer-Stahlecker Sabine   Bosk., Vratíkov 78   N  8 

37.                 Skořepová Libuše Boskovice, Mánesova 11 A, N, R 35 

38.   PaedDr.  Stloukal Mojmír Boskovice, Krátká 5 M, Z 47 
39.   Trumpeš Tomáš Boskovice, Legionářská  div 4 

Mateřská dovolená: 
40.  Mgr.   Jančíková Michaela Rájec - Jestřebí, Šafranice 229 Č, Estetika 11      
41.  Mgr.   Svanovská Alena Boskovice, Hybešova 56 M, ZSV 4 

 

 
 
 
 
 
 
Technicko-hospodářští pracovníci: 

 Fadrná Marie  hospodářka 
 Hrnčířová Marie  personalistka 
 Vitoulová Jaroslava  administrativní a spisová pracovnice 
 Moudrá Magda  vedoucí stravování 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní zaměstnanci 

Školník:  

 Tenora Vladimír 
 
Vrátná: 

 Koutná Milena 
 
 

Uklízečky: 

 Turovská Marie 
 Kudová Magda 
 Ekslerová Alena 
 Ashfordová Dagmar 
 

Pracovníci školní kuchyně: 

 Pešová Irena 

 Chlupová Marie 
Švecová Jitka 

 Novotná Eva 
Henzlová Kateřina 
Fojtová Jaroslava 
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Třída 1.B 

Ludmila Baráková, Monika Černá, Tomáš Dvořáček, Dominik Fojt, Ivana Hauptová, 

Nikola Hloušková, Pavel Hruška, Lukáš Jedlička, Klára Kejíková, Šárka Konečná, 
Iveta Kozelková, Markéta Kuchařová, Martin Meidl, Eliška Michlíčková, Tereza 
Navrátilová, Kateřina Němcová, Monika Pařízková, Zdeňka Peroutová, Jakub Peša, 
Veronika Poţárová, Pavel Richter, David Richtr, Lucie Růţičková, Hana Schlorová, 
Tereza Širůčková, Lucie Škrabalová, Nela Štaudová, Jiří Vítek, Jiří Vitouch, Kateřina 
Zemánková,  

Třída 1.C 

Petr Barták, Petra Bednářová, Alţběta Bezděková, Alţběta Dvořáková, Vojtěch Grün, 
Veronika Husovská, Linda Keršnerová, Aneta Krajíčková, Pavel Krátký, Jana 
Kučerová, Ivana Mičunková, Veronika Mičunková, Markéta Nečasová, Radka 
Novotná, Dana Pluháčková, Kateřina Prudilová, Štěpán Řezník, Darina Sejbalová, 
Renáta Slezáková, Michaela Smíšková, Olga Stloukalová, Petra Šamalíková, Denisa 
Štrajtová, Eva Trtílková, Silvie Vinklerová, Martina Vondálová, Zdeněk Wojcik, 
Lukáš Závodný,  

Třída 2.B 

Lucie Beníšková, Mirka Hladilová, Michaela Hřebíčková, Ivana Jančová, Dalibor Jeţ, 
Lukáš Kejík, Benešov, Tomáš Klíč, Markéta Kohoutová, Nikola Kolaříková, Martina 
Konečná, Jakub Kopecký, Lukáš Koudelka, Zuzana Koudelková, Veronika Kozlová, 
Lenka Kremličková, Roman Kučera, Magda Látalová, Jana Olšanová, Jan Perout, 
Monika Procházková, Vendula Prudilová, Zuzana Přichystalová, Jana Sedláková, 
Zuzana Sehnalová, Roman Skoták, Kristýna Slavíčková, Petr Synakievicz, Tomáš 

Trávníček, Kristýna Vaňková, Daniela Vlková, Klára Vlková,  

Třída 2.C 

Šimon Černý, Karolína Doskočilová, Dagmar Dostálová, Jolana Doušková, Martin 
Ertl, David Grénar, Věra Havířová, Michal Hruban, Milan Hrytsyuk, Michaela 
Chlubná, Kateřina Jančíková, Blanka Justová, Petra Kovaříková, Julie Kubicová, 
Michaela Kupková, Hedvika Lippiello, Pavel Macků, Marika Měšťanová, Anna 
Opluštilová, Martin Petlach, Jiří Petr, Markéta Riznerová, Kristýna Routnerová, 
Tamara Slezáková, Lucie Slouková, Lenka Straková, Kateřina Šamšulová, Daniela 
Šebelová, Barbora Švejdová, Kamila Švrčinová, Martina Zemánková,  

Třída 3.B 

František Bednář, Michal Bednář, Věra Bezděková, Jaroslav Brach, Michal Dvořák, 
Eva Hábová, Blanka Havelková, Leona Herzánová, Renata Chloupková, Pavel Janík, 
Tereza Janků, Martin Keršner, Tereza Koudelková, Markéta Kozubová, Radka 

Seznam ţáků ve školním roce 2007/08 

Mgr. Jaroslav Synek 
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Martinková, Barbora Nečasová, Monika Opletalová, Martin Pařízek, Jana 
Pospíšilová, Jakub Rozbořil, Lucie Sehnalová, Roman Skoupý, Nikola Ševčíková, 
Veronika Švábová, Jana Švecová, Iva Tomková, Jana Truhlářová, Lubomír Vičar, 

Tereza Vlková, Jana Vomelová, Pavla Vybíhalová, Martin Ţilka,  

Třída 3.C 

Michal Boháček, Zuzana Brunovská, Hana Doleţelová, Kamila Dušilová, Kateřina 
Hájková, Veronika Jeţková, Lenka Korčáková, Marie Kurečková, Ondřej Musil, 
Lenka Pětová, Marie Pikartová, Michaela Piššová, Jana Podlipná, Kristýna Pokorná, 
Lucie Pospíšilová, Zdeňka Pospíšilová, Denisa Raichlová, Monika Rokošová, Lenka 
Sedláková, Karolína Suková, Tereza Svobodová, Petr Sychra, Petra Šmaterová, 
Tomáš Tandler, Kristýna Tichá, Kateřina Trnečková, Jitka Zapletalová, Petra 
Zemánková,  

Třída 4.B 

Barbora Báčová, Martin Barák, Lenka Bašná, Jan Dobiáš, Martin Dvořáček, Tereza 
Dvořáková, Lenka Filipová, Marie Henková, Jana Hlubinková, Zuzana Hošková, 
Ivana Hrdličková, Petra Huková, Eva Jakubcová, Lucie Juračková, Hana Juránková, 
Štěpán Keršner, Dominika Klevetová, Marcel Konečný, Dominik Krč, Vladimíra 
Pešková, Iveta Přikrylová, Bohuslav Sedláček, Jiří Sedlák, Štěpán Sedlák, Markéta 
Suráková, Jana Šamšulová, Lenka Tenorová, Zdeněk Vais, Jaromír Zarboch, Kateřina 
Zeráková, Lenka Ţáčková,  

Třída 4.C 

Michaela Bednářová, Martina Blaţková, Kateřina Burdová, Kristýna Dobiášová, 
Pavel Fojt, Iva Grajcarová, Markéta Hejčová,  Marie Holíková, Radka Jelínková, Jiřina 
Jenišová, Alena Krušinová, Hana Lepková, Šárka Mazalová, Veronika Miholová, 
Martina Odehnalová, Eliška Orlická, Barbora Palánová, Petra Palbuchtová, Jana 
Paráková, Klára Poláková, Eliška Pospíšilová, Veronika Přichystalová, Karolína 
Pytelová, Veronika Roudná, Jana Sedláková, Barbora Striová, Alena Vítková, Josef 
Zapletal, Alexandra Zonová, Jana Zukalová,  

Třída prima 

Kristýna Alexová, Lukáš Aubrecht, Kateřina Dlabajová, Aneta Gořulová, Šárka 
Chlupová, David Jeřábek, Erika Jurášková, Romana Kejíková, Barbora Kočvarová, 
Ondřej Král, Zuzana Kříţová, David Kubín, Karolína Kuchyňová, Magdaléna 
Leţáková, Michaela Macková, Matěj Malysák, Tereza Novosadová, Klára 
Ondráčková, Tereza Pospíšilová, Zbyněk Reška, Marek Roháček, Markéta Slaná, 
Kristýna Synková, Vendula Šebková, Tomáš Španěl, Veronika Špidlová, Miloslav 
Štěpán, Sabina Trčková, Alţběta Vašíčková, Matěj Vavrinec,  

Třída sekunda 

Ludmila Dohnálková, Kateřina Doubková, Denisa Hlaváčková, Oldřich Holcner, Petr 
Horáček, Benjamín Kolmačka, Martina Konečná, Kristýna Kovářová, Marie 
Langrová, Kamila Lepková, Blanka Marečková, Marian Mičko, Marek Novotný, 
Tomáš Ondroušek, Matěj Ott, Iva Paráková, Simona Pavlů, Aleš Peiger, Radomír 
Pořízek, Veronika Scheinerová, Kateřina Synková, Lenka Syrová, Veronika Šálková, 
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Zuzana Šedrlová, Lukáš Špidlík, Michaela Tajovská, Martin Vokál, Ludmila 
Vondálová, Antonín Zachoval, Renáta Zichová, Eliška Zobačová,  

Třída tercie 

Tomáš Axman, Jiří Barák, Aleš Bárta, Jiří Čermák, Jakub David, Klára Dokoupilová, 
Dalibor Dvořák, Klára Fabiánková, Jan Jaroš, Antonín Kočvara, Radka Kočvarová, 
Martin Kroupa, Tereza Lepková, Veronika Malasková, Leoš Málek, Petra Mokrošová, 
Hana Müllerová, Barbora Musilová, Marek Osouch, Sára Pomazalová, Denisa 
Pospíšilová, Markéta Sedláková, Štěpán Ševčík, Jan Šula, Markéta Tesařová, Kamila 
Tušlová, Petra Učňová, Markéta Veselá, Filip Ţivný,  

Třída kvarta 

Lenka Alexová, Jan Hlavatý, Jana Horáková, Karolína Horáková, Leon Hrazdil, 
Kristýna Janoušková, Veronika Katzmairová, Nikola Kejíková, Alţběta Klusáčková, 
Magdalena Komárková, Kateřina Konečná, Michaela Koudelková, Jana Krajíčková, 
Tereza Kuţelová, Veronika Lahodová, Andrea Nečasová, Martin Páral, Michal Páral, 
Monika Prudká, Martin Roháček, Ladislav Rozkošný, Vojtěch Sedlák, Jana Synková, 
Kristýna Šamšulová, Jan Šmíd, Ondřej Štefaňák, Jan Urban, Libor Zvěřina, Barbora 
Ţivná,  

Třída kvinta 

Ondřej Báča, Marta Bajarová, Jiří Císek, Aleš Dvořák, Jakub Dvořák, Tereza 
Hořavová, Jiří Janáč, Dominika Kalasová, Michal Kamba, Vísky, Václav Klíč, Tobiáš 
Kolmačka, Tereza Kozubová, Tomáš Krajíček, Dominik Lepka, Zuzana Licková, 
Hana Mokrošová, Jiří Nároţný, Lenka Nerudová, Marie Ostrá, Monika Parolková, 
Tomáš Pikálek, Lukáš Pokorný, Jan Prosser, Barbora Rusňáková, Tomáš Syrový, Eva 
Tesařová, Markéta Tůmová, Filip Tušla, Iveta Vitouchová,  

Třída sexta 

Madeleine Bielčíková, Pavla Cihlová, Kristýna Elisová, Daniela Gořulová, Martin 
Janáč, Barbora Kejíková, Soňa Lukášová, Barbora Nečasová, Karolína Nesrstová, 
Veronika Neuţilová, Petr Novák, Zdeněk Paděra, Petra Páralová, Veronika Páralová, 

Martin Peška, Terezie Poláková, Tomáš Sauer, Jana Stroupková, Michal Strya, Tomáš 
Svoboda, Jana Sychrová, Dana Trávníčková, Veronika Vymazalová, Tomáš Záboj, 
Libor Zapletal, Ondřej Ţenata, Kristýna Ţivná,  

Třída septima 

Tomáš Alexa, Michaela Audová, Petr Baţant, Petra Dvořáková, Eva Horáková, 
Markéta Hořavová, Jakub Huráb, Lucie Janků, Lada Kaderková, David Kejík, Jan 
Klíč, Petr Klimeš, Dana Kolářová, Benešov, Kateřina Licková, Aneţka Ostrá, Václav 
Prchal, Michaela Ptáčníková, Petr Šafránek, Šárka Ševčíková, Barbora Šmerdová, 
Kamila Tajovská, Hana Trnečková, Michaela Učňová, Klára Vondálová, Jakub 
Vymazal,  

Třída oktáva 

Lucie Dyčková, Petra Elisová, Jaroslav Hasoň, Vojtěch Haška, Jan Havel, Lucie 
Hejtmánková, Otakar Horák, Jan Hudec, Jakub Humplík, Veronika Janíková, Štěpán 
Jermolajev, Barbora Kalvodová, Lucie Kovářová, Milan Lepš, Lenka Licková, 
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Veronika Lýčková, Ţaneta Ondroušková, Lenka Ošlejšková, Zdeňka Procházková, 
Vanda Reiblová, Kristýna Sedláková, Petra Slabejová, Aleš Stráţnický, Jiří Širůček, 
Vlasta Štěpánová, Klára Toulová, Markéta Veverková, Martin Zemánek, Michal 

Zemánek. 
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(Stručná zpráva ze ţivota Gymnázia Boskovice ve školním roce 2007 - 2008) 
 

 Ve školním roce 2007 – 08 jsme se řídili v primě „Školním vzdělávacím 
programem – Cesta ke vzdělání“ a v ostatních třídách „Učebním plánem Gymnázia 
Boskovice (osmiletý a čtyřletý cyklus)“, který vychází z generalizovaného učebního 
plánu č. j.8413/2007-23, platného od 1. 9. 2007. Velmi důleţitými materiály, se 
kterými byl pedagogický sbor seznámen, jsou „Koncepce státní politiky pro oblast 
dětí a mládeţe na období 2007-13“, Nová rizika a nové příleţitosti (Perspektivy 

středního vzdělávání), Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 
2007/08, Výroční zpráva Jihomoravského kraje za rok 2006 a další. 
 V minulém školním roce byl vytvořen Školní vzdělávací plán pro niţší 
gymnázium. Nejvíce práce odvedli garanti za jednotlivé předměty, vedení 
koordinátorkou ŠVP pro niţší gymnázium RNDr. Evou Trnovou. Celek 
z jednotlivých částí vytvořil informatik Mgr. Petr Drahoš. Ve školním roce 2007-08 
probíhaly přípravné práce na vytvoření školního vzdělávacího programu pro vyšší 
gymnázium. Zde čeká hodně práce celý realizační tým pod vedením zástupce 
ředitele Mgr. Jaroslava Synka. 
 Dominantním úkolem školy zůstává příprava studentů na vysokoškolské 
studium. Z maturitního ročníku 2007 bylo přijato ke studiu na vysoké škole 90 %, 
coţ je o 8% méně neţ v loňském roce. 
 Ve školním roce 2006 – 07 studovalo na gymnáziu 470 studentů (dívky 316, 
chlapci 154), z toho na niţším gymnáziu 119 studentů (dívky 71, chlapci 48). 
 Pedagogický sbor je relativně stabilizovaný, z mateřské dovolené se vrátila 
Mgr. Věra Prosová, na mateřské dovolené je Mgr. Michaela Jančíková. Místo Olgy 
Pospiechové, která odešla do důchodu, nastoupila Mgr. Radka Hrubá. 
 
 

V ZÁŘÍ byl slavnostně zahájen školní rok v aule gymnázia, proběhlo také plenární 
zasedání SRŢA a třídní schůzky. 
Byl zahájen jiţ 6. ročník úspěšného projektu Film a škola. 
Maturanti absolvovali tradiční exkurze do Prahy. 
Studenti prvních a druhých ročníků se zúčastnili exkurzí do Litomyšle, Kralic, 
Ivančic a Moravského Krumlova. 

 
V ŘÍJNU se studenti třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního 

studia Gaudeamus v Brně. 

Proběhl zájezd francouzštinářů do Provence (Mgr.Přikrylová). 
Vybraní studenti se jiţ poněkolikáté zúčastnili konference Model United 
Nations, tentokrát v Berlíně, kde obhajovali zájmy Albánie (RNDr.Minxová). 
 

 

Ze školní kroniky 

Mgr. Helena Kalinová 
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V LISTOPADU se konal první Den otevřených dveří a Okresní přehlídka středních 
škol v Boskovicích.  
Proběhla beseda s pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny 

o poruchách učení pro 3. ročník. 
Studenti niţšího gymnázia se zúčastnili projektového dne se školením Jak se 
chovat v nebezpečných situacích, jak pečovat o své zdraví. 

 
V PROSINCI probíhaly vánoční koncerty pěveckého sboru Nota. 

Konala se i akce Miss/Missák, kterou si studenti organizovali sami.   

Tradičně proběhl zájezd do předvánoční Vídně. 
Proběhla prezentace projektu se sociální tematikou Otevřené oči (3. C 
a Mgr. Bártová). Studenti mapovali sociální a zdravotnická zařízení 
a charitativní organizace v Boskovicích a podařilo se jim získat zájem 
veřejnosti o toto téma. 
 

LEDEN znamenal ukončení 1. pololetí. 
Proběhl tradiční ples školy v sokolovně. 
Konal se volejbalový turnaj pořádaný 3. ročníky. 
Také proběhlo setkání se zástupci Vídeňské university, kteří informovali 
o moţnostech studia. 
V Galerii na chodbě se konala vernisáţ výstavy fotografií Provence – mon amour 
studentky 4. C Aleny Vítkové. 
 

V ÚNORU se konal druhý Den otevřených dveří. 
Proběhla velmi úspěšná přehlídka studentské umělecké činnosti Salon 2008 na 
téma Láska v reţii 3. B, v jejímţ rámci byla také tradiční přehlídka cizích 

jazyků. 
Tradičně proběhlo i školní kolo SOČ – studentské odborné činnosti, do 
krajského kola postoupily nakonec 4 práce.                    
V tělocvičně se konala beseda o problémech zrakově postiţených s ukázkami 
práce vodícího psa. 
Studenti sekundy se zúčastnili lyţařského výcvikového kursu. 
 

V BŘEZNU se lyţařského výcviku zúčastnili studenti 1. ročníků. 
Probíhala školní kola olympiád v jednotlivých předmětech.  
. 

V DUBNU proběhly přijímací zkoušky a písemné maturitní zkoušky z češtiny.. 
Studenti a pedagogové vyjeli na kaţdoroční přírodovědné a zeměpisné 
exkurze (Brno, Pálava, Podyjí – Rakousko). 
Nota se zúčastnila festivalu pěveckých sborů v Otrokovicích a na soutěţi 
pěveckých sborů Gymnasia cantant v Brně získala Zlaté pásmo. 
 

V KVĚTNU byly hlavní aktivitou ústní maturitní zkoušky a rozloučení 
s maturanty. 
Proběhly sportovní kurzy 3. ročníků (Vltava, Chorvatsko, Rakousko). 
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V rámci projektu „Do světa“ (garant Mgr.Trefná) navštívili studenti sekundy 
druţební školu ve slovinské Lublani, na základě tohoto projektu také proběhla 
online aktivita E-twinning (garant Mgr. Borková). 

Ve dnech 19. - 24. 5. proběhl projektový týden, studenti představovali svou 
práci na různých projektech, mj. se uskutečnila premiéra filmu Otevřené oči. 
                       

V ČERVNU studenti naší školy a ZŠ 9. května zahráli ve španělštině pohádku           
o Popelce. 
Bylo uzavřeno druhé pololetí, skončil školní rok a začaly prázdniny. 
 
Na škole proběhl v letošním školním roce také Minimální preventivní program, 
jehoţ cílem je eliminovat výskyt sociálně patologických jevů a ukázat mladým 
lidem cestu ke zdravému plnohodnotnému ţivotu. Konaly se různé 
komponované programy a bloky psychoher, filmová představení 
a fotografická soutěţ. Úspěšně probíhal i celostátní projekt Film a škola, pro 

příští rok by měl být upraven program a studenti by měli být schopni více 
diskutovat s vyučujícími o zhlédnutých filmech   
 
Naši studenti se zúčastnili mnoha různých soutěţí, olympiád a sportovních 
utkání, v nichţ dosahovali často velmi dobrých výsledků v rámci okresu či 
kraje. Jednou z nejúspěšnějších se stala studentka septimy Hana Trnečková, 
která se zúčastnila mezinárodní literární soutěţe The Impac Young Writers 
Award. Její povídka Dreams that may come true (Sny, které se mohou splnit) se 
umístila na 1. - 2. místě. Doufejme, ţe naši studenti budou dosahovat dalších 
úspěchů a přispívat tak k šíření dobrého jména Gymnázia Boskovice.  
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VÝCHOZÍ MATERIÁLY K AUTOEVALUACI: 
 

 dotazníky pro vyučující a ţáky 

 statistika výsledků vzdělávání za školní rok 

 výsledky maturitních zkoušek 

 výsledky přijímacího řízení na VŠ 

 souhrnné výsledky SCIO testů přijímací zkoušky a kvarta 

 výsledky jednání rozšířeného vedení 

 výsledky jednání pedagogické rady ve školním roce 2007/2008 

 hodnocení plánu výchovného poradenství a protidrogové prevence 
 
OBLAST ČINNOSTI SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Management - Existuje poměrně 
demokratický způsob řízení 

- Pracuje pravidelně rozšířená 
porada vedení  

- Pravomoci ředitele 
a zástupců jsou průhledně 
rozděleny 

- Předmětové komise vykazují 
nezávislou a konstruktivní 
činnost 

- V důsledku 
demokratičnosti chybí 
někdy rázný způsob 
řešení problémů 

- Někdy předmětové 
komise pracují 
formálně 

- Chybí propracovaný 
systém hodnocení, 
včetně hospitační 
činnosti vedení školy, 
předmětových komisí 
a vzájemných hospitací  

- Chybí důslednější 
řízení 
nepedagogických 
pracovníků 

Personalistika - Je stabilizovaný učitelský 
sbor 

- Aprobovanost 
a kvalifikovanost je na velmi 
dobré úrovni a v optimálním 
sloţení 

- Existují obecně známá a 
přijímaná pravidla mezi 
vedením a sborem 

- Technicko hospodářský 
personál (hospodářka, 

- V učitelském sboru je 
poměrně velké 
mnoţství učitelů 
potenciálně 
„důchodového“ věku 

- Případná obměna 
pedagogických 
pracovníků není 
rovnoměrná podle 
aprobací 

- Zapracování nové 

Autoevaluace 

RNDr. Drahomír Skořepa 
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mzdová účetní, vedoucí 
školního stravování) pracují 
na profesionální úrovni  

- Ostatní technické profese 
pracují bez konfliktů 
(školník, vrátná, uklízečky) 

vedoucí stravování     
- Nový preventiva 
- Nový předseda 

předmětové komise 
cizích jazyků 

Klima školy - Ve škole existuje velmi 
příznivá atmosféra 
(potvrzeno dotazníky pro 

ţáky) 
- Studentská samospráva 

pracuje s podporou vedení 
školy 

- Školní řád umoţňuje ţákům i 
učitelům variabilní přístup 
k pravidlům a řádům ve 
škole 

- Učitelům je umoţněn tvůrčí 
přístup k metodám výuky 

- Školská rada podle nového 
školského zákona vznikla 
demokraticky a její sloţení 
dává šanci na další 
spolupráci 

 

- Klima školy není 
dostatečně 
propagováno 

veřejnosti jako kladná 
stránka 

- Chybí otevřenost     
       jednotlivých učitelů  

       vůči 
spolupracovníkům 
       rodičům i veřejnosti 
 - Někdy se projevuje 

nedůvěra  
        rodičů k práci 
        pedagogického sboru 
- Sborovna málo slouţí 

jako prostor 
kaţdodenní 
komunikace učitelů 

- Volba nové školské rady 
(zástupci zřizovatele, 
pedagogů zástupců 
rodičů ţáků a zletilých 
studentů) 

Výchovně vzdělávací 
činnost 

- Většina učitelů se snaţí 
vyuţívat všech vzdělávacích 

metod ve výuce, reaguje 
pruţně na poţadavky ţáků 

- Existuje široká nabídka 
povinně volitelných a 
nepovinných předmětů 

- Široká nabídka aktivit mimo 
běţné vyučovací hodiny 

- Moţnost mezinárodních 
kontaktů 

- Ţákům je umoţněn studijní 
pobyt v zahraničí podle 
moţností rodičů 

- Škola pracuje na ŠVP pro 
vyšší gymnázium 

 

- Přetrvávají tradiční 
přístupy ke 

vzdělávacím metodám 
u určité části učitelů, 
pro niţší stupeň 
gymnázia se uţívají 
převáţně stejné 
vyučovací metody jako 
pro vyšší stupeň 
gymnázia 

- Někteří ţáci vybírají 
volitelné předměty 
podle stupně obtíţnosti 

- Zájem o mezinárodní 
vzdělávací aktivity 
v rodinách klesá (často 
finanční důvody) 
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- Předmětové komise 
podceňují didaktickou 
oblast své činnosti 

- Ve výuce cizích jazyků 
není dána příleţitost 
ţákům absolvovat 
mezinárodní jazykové 
zkoušky přímo ve 
škole 

- Velké mnoţství ţáků 
uvolněno z tělesné 
výchovy nebo 
v hodinách necvičí 

Vzdělávací výsledky - 46 ţáků prospělo 
s vyznamenáním u maturitní 
zkoušky, pouze 2 neprospěli 

- Struktura předmětů 
volených u maturitní 
zkoušky je velmi rozmanitá 

- 90% absolventů bylo přijato 
k vysokoškolskému studiu 

- Zájem a úspěšnost přijetí na 
jednotlivé fakulty pokrývá 
velmi široké spektrum 
studijních oborů 

- 173 ţáků prospělo 
s vyznamenáním  

- Pouze 1 ţákyně neprospěla 
- 3 ţáci nebyli klasifikováni 

- Vysoká absence ţáků – 
více neţ 50 hodin 
v průměru na jednoho 
ţáka 

- Hodnocení ţáků u 
maturitní zkoušky – 
výrazný posun známek 
k jedničkám a dvojkám 

- V některých 
předmětech slabší 
výsledky programu 
Maturita nanečisto  

Public relations  - Škola má dlouhodobě 
poměrně dobrou pověst ve 

veřejnosti 
- Vzdělávací nabídka je ve 

veřejnosti známá, 
stabilizovaná a příznivě 
vnímána 

- Zájem ţáků základní školy 
o studium je stabilní 

- Na veřejnost příznivě působí 
zahraniční kontakty školy 
a aktivity v oblasti výuky 
cizích jazyků  

- Humanitární činnost ţáků 
školy 

- Nedostatečný zájem 
o studium zaměření na 

ţivé jazyky 
- Různá úroveň 

přijímaných ţáků 
v jazycích – 
nehomogenní výukové 
skupiny 

- Neexistuje 
systematický přístup 
k potencionálním 
sponzorům 

 

Materiální podmínky - Škola vyuţívá příznivých 
materiálních podmínek 

- Škola potřebuje 
rekonstruovat 
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nastavených v první 
polovině devadesátých let 

- Současné (omezené) 
materiální podmínky jsou 
vyuţívány úsporně 
a optimálně 

- Struktura budovy (chodby, 
učebny) umoţňuje variabilní 
pouţití 

- Optimálním způsobem je 
vyřešen způsob vytápění 
budovy 

- Škola získala prostředky 
z fondu ţivotního prostředí 
na „Opatření na úsporu 
energie Gymnázia 
Boskovice“ 

elektrické rozvody 
v celé budově 

- Jsou velmi omezené 
moţnosti v oblasti 
údrţby budovy 
a nákupu materiálu 
z kategorie DHM 
a DDHM 

- Do havarijní kategorie 
se dostávají další části 
provozu podlahy na 
chodbách, dveře, ţlaby 
na střeše atd.) 

- Zastarávání vybavení 
ICT 

 
PŘÍLEŢITOSTI: 

 
- Je moţné přenést další pravomoci na předmětové komise – zejména v oblasti 

obsahu výchovně vzdělávací oblasti 
- Rozšířené vedení školy jako kolektivní orgán je schopno vytvořit další modely 

pro strategii školy 
- Sloţení učitelského sboru umoţňuje rychlou implementaci školního 

vzdělávacího programu 
- Učitelé budou mít větší moţnost zapojit se do vnitřní evaluace školy 
- Není nutné provádět zásadní změny v organizaci práce provozních zaměstnanců 
- Nový školní řád, schválený pedagogickými pracovníky, studentskou 

samosprávou a školskou radou umoţní zprůhlednění základních pravidel ţivota 
školy 

- Vnitřní klasifikační řád potřebuje zpřesnění v oblasti hodnocení chování 
- Všichni učitelé dostávají šanci k vlastní tvorbě základních vzdělávacích 

dokumentů, ke změně přístupu a myšlení v oblasti vyučovacích metod 
- Škola má větší šanci k vlastní realizaci svých vzdělávacích projektů, vlastních 

učebních textů 
- Propracovaný a několik roků vyuţívaný minimální preventivní program dává 

naději na dobré výsledky v této oblasti výchovy 
- Šance do budoucnosti – realizace šestiletého gymnázia s jazykovým zaměřením 
- Moţnosti školy v oblasti rozšíření studijní nabídka na mezinárodní akreditované 

jazykové zkoušky 
- Poměrně velká šance k rozšíření spolupráce s vysokými školami, škola je 

partnerskou školou MU Brno 
- Škola můţe vyuţít svého postavení v oblasti mezinárodních vztahů k dalšímu 

rozšíření kontaktů  



 
18 

- Postupné budování multimediálních učeben a vybavení odborných učeben dává 
šanci pro interaktivní způsoby výuky 

- Zavedení zdravotní tělesné výchovy by vyřešilo problémy s dozorem ţáků 

uvolněných z tělesné výchovy 
 
 
HROZBY 

 
- Ohroţení organizační a kariérní struktury školy v důsledku absence přesných 

hodnotících kritérií 
- Růst počtu absencí vyučujících, větší počet dlouhodobých absencí 
- Rizika při obměně pedagogického sboru (odchody do důchodu) 
- Problémy při stabilizaci provozních zaměstnanců (kancelář, provozní 

zaměstnanci)  
- Uzavřenost předmětových skupin, úzké zaměření učitelů na vlastní předměty 

- Problémy při specifické přípravě na maturitní zkoušky (státní maturita, 
návaznost obsahu předmětů a poţadavků na výstupy) 

- Nedostatečná činnost směrem ke sponzorům a obecně k veřejnosti 
- Zásadní problémy vyplývající z materiálního stavu budovy  
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V září jsem předloţil ke schválení zcela nový školní řád, řád šaten a klasifikační řád. 
Taktéţ proběhlo zhodnocení práv a povinností ţáků. Zpracoval jsem výsledky 

přijímacího řízení na VŠ a VOŠ. Výsledky byly zveřejněny na pedagogické radě, na 
plenární schůzi SRŢA a ve vitríně VP. Procento přijetí na VŠ ročníku 2006/2007 bylo 
90 %. Ostatní absolventi se uplatnili na vyšších odborných školách, jazykových 
školách a v zaměstnání. 

V říjnu proběhl veletrh pomaturitního studia v Brně (GAUDEAMUS), jehoţ 
jsem se zúčastnil a získal celou řadu informací o přijímacím řízení na VŠ a informační 
materiály o VŠ a VOŠ. 

Od tohoto okamţiku začaly probíhat individuální konzultace o profesní 
orientaci studentů třetích a čtvrtých ročníků.   
V říjnu a listopadu jsem vytvořil zcela nové propagační materiály o škole a začala 
důleţitá informační akce na základních školách okresu. Na této akci se podílela celá 
řada členů pedagogického  sboru. Prezentace naší školy dále probíhala nejen v tisku, 
ale také na úrovni regionu - „Okresní burza středních škol v Boskovicích“a „Okresní 
burza středních škol v Blansku”. Určitým vyvrcholením propagační činnosti byly 
dva “Dny otevřených dveří”. První se uskutečnil v listopadu a na jeho realizaci se 
podíleli zejména studenti 3. B. Druhý proběhl koncem ledna a byl opět v reţii ţáků 
3. B. 

V prosinci proběhla instruktáţní schůzka o tom, jak vyplňovat přihlášky na 
VŠ, VOŠ. 

V lednu a únoru se zvýšila konzultační činnost ohledně profesní orientace 
a kariérního růstu. Evidence zájmu o studium na VŠ probíhala v souladu se zákonem 
o utajování soukromých informací. Výsledky byly zpracovávány v březnu a dubnu 
a prezentovány v období maturitních zkoušek.  

Po celý rok jsem vedl konzultace se ţáky, pomáhal jim hledat řešení jejich 
soukromých problémů, ať uţ se týkaly školy, rodiny či partnerských vztahů.  

Práce školního pracoviště VIP kariéra byla narušena velkou absencí školního 
psychologa Jaromíra Formánka a v závěru školního roku preventistky Ivety 
Stloukalové. Celý tým tím pádem pracoval nekoordinovaně. Nicméně v dnešní době, 
kdy dochází k nárůstu agrese u dětí, šikany a dalších soc. patologických jevů, ale 
i ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami, má poradenské pracoviště na škole 
místo.  
Konzultace probíhaly také s třídními profesory, ředitelem školy a rodiči ţáků. 
  

 

Zpráva výchovného poradce 

Ing. Jaromír Fiala 
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4. C      absolvovalo 

Počet studentů / přijímací řízení VŠ JŠ VOŠ ZAM ÚP NEVÍME 
30/26      22 3       1 

 ...........................   ......................................................................... 
 
ZAM   
ÚP   
NEVÍME Jelínková 
       přír./hum  

% úspěšnosti přijetí na VŠ ...85 %......  11  / 11 

 
4. B     absolvovalo 

Počet studentů / přijímací řízení VŠ JŠ VOŠ ZAM ÚP NEVÍME 
31/31      31           
...........................   ......................................................................... 
 

ZAM  
ÚP  
NEVÍME  

přír/hum 

% úspěšnosti přijetí na VŠ .....100 %....  25  /  6 
 

VIII    absolvovalo 

Počet studentů / přijímací řízení  VŠ JŠ VOŠ ZAM ÚP NEVÍME 
29/28      27 1   
...........................   ......................................................................... 

 
ZAM  
ÚP 
NEVÍME 

přír./hum 

% úspěšnosti přijetí na VŠ ....96 %.....  17  /  10 

 
Závěr: 

 85 maturantů se zúčastnilo přijímacího řízení na VŠ        
přír/hum 

 na VŠ přijato 80 maturantů – 94% úspěšnost přijetí na VŠ      53/27 

 z oborů převaţují přírodovědní, technické a ekonomické 53 

 nejvíce absolventů půjde studovat na MU v Brně, další brněnské školy – 
Veterinární a farmaceutická škola, VUT, Mendelova zemědělská a lesnická 
škola a Univerzita Palackého v Olomouci. 

Přijímací řízení na VŠ 

Ing. Jaromír Fiala 
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GYMNÁZIUM  BOSKOVICE 

 

 

Minimální preventivní program školy je program, jehoţ cílem je eliminovat výskyt 
sociálně patologických jevů na škole, preventivně proti nim působit a zvýšit 
povědomí mladých lidí  
o těchto jevech. 
 

VÝSKYT SOCIÁLNĚ - PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
    V tomto školním roce se nevyskytl ţádný závaţný problém z oblasti sociálně-
patologických jevů.  
 

REALIZOVANÉ PROJEKTY V RÁMCI MMP 
 

 Na třídní schůzce v září 2008 byla pro rodiče studentů sekundy uskutečněna  
tradiční beseda o drogách.  Přednášela Mgr. Radka Jeţková z Pedagogicko-
psychologické poradny v Blansku. 

 17. 11. 2007 se konal Blok zábavných komunikativních her a psychoher pro 
studenty primy a sekundy.  Hry vedla Mgr. Radka Jeţková z PPP Blansko. Pro 
studenty byly inspirativní a  dospěli jsme k závěru, ţe bloky her jsou uţitečné 
především pro  první ročníky osmiletého i čtyřletého gymnázia kvůli 
vzájemnému sebepoznání  jinou formou, ale samozřejmě pro všechny třídy. 
Hry by měly být realizovány častěji.  

 6. 3. 2008  byl zorganizován komponovaný program  nazvaný Drogy a mýty. 
Program nabídlo sdruţení Podané ruce, konal se  v kině v Boskovicích a byl 
pro studenty 2. a 3. ročníků. Studenti shlédli film o ţivotě drogově závislých 
lidí a poté  v programu osobně vystoupili lidé, kteří se léčí z drogové 
závislosti a  působivě líčili své negativní zkušenosti s drogou.  Program měl  
intenzivní preventivní efekt.  

 6. 3. 2008 proběhla pro zájemce beseda s názvem Homosexualita jako 

otevřené téma. Reagovali jsem tak na téma letošního Salonu – Láska.  Besedu 
se dvěma hosty vedl Bc. Oto Dymokurský z PPP Boskovice. Studenti uvítali 
moţnost otevřeně diskutovat na půdě školy o zajímavých tématech ţivota. 

 V měsíci březnu a dubnu proběhla ve spolupráci s vyučující výtvarné výchovy 
fotografická soutěţ s tématem zvířata. Vyhodnocení proběhlo dne 5. 5. 2008. 
Studenti si odnesli hodnotné atraktivní ceny. Všechny soutěţní fotografie byly 
vystaveny v galerii školy, výherní fotografie na webu školy.   

 V průběhu roku byly příleţitostně zařazovány v suplovaných hodinách či 
hodinách španělštiny hry s prvky muzikoterapie a arteterapie pod vedením 
prof. Ivety Stloukalové. Studenti je vítali nejenom jako nevšední relaxaci, ale 
mnohdy jako náročný a originální způsob sebepoznání.  Je naším cílem nadále 
zařazovat bloky s prvky těchto speciálních druhů terapie.  

Hodnocení realizace MPP  

Mgr. Iveta Stloukalová 
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 V rámci zájmových dnů v prosinci proběhlo promítání filmů s protidrogovou 
tématikou pro niţší stupeň osmiletého gymnázia.  

 Letos se podařila rozšířit plocha nástěnky v přízemí školy vedle kabinetu 
metodičky prevence.  

 
Přes dlouhodobou letošní absenci metodičky prevence se podařilo zorganizovat a 

dokončit na škole zajímavé aktivity, k některým plánovaným aktivitám z časových 
důvodů nedošlo. Letos se rovněţ neuskutečnila tolik oblíbená Hra proti AIDS, neboť 
Zdravotní ústav, který ji organizuje, procházel reorganizací. Podařilo  se přinést na 
školu nové podnětné činnosti jako jsou sebepoznávací psychohry a  byl dán  impuls  
pro  muzokoterapii a artetarapii, které mají na půdě školy slibnou budoucnost!  
 

NÁVRHY   

 Nadále zůstává v uváţení vytvořit internetové stránky pro metodiku 
prevence.     

 Pokračovat v konání besed, přednášek a jiných projektů jako bude 3. ročník 
výtvarné soutěţe s tématikou sociálně patologických jevů.  

 Zvýšit povědomí studentů o moţnostï vyuţívání schránky důvěry. Oţivit tuto 
sluţbu např. elektronicky na webu školy.  

 Na třídní schůzce pro rodiče studentů sekundy uskutečnit tradiční besedu 
o drogách.  

 Zorganizovat nějaké přednášky pro učitele – např. v přípravném týdnu. 

 Začít organizovat iniciační programy pro první ročníky. Organizačně to bude 
náročné. 

 Vymyslet projekt, kterým by se získaly peníze.  Můj nápad a návrh byl projekt 
Vyuţití muzikoterapie a arteterapie v preventivním působení školy. Je to 
velmi slibné téma.  Je pro ně ovšem třeba personální obsazení ve škole, bude 
záleţet na zaměření metodika prevence. Psychoterapie je náročná disciplína 
a je třeba umět obhájit spoustu věcí v intencích moţností školského systému. 
Je to velká šance získat materiálové vybavení pro školu.  Na okrese uţ o mém 
zájmu vědí. Bohuţel se mi vţdy nabídky na tyto projekty dostanou se 

zpoţděním nebo zbývá malý časový limit na vypracování projektu.   

 Ostatní věci jsouzávisí na tom, zda pro metodika prevence bude sníţen 
úvazek, o čemţ se neustále jedná. Jinak se metodika nemůţe rozšířit na jiné 
sluţby, neţ je koordinace protidrogových aktivit. 

 



 
23 

 

 

 

 

 

 

 Komise Předměty Vedoucí komise  Ved. předm. 

1. Humanitní Č, Ev, D, Zsv Berková 

Č 
Ev 
D 

Zsv 

Berková 
Bařinková 
Pros 

Trefná 

2. Cizojazyčná A, Fr, L, N, R, Šp 
 
Borková 
 

A 
Fr 
L 
N 

R 
Šp 

Minxová 
Přikrylová 
Pros 
Reţný 

Bártová 
Stloukalová Iveta 

3. Přírodovědná Bi, Ch, Z,TV Fiala 

Bi 
Ch 
Z 

Fiala 
Pokorná 
Zelinková 

4. 

Matematicko 
fyzikální 
a výp. techniky 

Dg, F, M, Vt Baţantová 

M 
F 
Dg 
Ivt 

Smolová 
Baţantová 
Andrlík 
Drahoš 

5. 
Tělesné 
výchovy 

TV Maršálek   

 

 

HUMANITNÍ KOMISE 
 

Humanitní komise zahrnuje tyto předměty: 
český jazyk a literaturu, estetickou výchovu (hudební, výtvarná), dějepis a základy 
společenských věd. 
Členové humanitní komise: Vlasta Berková, Lenka Bařinková, Martin Nerud, Hana 
Peterková, Iveta Přikrylová, Josef Pros, Jaroslav Reţný, Stanislava Škvařilová, Jiří 
Šmerda, Světlana Trefná, Danuše Vítková. 
Předsedkyně komise: Vlasta Berková. 
Vedoucí kateder: 
Český jazyk a literatura: Vlasta Berková 
Estetická výchova: Lenka Bařinková 
Dějepis: Josef Pros 
Základy společenských věd: Světlana Trefná. 
V průběhu školního roku nedošlo k ţádné personální změně. 
 
 
 

 

Předmětové komise, zprávy o činnosti PK 
vedoucí předmětových komisí 
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Olympiády 
 

Dějepis – školní kolo se týká tercie a kvarty, do okresního kola postoupili Jan Šula 
z tercie a Karolína Horáková z kvarty. Garanti z vyučujících byli prof. Berková 
a Peterková 
Český jazyk – školního kola se zúčastnilo v I. kategorii 15 studentů, do okresního 
kola  postoupila Markéta Sedláková z tercie; ve II. kategorii soutěţilo 26 studentů,                       
do okresního kola postoupila Leona Herzánová ze 3. B, obsadila 1. místo           
a postoupila do krajského kola. 
                       Organizátorkou školního kola byla prof. Berková 
 
Soutěţe 
 
Literární 
 

Skrytá paměť Moravy (vyhlašuje Jihomoravský kraj) - téma: .?sousedé.!. 
Účastnila se Barbora Musilová z tercie, postoupila do uţšího výběru a byla pozvána 
na slavnostní vyhlášení výsledků na Slovanské hradiště v Mikulčicích. 
 
Náš svět (vyhlašuje Národní institut dětí a mládeţe MŠMT) 
Účastnilo se 5 studentů tercie: Axman, Fabiánková, Dvořák, Kočvara a Šula. 
 
Mezinárodní soutěţ v psaní dopisů 2008 (organizována Světovou poštovní unií 
společně s UNESCO) - na téma: “Napiš někomu dopis a vysvětli mu, proč svět 
potřebuje více tolerance“. Do této soutěţe poslala svou práci Veronika Malasková 
z tercie. 

 
Garantem všech tří soutěţí byla na škole prof.Berková. 
 
Evropa ve škole (vyhlašuje MŠMT ve spolupráci s Radou Evropy) 
Své práce připravily pro tuto soutěţ 3 studentky z tercie (Tesařová, Sedláková 
a Kočvarová) a 1 studentka ze septimy (Hořavová). V krajském kole této soutěţe 
obsadily ve 2. kategorii 2. místo Markéta Sedláková a 3. místo Radka Kočvarová. Obě 
studentky byly odměněny diplomy a věcnými cenami, vyučující českého jazyka 
a organizátorky školního kola prof. Berková a Trefná obdrţely poděkování a ostatní 
účastnice soutěţe věcné ceny. 
 
Recitační 
 

Setkání s poezií v Adamově  - okresní kolo dne 12. 3. 2008 – účast Klára Dokoupilová 
z tercie, pedagogický dozor prof. Kalinová 
 
„Řekni to“ – školní soutěţ organizovaná třídou 2. B, garanti a porota z řad 
vyučujících ve sloţení prof. Přikrylová, Prosová a vedoucí divadla Naboso Tomáš 
Trumpeš 
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Výtvarné 
 

Obrázky pro postiţené děti – DDM Rybná (garanti prof. Vítková, Šmerda) 
 
Den Země – DDM Boskovice, 2. místo získala Nela Štaudová z 1. B (vyučující 
Vítková, Šmerda) 
 
„Obojţivelníci“ – ZOO Brno - Bystrc: 1. místo za kresbu ţáby získala Michaela 
Smíšková z 1. C (vyučující Šmerda) 
 
Tuning automobilu Kia – Kia Motors Czech (garanti Vítková, Šmerda) 
 
Svět umění a svět sportu – DDM Brno - Dornych : 
1. místo obsadila Michaela Smíšková z 1. C 
1. místo Renata Slezáková z 1. C 

(garanti prof. Vítková, Šmerda) 
 
Vzduch – ekofór, Hnutí Brontosaurus, Praha (Vítková) 
 
Fotografická soutěţ – školní akce, zvířata – instalace, popis (Vítková) 
 
Ahoj z prázdnin – DDM Šumná (garanti Vítková, Šmerda) 
 
Hudební 
 

Gymnasia cantant Brno – regionální kolo, pěvecký sbor Nota (sbormistři 
prof. Bařinková, Nerud) - březen 2008 
 
Gymnasia cantant Brno – celostátní kolo v dubnu 2008, pěvecký sbor Nota pod 
vedením sbormistrů prof. Bařinkové a Neruda obsadil Zlaté pásmo a získal Cenu za 
dramaturgii 
 
Zpěv anglické a polské písně – sbormistři pěveckého sboru Nota Lenka Bařinková 
a Martin Nerud připravili na tuto soutěţ do Rawy Mazowiecke v Polsku členky 
sboru Evu Trtílkovou (obsadila 1. místo – polská píseň a 2. místo – anglická píseň)  
a Andreu Nečasovou (získala 1. místo – anglická píseň) 
 
Exkurze 
 

Prima – Moravská Třebová – vyučující Pros, Vítková 
Sekunda – Ţďár nad Sázavou, Moravská Třebová – Pros, Prosová 
1. ročníky a kvinta – Kralice, Ivančice, Moravský Krumlov – Berková, Prosová, 
Kudláčková, Nerud 
1. C a latina ze 3. ročníku – Olomouc – Pros, Kudláčková 
2. ročník a sexta – Litomyšl – Peterková, Bařinková, Přikrylová, Nerud 
3. C – Rajhrad, Brno – Pros, Reţný 
2. C a projekt Otevřené oči (3. C) - Hradec Králové – Pros, Bártová 
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Oktáva – Olomouc, Praha – Pros, Jitka Stloukalová 
 
Besedy a přednášky 
 

Z iniciativy prof. Trefné byly připraveny tyto akce: 

 beseda s pracovníkem PPP v Boskovicích o poruchách učení (pro studenty 
3.ročníku SVS), 

 beseda o problémech zrakově postiţených (SVS), 

 beseda se spisovatelem Ludvíkem Kunderou (SVS), 

 Prof. Prosová zajistila přednášky Karla Kocurka na tato témata: 
Izrael (historie a současnost) - pro kvintu a sekundu, 

 Řecko (historie a současnost) - pro 1. C. 
 
Prof. Škvařilová zorganizovala besedu s p. Hádlerovou na téma: Nevidomí a vodící 
pes. 
 
Další akce pořádané členy humanitní komise: 
 

 pravidelná návštěva divadelních představení (Trefná), 

 koordinace projektu Film a škola (Přikrylová), 

 školní kolo  SOČ v oboru ZSV (Trefná, Škvařilová, Pros) - do krajského kola 
postoupily 4 práce, 

 účast na školeních a vzdělávacích akcích, 

 příprava praktikantů na učitelské povolání a jejich hodnocení. 
 
Další počiny výtvarné výchovy: 
 

 školní nástěnky (Vítková, Šmerda), 

 výzdoba chodeb – práce ţáků gymnázia – výstava v Galerii na chodbě (Vítková), 

 výzdoba na ples gymnázia (Šmerda), 

 projekt Otevřené oči – instalace panelů v aule, v předaulí a v Galerii na chodbě 

(Šmerda). 
 
Činnost pěveckého sboru Nota 
 

(Kromě pravidelných zkoušek) 
 

 Říjen – soustředění Daňkovice, 

 Prosinec – výchovné koncerty a vánoční koncert v Boskovicích, 

 Leden – novoroční koncert v Černé Hoře, 

 Březen – soustředění/víkendové/ na gymnáziu, koncert se sborem Virtuosi di 
Mikulov 

o v Boskovicích 
o soustředění Daňkovice 

 Květen – vystoupení na slavnostním rozloučení s maturanty; koncert v Mikulově 
v Rajské  zahradě. 
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 Maturitní zkouška 
Český jazyk 

 Témata písemné maturitní zkoušky byla zvolena tak, ţe obsahovala úvahu, 
charakteristiku a volný slohový útvar. Opakovaně nejméně si ţáci volili 
charakteristiku autora na základě jeho tvorby (pouze 1 ţák). Vzhledem k tomu, ţe je 
to v posledních letech stálý problém, je třeba, aby se této otázce předmětová komise 
věnovala.  
 Při ústních zkouškách prokazovali ţáci vesměs chvályhodné výsledky. 
Maturitní otázky obsahovaly literární část, k ní se vázala ukázka, na které prováděli 
ţáci všestranný rozbor textu. Lepších výsledky dosahovali ve starší literatuře. Méně 
se ţáci odvolávají na vlastní četbu a zhlédnutá divadelní a filmová představení. 
 Průměrný prospěch dosaţený u maturitní zkoušky byl 1,84, oktáva 1,96, 4. B 
1,79, 4. C 1,83.   
 
Dějepis 

 Maturovalo 16 ţáků, průměrný prospěch 1,5. 
 
Základy společenských věd  

 Maturovalo 30 ţáků, průměrný prospěch 1,87. 
 
 Hodnocení projektu „Film a škola“ 

Hodnocení provedl organizační tým – Radek Pernica za MKS, Mgr. Iveta Přikrylová 
za vyučující. Tento ročník proběhl bez problémů, účast i zájem studentů byly 
uspokojivé. Pro příští rok komise upravila, změnila program. Také škola se 
organizačně pokusí vyjít vstříc studentům gymnázia (začátky představení) 
a vyučujícím českého jazyka, aby projekce probíhaly, pokud to bude moţné v době 
výuky českého jazyka (různé dny v týdnu). Opět se ukázalo, ţe je potřeba změnit 
komunikaci mezi studenty a učitelem, který se filmu zúčastní. Učitel by neměl 
působit pouze jako dozírající činitel, nýbrţ by se měl aktivně zapojit. Před kaţdým 
filmem by měl naznačit problematiku (materiály dodává MKS), ale k té hlavní 
diskusi by mělo dojít aţ po zhlédnutí filmu, a to co nejdříve (v následující hodině). 

Učitel by měl studentům klást vhodné otázky o filmu, upozorňující na specifika 
filmu, reţiséra, případně vysvětlit nesrovnalosti. Studenti se tak učí nejen chápat 
podstatu uměleckého díla, ale také komunikovat a formulovat svoje názory. Ukázalo 
se, ţe ne všichni učitelé tuto debatu vyvolají, coţ mnohdy vede i k nepochopení 
filmu, k jeho zavrhnutí.   
  
  
 
KOMISE CIZÍCH JAZYKŮ 
 
Členové komise: 

Mgr. Bártová Jiřina – vedoucí katedry Rj 
Mgr. Borková Jana 
Mgr. Kalinová Helena 
Mgr. Kudláčková Eliška 



 
28 

RNDr. Minxová Marie – vedoucí katedry Aj 
PhDr. Peterková Hana  
PhDr. Pros Josef – vedoucí katedry L 

Mgr. Přikrylová Iveta – vedoucí katedry Frj 
Reţný Jaroslav – vedoucí katedry Nj 
Skořepová Libuše 
Mgr. Stloukalová Iveta – vedoucí katedry Špj 
Škvařilová Stanislava 
 
Zahraniční lektoři: 

Nicole E. Schwab, Giles Gilbert, Sabine Külzer- Stahlecker 
 
Činnost komise 

Pestrá činnost komise CJ na jedné straně navazovala na bohatou tradici jiţ 
zavedených aktivit (Film a škola, Přehlídka cizích jazyků, olympiády atd.), na straně 
druhé však přinesla nové inspirující podněty, které jsou motivací jak pro studenty, 
tak pro učitele (nové projekty).  
Velkou motivací jsou také aktivity našich rodilých mluvčích, funguje dlouhodobá 
spolupráce s americkou lektorkou Nicole Schwab, německou lektorkou Sabinou 
Külzer a druhým rokem působí na škole britský učitel Giles Gilbert.   
Studenti pravidelně pracují v počítačových učebnách na různých projektech. 
Úspěšné projekty jsou umísťovány na školní web nebo jsou vystavovány ve vitrínách 
na chodbě.  
 
I v letošním roce pokračoval projekt Film a škola (jiţ šestý ročník), který přispívá ke 
kulturnímu a i jazykovému vzdělání studentů. Hlavními garanty projektu jsou 
Mgr. Přikrylová a Skořepová, které se společně podílejí na výběru filmů české, 
evropské i světové kinematografie. Za úspěch projektu můţeme povaţovat i diskuzi 
mezi studenty, kterou některé kontroverznější snímky vyvolávají (letos 
např. Plechový bubínek).  
 
Rámcový vzdělávací program 

Členové komise CJ  měli v průběhu tohoto školního roku za úkol rozhodnout 
o hodinové dotaci Školního vzdělávacího programu pro vyšší gymnázium (Garanti 
AJ- Mi, NJ- Re, ŠP – Kud, FR- Př, RJ- Bt, Latina-Ps) a promyslet si koncepci výuky 
jazyků na vyšším gymnáziu. Pro anglický jazyk budou pouţívány nové učebnice ve 
třídách se zaměřením na ţivé jazyky. Z učebnic dostupných na trhu komise vybrala 
učebnice Maturita Solutions. 
Podle ŠVP pro niţší gymnázium se od září řídí výuka ve třídě primě. Garanti za 
jednotlivé jazyky: PhDr. Peterková (AJ), Mgr. Přikrylová (FR), Škvařilová (NJ), 
Mgr. Stloukalová (ŠP). 
 
Dny otevřených dveří 

Vyučující jazyků se pravidelně podílí na organizaci Dnů otevřených dveří (listopad 
a leden) a poskytují rodičům i budoucím studentům informace o studiu, jazykové 
výuce, učebnicích a jiných jazykových aktivitách. Letos zajišťovali průběh DOD 
téměř všichni vyučující jazyků (Pe, Mi, Ka, Bo, Re, Šk, Is, Př, Kud).  
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Exkurze - perspektiva 

Po mnoha úspěšně zorganizovaných zahraničních aktivitách ve šk. roce 2007/8 (viz. 
jednotlivé jazyky) projevili členové komise zájem uspořádat v kalendářním roce 2009 
širokou škálu jazykově-poznávacích zájezdů. Jsou zastoupeny téměř všechny cizí 
jazyky vyučované na této škole. O realizaci se bude jednat s vedením školy. 
Navrhované zájezdy se týkají těchto destinací - Slovinsko, Paříţ, Anglie, Španělsko, 
alpské země – Itálie a Švýcarsko, Berlín a Vídeň. Zahraniční zájezdy a exkurze 
nabízejí studentům jedinečnou moţnost komunikace v autentickém prostředí.  
 

Přehlídka cizích jazyků se jiţ tradičně uskutečnila v rámci přehlídky studentské 
tvořivosti – Salonu - dne 26. 2. Tématické zaměření projektu – Láska - se promítlo 
i do výběru scének. Letos převaţovaly pohádky a tento ročník byl soutěţní. Za 
všechny pár příkladů -  ruská Červená Karkulka (třída tercie, Mgr. Bártová, 1. místo), 
anglická Červená Karkulka v podání sekundy (Mgr. Borková), Silly Jack is going to 
England (RNDr. Minxová se třídou primou) nebo tercie s pohádkou  Láska, štěstí, 
bohatství (PhDr. Peterková). Francouzštinu zastupovaly třídy 2.B a 3.C 
(Mgr. Kudláčková). 
 
Knihovna a časopisy 

V tomto školním roce se postupně převádí knihovna anglické literatury do 
elektronické podoby. Na evidenci knih pracuje Mgr. Borková. Vyučující dále nabízejí 
a zajišťují studentům cizojazyčné časopisy. 
 
Literární a konverzační soutěţe, olympiády 

Studenti se velmi často zapojují do časopisových či internetových soutěţí o ceny. 
Studentka třídy septimy Hana Trnečková (Mgr. Borková) se zúčastnila literární 

soutěţe The IMPAC Young Writers Award, která v rámci světové literární soutěţe 
International IMPAC Dublin Literary Award probíhá v mnoha zemích světa.  
Povídka v  angličtině v rozsahu 1500 slov na téma „DREAMS THAT MAY COME 
TRUE“ byla úspěšná a Hana Trnečková se umístila na 1. - 2. místě.  
V tomto roce škola opět připravila školní kolo olympiády v angličtině.  Školní kolo 
5. 2. 2008 přilákalo rekordní počet 22 studentů, soutěţilo se ve třech kategoriích I.B, 
II.B a III.A. Školní kolo připravovali vyučující Bártová, Kalinová, Borková, Minxová 
a Peterková. V porotě přiseděla lektorka Nicole Schwab.  
Okresní kolo olympiády v angličtině proběhlo 14. 2. 2008 v Blansku.  V nejniţší 
kategorii 1.B  nás bohuţel nemohly studentky sekundy reprezentovat z důvodu 
odjezdu na sportovní kurz. Za nejvyšší kategorii soutěţily studentky Tereza 
Koudelková (3. B – Mgr.Borková) a Linda Keršnerová (1. C – RNDr. Minxová), která 
v okresním kole získala 1. místo. Helena Kalinová přijala roli porotce v okresním 
kole v kategorii II.B.  
Školní kolo olympiády ve španělštině připravily Mgr. Kudláčková a Stloukalová. 
Do krajského kola postoupila studentka Kristýna Sedláková (oktáva, prof.  Iveta 
Stloukalová). Kristýna naši školu nakonec v Roţnově pod Radhoštěm pro nemoc 

nereprezentovala.    
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Publikační činnost: 

PhDr. Josef Pros přednesl v listopadu v Olomouci na konferenci Netradiční přístupy 
ve výuce latinského jazyka na vysokých a středních školách svůj referát „Latina pro 
3. tisíciletí“, který se setkal s velmi příznivým ohlasem.  
 
Odborné vzdělávání a semináře v rámci pedagogické praxe: 

 PhDr. Josef Pros – Letní škola klasických studií v červenci 2008 (Trnavská 
univerzita a Západoslovenské muzeum) 
Účast na jednání asociace učitelů klasických jazyků (FF MU Brno) 

 PhDr. Hana Peterková – 29.8.2007 Výuka jazykových dovedností – Challenges 

 Mgr. Jiřina Bártová – Metodický seminář – 13.3. 2008 – Brno 

 RNDr. Marie Minxová – Methodology Day 1, 2  – listopad a únor, Brno 
28. 11. seminář zaměřený na gramatiku 
Metodický seminář – 13. 3. 2008 – Brno 

 Mgr. Iveta Stloukalová – 19. 10. 2007 - Seminář pro učitele španělštiny z Jiţní 

Moravy. Veškeré organizační zajištění, propagace semináře, sponzorování 
materiálů, propagace našeho gymnázia na veřejnosti, zajištění zpětné vazby od 
účastníků, kontakt s lektorkou z Univerzity v Santiagu de Compostela, 
spolupráce se Španělským gymnáziem v Brně. 

 Jaroslav Reţný – listopad 2007 - 17. mezinárodní veletrh Expolingua - příleţitost 

získat přehled o programech a sluţbách souvisejících se studiem a výukou CJ, 
letos hl. jazykem němčina. Listopad 2007 – seminář němčiny „Sprechen, sprechen 
– aber wie?“ 
Únor 2008 - seminář v Brně se zaměřením na seznámení s novými učebnicemi pro 
výuku cizích jazyků a nové metody při výuce cizích jazyků 
Duben 2008 - rovněţ seminář v Brně se zaměřením na rozvíjení komunikace při 

výuce jazyků, zábavné hry ve výuce jazyků 

 Mgr. Jana Borková -  29. 8. 2007 Výuka jazykových dovedností Challenges 
Leden 2008 - Komunitární programy EU pro školy – seminář byl inspirací pro 
poţádání o grant z EU prostřednictvím evropského projektu Comenius  
11. a 18. 1. 2008 - Britská a americká kultura a literatura  

 Libuše Skořepová – 28.3. a 28.4. – Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů 
ruštiny a 18. 1. 2008 - Britská a americká kultura a literatura 

 
Přijímací a maturitní zkoušky 

Přípravu písemných rozřazovacích testů pro 1. ročníky pro jazykově zaměřenou  
třídu   i pro všeobecnou větev  čtyřletého gymnázia  zorganizovali  Mgr. Borková 
(AJ) a  Jaroslav Reţný ( NJ).   
Závěrečné písemné zkoušky z jazyků pro 4. ročníky připravili  i letos jednotliví 
vyučující maturitních tříd (za jednotlivé jazyky:  Pe, Bt, Bo, Sá, Šk, Kud, Is) 
 
Maturitní zkoušky 

V oktávě maturovalo z anglického jazyka 24 studentů s průměr. známkou 2,38, ze 
španělského jazyka 3 studenti (průměr 1,00), z německého jazyka 2 (průměr 1,00). 
Ve 4.B byla průměrná známka z angl. jazyka 2,33 při počtu studentů 27, z německého 
jazyka maturovali 4 (průměr 1,75) a z francouzského 1 (průměr 2,00). 
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Nejúspěšnější třídou se stala jazyková 4. C. Průměrná známka z anglického jazyka 
byla 1,61 (23 studentů), z německého jazyka 1,57 (7 studentů) a z francouzského 1,13 
(8 studentů). 

Jeden student třídy oktávy u maturitní zkoušky z AJ neuspěl.  
 
Materiální zázemí 

Letos se také podařilo téměř dokončit novou jazykovou učebnu španělštiny a ruštiny 
– třídu 209. Do učebny byl umístěn počítač a dataprojektor. Učebna byla vybavena 
variabilním nábytkem.   
 
Jednotlivé jazyky:  
Anglický jazyk  

Přípravy studentů  na konferenci Model United Nations v Berlíně se jiţ tradičně 
chopila RNDr. Minxová. Tři studentky  z 2. C a 3. C si  před konferencí připravily 
rezoluce, prozkoumaly  zemi, kterou zastupovaly (letos Albánie) a během konference 
spolupracovaly s ostatními delegáty z jiných škol a zemí na výsledných rezolucích. 
 

Vybraní studenti třídy sekundy v rámci projektu "Do světa" (garant Mgr. Trefná) 
navštívili ve dnech 6. - 11. května 2008 druţební "Osnovnu šolu Milana Šuštaršiča" ve 
slovinské Lublani. Projekt navazuje na loňskou úspěšnou soutěţ „Videopohlednice 

z našeho města“. Celý projekt (garant Mgr. Borková) se rozvíjí na několika rovinách. 
Probíhá online aktivita E-twinning (www.etwinning.net), ve které byl tento projekt 
spolupráce zaregistrován. Přes program EU Comenius, který byl podán na jaře, je 
moţné obdrţet finanční dotaci na další pokračování projektu. Rozhodnutí o přidělení 
dotace padne v červenci 2008. Některé dílčí výstupy je jiţ moţné hodnotit - např. 
elektronický česko-slovinsko-anglický online slovníček (Mgr. Drahoš) na adrese 
www.dictionary.aspone.cz.   

 
Německý jazyk 

Tradicí se stala kaţdoročně konaná exkurze do „Předvánoční Vídně“. Letos se jí 
zúčastnilo 45 studentů 2. a 3. ročníků. Exkurze zahrnovala společnou prohlídku 
nejvýznamnějších památek Vídně s průvodcovským výkladem (prof. Skořepová, 
Škvařilová, Borková), návštěvu muzeí (Kunsthistorisches a Naturwissenschaftliches 
Museum) a jiţ obligátní návštěvu vánočních trhů.  
V lednu byli na školu pozváni zástupci Vídeňské univerzity a studentům 
maturitních ročníků zprostředkovali moţnosti studia na této škole.  
Katedra němčiny se připravuje na podzimní výměnný pobyt s německou střední 
školou v Bitterfeldu. Němečtí studenti navštíví naše gymnázium v září 2008. Tato 
výměna také navazuje na dlouhodobou spolupráci obou partnerských škol.  
V červnu proběhl sportovně-turisticko-jazykový kurz  v rakouském Lechtalu 
(Tyrolsko). Exkurzi zorganizovala ve spolupráci s agenturou Jeka Libuše Skořepová.  
 
Francouzský jazyk 

Ve dnech 8. - 12. 10. 2007 se uskutečnil poznávací zájezd do jednoho z nejkrásnějších 
francouzských regionů, Provence. Studenti pod vedením Mgr. Přikrylové navštívili 



 
32 

nejen známá letoviska Nice, Cannes, Saint Tropez, Antibes, ale poznali i nádherné 
přírodní rezervace a také přepych a krásu Monackého kníţectví. 
9. 1. 2008 se pod vedením Mgr. Přikrylové uskutečnila vernisáţ výstavy fotografií 

Aleny Vítkové "Provence, mon amour". Jednalo se jiţ o druhou výstavu této 
studentky, první s názvem "Paříţ mýma očima" proběhla v roce 2007. Obě výstavy 
přilákaly veřejnost a sklidily velký úspěch. Vernisáţ pomohly připravit studentky 
francouzštiny třídy 4. C. 
 
Ruský jazyk 

Mgr. Jiřina Bártová se zabývala tvorbou ŠVP pro niţší gymnázium. Studenti tercie 
vyhráli se svou pohádkou přehlídku cizích  jazyků. 
 
Španělský jazyk 

Dva studenti  (Filip Regueyra a Jan Huráb), kteří maturovali v loňském šk. roce, se 
rozhodli vykonat mezinárodní jazykovou zkoušku ze španělského jazyka.  
V letošním šk. roce v prosinci 2007 sloţili zkoušku DELE Intermedio, kterou 
organizuje španělský Instituto Cervantes. Získají certifikát „Diplomovaný 
Hispanista.“ 
V únoru 2008 se uskutečnilo tradiční školní kolo olympiády ze španělského jazyka.  
24. 6. vystoupila v aule se svou španělskou pohádkou skupina ţáků ZŠ 9. května  
a studenti gymnázia pod vedením Mgr. Evy Boháčkové. Moderní Popelka zaujala 
diváky všech věkových skupin. 
 
Latinský jazyk 

Tvorba RVP pro latinský jazyk probíhá paralelně s RVP nového předmětu Dějiny 
kultury. Oba předměty se obsahově vzájemně propojují a doplňují. Garantem je 
PhDr. Josef Pros. Ten byl také iniciátorem literárně-historické exkurze studentů 
latiny 3. ročníků a 1. C do Olomouce (společně s Mgr. Kudláčkovou). 
 
Další aktivity komise 

V letošním školním roce probíhal projekt se sociální tématikou nazvaný „Otevřené 
oči“. Na projektu pracovalo 17 studentů ze  třídy 3. C. Nápad pracovat na projektu se 

sociální tematikou se vynořil v prosinci  2006. Iniciátorkou a patronkou projektu byla  
Mgr. Bártová. Práce byla rozčleněna do čtyř etap. Prezentace projektu proběhla 
10. prosince 2007 v aule Gymnázia za přítomnosti pozvané veřejnosti, zástupců 
města i tisku. Během tzv. Projektového týdne (19. – 24. 5. 2008) se uskutečnila 
premiéra filmu Otevřené oči (22. května věnovaná Dni ztracených dětí ). 
Díky aktivitě studentů Gymnázia Boskovice se podařilo nashromáţdit informace 
o historii vzniku, práci a ţivotě v některých ze zdravotnických a sociálních zařízení 
a také  charitativních organizací v našem městě (Betany, Emanuel, Domov pro 
seniory  a Domov se zvláštním reţimem, Dětská léčebna pohybových poruch). Na 
projektu spolupracovala i RNDr. Minxová.  
Mgr. Jiřina Bártová také zpracovala oponentury ke dvěma pracem SOČ se sociální 
tématikou, Petra Zemánková (3.C) postoupila do krajského kola.  
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Celkové hodnocení školního roku 

Ke specifickými úkolům komise cizích jazyků patří koordinace jazykových aktivit na 
škole, spoluorganizace projektu Film a škola, vyuţívání moţnosti průběţně 
komunikovat s rodilými mluvčími, podpora účasti studentů v jazykových soutěţích, 
péče o talenty a posilování  zájmu o cizí jazyky, spolupráce s neziskovými 
organizacemi ve městě a školami v zahraničí a propagace školy v mezinárodním 
měřítku. 
Komise zodpovědně plnila během školního roku 2007/2008  všechny dílčí úkoly 
a snaţila se nabídnout pestrou  a bohatou škálu aktivit.  

Práci komise občas znepříjemňuje nedostatečné technické vybavení (hlavně 
nedostatek počítačové techniky na pracovištích), zdlouhavá administrativa 
a v neposlední řadě chování studentů. Negativním jevem je také klesající zájem 
o studium němčiny.  
 

 
PŘEDMĚTOVÁ KOMISE  Bi - CH - Z  

  

Vedoucí předmětové komise: Jaromír Fiala 
  
Katedra biologie 

 
Profesoři a profesorky: Jaromír Fiala (vedoucí biologické sekce) 
    Eva Trnová, Radka Hrubá, Jan Lukáš 
 
 
BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY  

 příprava a uspořádání školního kola biologické olympiády kat D – prima, 
sekunda (prof. J. Lukáš) 
umístění ţáků ve školním kole   1. místo B. Kolmačka (II.),  

 příprava a uspořádání školního kola biologické olympiády kat. C - tercie, kvarta 
(prof. R. Hrubá), 

 příprava a uspořádání školního kola biologické olympiády kat. A,B - vyšší 

gymnázium (prof. J. Fiala), 

 příprava ţáků na krajská kola biologické olympiády kat. A,B (prof. J. Fiala) 
umístění studentů v krajském kole:  kategorie B -  Tereza Navrátilová (1.B) 
29. místo  
umístění studentů v krajském kole:  kategorie A – Jaroslav Hasoň (VIII.) 
17. místo, Markéta Hořavová (VII.) 25. místo 
 

PROJEKTY: 
BIOSPHERA 3 - práce na realizaci nejstaršího projektu na škole (15let) BIOSPHERA 
– biotopní expozice  různých biogeografických oblastí Země (prof. Fiala  - vedoucí 
projektu + studenti - J. Humplík, Š. Jermalajev, J. Hudec, J. Hasoň,  O. Horák, 
L., M. Konečný); odborný výklad pro exkurze (prof. J. Fiala + studenti - J. Hudec, 
J. Hasoň, Š. Jermolajev) 
VENKOVNÍ UČEBNA – (prof. E. Trnová, dotace v rámci EVVO projektu MŠMT – 
vybudování venkovní učebny a nákup pomůcek do biologické laboratoře) 
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ELEKTRONICKÝ HERBÁŘ – (prof. P. Drahoš – vedoucí, odborná spolupráce 
prof. E. Trnová, prof. J. Fiala, prof. J. Lukáš, prof. R. Hrubá + studenti tercie a kvarty) 
PROJEKTOVÝ DEN – JAK SE CHOVAT V NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH, JAK 

PEČOVAT O SVÉ ZDRAVÍ (prof. E. Trnová – vedoucí, prof. R. Hrubá) 
 

EXPOZICE ROSTLIN v prostorách gymnázia (prof. J. Fiala, studenti biologického 
semináře) 
 
EXKURZE  
Pálava, Podyjí - pro první a druhý ročník geograficko-biologická exkurze 
(prof. I. Maršálek, prof. J. Fiala, prof. Jan Lukáš, prof. R. Hrubá) 
exkurze biologického semináře NsP Boskovice – hematologie (prof. J. Fiala + Bis 3) 
Zoo Praha (prof. E. Trnová) 
 
EKOLOGICKÉ A ENVIROMENTÁLNÍ AKTIVITY  
péče o strom EU – (prof. E. Trnová + tercie) 
reprezentace školy na konferenci Zeleň ve městě (prof. E. Trnová + studenti kvarty – 
Štefaňák, Šmíd, Hlavatý; příprava prezentace a moderování) 
 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:  
 prof. J. Fiala  - BIOLOGIE  CVIČENÍ I. a II. (1. vydání,  ALBERT Boskovice) 
  - ANATOMIE A FYSIOLOGIE ČLOVĚKA (1. vydání,  ALBERT 
Boskovice) 
  - GENETIKA PRO GYMNÁZIA (2. přepracované vydání, ALBERT 
Boskovice) 
  - ZÁKLADY GENETIKY PRO  GYMNÁZIA (1. vydání, ALBERT 
Boskovice) 
  - BIOLOGIE PRO BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ I.( 2. přepracované vydání, 
ALBERT Boskovice) 
 
 prof. E. Trnová - publikace v zahraničních sbornících 
 
DALŠÍ AKTIVITY A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VYUČUJÍCÍCH: 

prof. J. Fiala  

 člen krajské komise biologické olympiády Brno, 

 sexuální a protidrogová výchova – přednášky o sexuologii v tercii a kvartě, 
besedy o sexu pro  niţší a vyšší gymnasium, 

 aktivní účast na semináři ŠVP v Brně G. K. Jaroše, 

 absolvování kurzu Nové poznatky z molekulární biologie a genetiky – PřF MU 
v Brně, 

 příprava nové expozice v Muzeu J.G. Mendela v Brně – kurátor genetické části 
expozice, 

 absolvování semináře o problematice šikany na školách, Blansko, 

 říjen duben – individuální příprava studentů čtvrtých ročníků na maturitní 
zkoušku  z biologie; příprava na přijímací zkoušky z biologie. 
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prof. E. Trnová 

 absolvování seminářů: Atraktivní biologie, 
Sluňákov – biologicko-environmentální exkurze, 
Repetitorium biologie , 

 „Lepší spravit síť, neţ chytat ryby rukama“ – projekt SSŠ Brno, 80 hodin, 

 členka krajského kabinetu metodiků přírodních věd, 

 spoluřešitelka dvou mezinárodních projektů, které se zabývají výukou 
přírodních věd na ZŠ. 

 
prof. R. Hrubá 

 absolvování semináře Atraktivní biologie v Brně, 

 organizace charitativních akcí „Sluníčkový den“, „Květinový den“, „Srdíčkový 
den“. 

 

prof. J. Lukáš 

 absolvování semináře Prevence HIV a rakoviny děloţního čípku v Blansku, 

 účast na semináři VIP kariéra v Olomouci. 
 
Katedra chemie 

 
Profesorky: Daniela Pokorná (vedoucí chemické sekce) 
  Eva Trnová, Radka Hrubá 
 
chemické olympiády  

příprava a uspořádání školního a okresního kola chem. olympiády kat. D 
(prof. Trnová) 
okresní kolo CHO kat. D -  Katka Konečná - kvarta - 2. místo 

Andrea Nečasová – kvarta – 5. místo 
krajské kolo CHO kat. D - Katka Konečná - kvarta - 11. místo 
příprava a uspořádání školního kola chem. olympiády kat. C, B (prof. D. Pokorná) 
krajské kolo CHO kat. C  Syrový, Klíč (V.) 

krajské kolo CHO kat. B Janík, Vlková, Chloupková 
 
příprava a organizace krajské soutěţe O pohár Heyrovského  (prof. E. Trnová, 
M. Konečný; pro 8. roč. ZŠ a III. gymnázií; 60 ţáků) 
 
Další aktivity a odborné vzdělávání VYUČUJÍCÍCH: 

 
prof. D. Pokorná 

 absolvování semináře Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami, 

 chemický seminář, Pardubice, 3x za rok, 

 Letní škola Praha – Chemie, materiály a technologie. 
 
prof. E. Trnová 

 školitelka Nová maturita – chemie pro JMK, 

 vede kurzy v rámci SSŠ Brno – Jak učit chemii na ZŠ. 
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prof. R. Hrubá 

 absolvování semináře Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami, 

 říjen duben – individuální příprava studentů 4. C na maturitní zkoušku 
a příprava na  přijímací zkoušky z chemie. 

 
Katedra geografie 

 
Profesoři a profesorky:  Jitka Zelinková (vedoucí geografické sekce) 
    Isidor Maršálek, Marie Minxová 
 
Geografické exkurze: 

 Brno – Geodis, Přírodovědecká fakulta MU (Den GIS), Eurocentrum 
zeměpisný seminář – 3. a 4. ročník, 14. 11. 2007 

 CHKO Pálava – komplexní přírodovědná exkurze 
předměty – biologie, zeměpis, 1. ročník, 21. 4. 2008, 
(prof. I. Maršálek, prof. J. Fiala, prof. Jan Lukáš, prof. R. Hrubá) 

 Jiţní Morava – Niederösterreich - komplexní přírodovědná exkurze 
předměty – biologie, zeměpis, 2. ročník, 6.5.008,  
(prof. I. Maršálek, prof. J. Fiala, prof. Jan Lukáš, prof. R. Hrubá) 

 
Realizovaly se všechny geografické exkurze, které byly zařazeny do plánu školy. 
Komplexní přírodovědné exkurze pro 1. a 2. ročník byly koncipovány v širších 
souvislostech s důrazem na vztahy mezi sloţkami krajinné sféry. Z tohoto důvodu 
odborně připravovali a vedli exkurze společně vyučující zeměpisu a biologie. Pro 
studenty byly připraveny písemné infomateriály a v terénu řešili zadané úkoly. 
V září 2009 plánujeme výběrovou geografickou exkurzi do oblasti Alp (ve spolupráci 
s katedrou dějepisu – prof. Pros a ČJ – prof. Trefná) 
 
Zeměpisné soutěţe: 

Zeměpisná olympiáda 
Pro všechny kategorie bylo připraveno školní kolo – A (prof. I. Maršálek), B 
(prof. I. Maršálek), C (prof. J. Zelinková), D (prof. J. Zelinková). Vítězové školních kol 
se zúčastnili kola okresního. Okresní kolo kategorie D zajišťovala naše škola 
organizačně. 
 
Výsledky ZO: 

Kolo  kategorie třída  příjmení, jméno  umístění 
okresní A  prima  Trčková Sabina  12 
  B  sekunda Dohnálková Ludmila 10 
  C  kvarta  Konečná Kateřina  3 
  D (VG) sexta  Janáč Martin   1 
    2.B  Kohoutová Markéta 2 
    4.B  Sedlák Štěpán  3 
krajské D  sexta  Janáč Martin   1 
  D  2.B  Kohoutová Markéta 10 
celostátní D  sexta  Janáč Martin   4 
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Seminární práce: 

Všichni studenti zeměpisného semináře ve 4. ročníku vypracovali seminární práci. 
Formou referátu ji představili spoluţákům a o dané problematice diskutovali. 
Hodnocení se promítlo v klasifikaci za druhé pololetí. 
 
Připomínky k výuce: 

Vyučující zeměpisu povaţují stávající hodinovou dotaci (1. a 2. ročník dvě hodiny 
týdně) za nedostatečnou a navrhují rozšíření, alespoň v jednom ročníku na tři hodiny 
týdně. 
Odborná učebna č. 306 se v současné době vybavuje dataprojektorem. Prof. Maršálek 
navrhuje dořešení učebny č. 307 obdobně vzhledem k tomu, ţe v této místnosti často 
výuka zeměpisu probíhá.  
 
Odborné vzdělávání vyučujících: 

19. – 21.8.2008 Letní geografická škola (MU Brno – Geografický ústav Přírodovědecké 
fakulty), prof. J. Zelinková, prof. I. Maršálek 
   
Maturitní zkoušky 

V oktávě  maturovalo z biologie 11 studentů, průměrný prospěch 1,18. Ve 4. B 
maturovalo z biologie 12 studentů, průměrný prospěch 1,67 Ve 4. C  maturovalo 
z biologie 7 studentů, průměrný prospěch 1,71.                                     
V oktávě maturovalo z chemie 9 studentů, průměrný prospěch 1,33. Ve 4. B 
maturovalo z chemie 8 studentů, průměrný prospěch 1,75. Ve 4. C maturovalo 
z chemie 6 studentů, průměrný prospěch 1,50.           
V oktávě  maturovalo ze zeměpisu 5 studentů, průměrný prospěch 2,00. Ve 4. B 
maturovalo ze zeměpisu 7 studentů, průměrný prospěch 1,71. Ve 4. C maturovalo 
ze zeměpisu 8 studentů, průměrný prospěch 2,00.           
 
KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY 

 
Předmětová komise pracovala v letošním roce ve sloţení : Isidor Maršálek, Jitka 
Zelinková, Sáša Ţivná, Jaromír Dvořák a Jan Lukáš. Jednotlivé schůzky předmětové 
komise proběhly v termínech stanovených časovým plánem práce školy. Během 
měsíce září byly dodány všechna omezení studentů na hodinách TV a doloţena 
potvrzením lékaře. V průběhu roku byla doplňována podle akutnosti zdravotního 
postiţení studentů. Také učení plány vyučujících byly zpracovány v termínu a byly 
směřovány k přípravě na mimořádné situace a výchově ke zdraví  a zdravému 
ţivotnímu stylu včetně enviromentální a protidrogové orientace. Rovněţ na dalších 
schůzkách došlo k dohodě kde si jednotliví členové komise rozdělili účast na 
soutěţích pořádaných v rámci AŠSK jak pro NG, tak i pro VG. LVK byl po domluvě 
oddělen samostatně pro NG II. v termínu 9. 2. – 15. 2. 2008 (vedoucí kurzu: Sáša 
Ţivná) a VG  v termínu 2. 3. – 8. 3. 2008 V.+ 1. B + 1. C (vedoucím kurzu: Isidor 
Maršálek) 
Oba kurzy splnily své poslání, bohuţel v letošním roce jsme se nevyhnuli jednomu 
pracovnímu úrazu  (zlomenina v kotníku – instruktorka Zelinková). 
V rámci plánu práce jsme se zúčastnili regionálních soutěţí pod patronací AŠSK jak 
pro NG a ZŠ, tak i pro střední školy. 
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Výsledky soutěţí  

 Lehká atletika Blansko – 1. místo st. dívek 
Břeclav  - krajský přebor 

 Přespolní běh Blansko – 1. místo st. dívky 
Hodonín – krajský přebor 
Lysice – 3. místo ml. dívky 
  I.+  II.  chlapci (účast) 
     III. + IV. chlapci (účast) 

 Pohár ROZHLASU v atletice  
I. + II.  5. místo 
III. + IV.  1. místo koule, 2. místo 60 m 
5. místo ml. dívky, st. Dívky (účast) 

 

 Florbal  Velké Opatovice – 3. míst ml. dívky 
I.+ II. chlapci (účast) 
III. + IV. chlapci (účast) 
Jedovnice  1. místo st. dívky okres 
Znojmo 1. místo st. dívka kraj 
Jedovnice 3. místo ve skupině st. Chlapci 

 Odbíjená Blansko 1. místo st. dívky 
                                     6. místo krajský přebor st. Dívky 

             Letovice 3. místo ve skupině st. chlapci  
                               2. místo ml. dívky 

 Košíková  Boskovice (organizace GYBO) 2. místo st. chlapci – okres 
                         Břeclav  st. dívky krajský přebor 
 

 Kopaná Blansko 3. místo st. chlapci okres 
Sálová Kopaná   Blansko 3. místo ve skupině st. chlapci 
Cocacola cup I. – IV. (účast) 
Memoriál V. Kotrhonze – malá kopaná III. + IV. (účast) 
     

Personální zajištění STK proběhlo ve třech variantách : 

Chorvatsko proběhlo v termínu 13. 6. -  21. 6. 2008 vedoucí Sáša Ţivná, instruktoři  
Jan Lukáš a Lenka Andrlíková, lékař MUDr. Hegerová.  
Vodácký kurz Vltava 2008 se uskutečnil ve dnech 16. 6. – 20. 6. 2008 vedoucí Isidor 
Maršálek, instruktor Lada Baţantová. 
Vysokohorská turistika Rakousko – Lechtal vedoucí Libuše Skořepová. 
Pro 2 studentky, které se nemohly ze zdravotních důvodů zúčastnit STK byla 
stanoveno náhradní zaměstnání v knihovně školy. 

 
V letošním roce byla věnována péče o studenta 4.B třídy Jaromíra Zarbocha  a Jiřího 
Sedláka, kteří projevili zájem o studium s tělovýchovnou orientací. 
V letošním roce kolegové J. Dvořák a S. Ţivná uskutečnili pro zájemce o jarních 
prázdninách lyţařský zájezd do Rakouských Alp – Zettersfeldu. Vzhledem 
k nestabilní sněhové pokrývce v poslední dekádě na našich horách, provedli 
prezentaci tohoto pobytu u nastávajících  prvních ročníků. Tento záměr je 
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nezpochybnitelný i proto, ţe finanční náklady LVK v tuzemsku se téměř shodují 
s částkou zaplacenou za pobyt v Rakousku. Toto řešení je vhodné i proto, ţe LVK se 
má uskutečnit pouze v pracovních dnech tedy mimo So a Ne.  

Podíl na sportovní a společenské činnosti školy se realizoval opět volejbalovým 
turnajem, který v letošním roce vyhrála maturitní třída 4. B. Tento turnaj si opět 
organizovali sami studenti za vydatné koordinace profesorkou Zelinkovou.   
 

 
 

 
KOMISE MATEMATIKY, FYZIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Členové komise 

RNDr. Drahomír Skořepa, M-F-VT 
RNDr. Lada Baţantová, M-F, vedoucí Pk, vedoucí katedry F 

Mgr. Marie Boudová, M-F 
Mgr. Petr Drahoš, M-F-VT, vedoucí katedry VT 
Mgr. Jaromír Dvořák, M-Tv 
Mgr. Dagmar Smolová, M-F, vedoucí katedry M 
PaedDr. Mojmír Stloukal, M-Z 
Mgr. Jitka Stloukalová, M-VT 
Mgr. Jiří Šmerda, M-F 
Mgr. Jaroslav Synek, M-F-VT 
Mgr. Michal Andrlík, DG (ext.) 

 

Kontrola plnění osnov a LP 

Plány učiva budou ve většině splněny. Některé kapitoly budou probrány na začátku 
příštího školního roku. Počet LP se daří splnit ve třídách s cvičením. Ve 
dvouhodinovkách bez cvičení (zvláště ve třídách s rozšířenou výukou jazyků) se 
splnit počet LP nedaří. Při odpoledním vyučování tři dny v týdnu a čtvrteční 
zkoušce sboru je velmi obtíţné přidávat další odpolední hodinu v důsledku dělení 
třídy na poloviny. Zvláště elektrická měření jsou náročná na přípravu a samotné 
provedení je ve 45ti minutách prakticky nemoţné. 
 
Vyhodnocení úspěšnosti soutěţí 
 
Vyšší gymnázium 

Komise zapojila svoje studenty do všech základních soutěţí. Jejich úspěšnost 
v letošním roce nebyla taková jako v předchozích letech, ale i v tak obtíţných 
oborech jako je matematika a fyzika stále obsazujeme všechny kategorie. Úlohy 
olympiád jsou značně obtíţné a bez pomoci vyučujícího je sám zvládne jen 
málokterý student našeho gymnázia. Příprava v podstatě vyţaduje další odpolední 
práci ve škole nejen studentů, ale i garantů jednotlivých kategorií. Všem jim patří 
velký dík. 
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Fyzikální olympiáda 
 
Celostátní kolo 

kat. A  Zdeněk Vais  úspěšný řešitel (41. místo)  Ba 
Krajské kolo 

kat. B  Michal Bednář  účastník     Bd 
Jakub Rozbořil účastník     Bd 
Roman Skoupý účastník     Bd 

kat. C  Martin Janáč  účastník     Ba 
  Martin Peška  účastník     Ba 
kat. D  Tomáš Pikálek úspěšný řešitel X.–XII. místo  Sm 
 
Soutěţe Fykos konané v Praze dne 30. 1. 2008 se zúčastnili 
Zdeněk Vais, Martin Barák, Rozbořil Jakub, Skoupý Roman a Bednář Michal 
a obsadili 28.-30. místo. 
 
Matematická olympiáda 
 
Krajské kolo 

kat. A  Jakub Rozbořil účastník  16. – 17. místo Sk 
kat. C  Dominika Kalasová účastnice  39. – 48. místo Su 
  Tomáš Syrový účastník             39. – 48. místo Su 
  Hana Schlorová účastnice  56. – 57. místo Su 
školní kolo  Martin Janáč, Libor Zapletal, Jana Sedláková   St 
 
Niţší gymnázium 

Je škoda, ţe se nepodařilo získat řešitele MO kategorie Z9 a Z8. V ostatních 
kategoriích byla naše škola velmi úspěšná. 
 
Fyzikální olympiáda 
Okresní kolo 

kat. E  Kateřina Konečná úspěšná řešitelka 5. místo             Sm 
  Barbora Ţivná účastnice                Sm 
kat. F  Tomáš Axman jediný úspěšný řešitel  1. místo  Sm 
 
Matematická olympiáda 
Okresní kolo 

kat. Z7 Kateřina Synková    1. místo  Bd 
  Kamila Lepková    1. místo  Bd 
  Lenka Syrová    4. místo  Bd 
  Petr Horáček     5. místo  Bd 
kat. Z6 Ondřej Král     2. místo  Bd 
  Tereza Novosadová    4. místo  Bd 
  Sabina Trčková    6. místo  Bd 
  Karolína Kuchyňová   9. místo  Bd 
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Pythagoriáda I okresní kolo (ve školním kole 8 ţáků) 

Kuchyňová     1. místo  Bd 
Malysák     2. místo  Bd 
Macková, Trčková    3. místo  Bd 
Jurášková     7. místo  Bd 

Pythagoriáda II okresní kolo (ve školním kole 8 ţáků) 

  Lepková, Langrová    1. místo  Bd 
  Synková     2. místo  Bd 
  Zobačová     3. místo  Bd 
  
Výsledky soutěţe KLOKAN 
Benjamín 

1. Horáček Petr, sekunda, 91 bodů 
2. Malysák Matěj, prima, 85 bodů 
3. Synková Kateřina, sekunda, 84 bodů 
4. Macková Michaela, prima 
5. Kuchyňová Karolína, prima 
6. Alexová Kristýna, prima 
7. Trčková Sabina, prima 
8. Syrová Lenka, prima 
9. Špidlík Lukáš, sekunda 
10. Dohnálková Ludmila, sekunda 
11. Marečková Blanka, sekunda 
12. Zobačová Eliška, sekunda 
13. Jurášková Erika, prima 
14. Špidlová Veronika, prima 
15. Konečná Martina, sekunda 

Kadet 

1. Tesařová Markéta, tercie, 62 bodů 
2. David Jakub, tercie, 61 bodů 
3. Čermák Jiří, tercie, 53 bodů 
4. Synková Jana, kvarta 
5. Axman Tomáš, tercie 

 
SOČ   

Martin Barák  Jemný úvod do fraktální geometrie – postup do celostátního 
kola  Sk 
Zapletal Josef  Poštovní systém v ASDNET – webová aplikace- místní kolo
 Dr 
 
 Zhodnocení exkurzí 

Akce konané ve školním roce 2007 – 2008  
31. 10. 2007 Den otevřených dveří MÚ AVČR, Brno 4 studenti 3.B  Bd 
8. 11. 2007  Den otevřených dveří ÚPT AVČR 4 studenti 3.B  Bd 
23. 11 2007 PřF UP Olomouc, Fyzikální kaleidoskop 4 studenti              Dr 
29. 2. 2008 Pozoruhodný křemík – přednáška VII, VIII, 3.B, 4.B        Ba 
14. 5. 2008 Elektrárna Dlouhé Stráně   29 studentů           Sm, St 
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Všechny akce splnily očekávání účastníků a jistě se budeme snaţit je realizovat 
i v příštím roce. 
 
Hodnocení 2. pololetí a celého školního roku 

Bez připomínek 
 
Náměty pro práci na příští školní rok 

V  příštím školním roce bychom rádi přidali exkurzi do Planetária, Dukovan a více 
vyuţili nabídky Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU Brno, kde 
se nabízí mnoho akcí pro studenty (přednášky, pokusy… ). 
 
Různé 

Pro NG pořídit do skladu nové učebnice Fyziky nakladatelství FRAUS: 35 ks pro 
Primu, 35 ks pro Sekundu, 2ks učebnic pro učitele (pro oba ročníky). Vhodná by 
byla i i-učebnice, která se dá vyuţívat s tabulí ACTIVBOARD.  
Doplnit učitelskou knihovnu o nové aktuální tituly. 
Zváţit nakoupení pomůcek do fyziky. 
Přihlásit se na seminář pro tvorbu osnov z předmětů: fyzika, matematika a VT 
 
Další vzdělávání učitelů (absolvovaná školení a kurzy): 

Baţantová Fyzika v praxi   11 dvouhodinových přednášek 
Drahoš MS Windows server 200R  20 hod 
  Počítač ve škole   3 dny 
 
Počty hodin v úvazku (M – F – VT)  Počty maturantů 

Ba (4 – 20 – 0)     11 – 9 – 0  
Bd (16 – 4 – 0) 
Dv (8 – 0 –  0) 
Dr (0 – 4 – 13)                  0 – 0 – 1  
Sm (9 – 13 – 0) 
Su (11 – 0 – 10)       7 – 0 – 0  
Šr (6 – 3 – 0) 

St (8 – 0 – 0)        3 – 0 – 0  
celkem      21 – 9 – 1  
 

Členové komise se podíleli na úpravě nástěnek školy věnované fyzice, 
programování, informačním technologiím. 
 

 



 
43 

 
 

 

 

 

 

 

 
Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení 

Název  Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 

Sídlo  Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 62 073 109 

Zřizovatel Jihomoravský kraj 
Adresa pro dálkový 
přístup www.gymbos.cz 

 

Školy a školská zařízení, jejichţ činnost p.o. vykonává 
Název  kapacita 

Gymnázium 510 

Školní jídelna 450 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 
Obory vzdělání gymnázia a konzervatoře 

Ročník 
Gymnázium 8leté* Gymnázium 6leté ** Gymnázium 4leté 

Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků Počet tříd Počet ţáků 

1. 1 30     2 59 

2. 1 31     2 62 

3. 1 29     2 60 

4. 1 29     2 61 

5. 1 29         

6. 1 27         

7. 1 25         

8. 1 29         

celkem 8 229 0 0 8 242 

 

 
Další volnočasové aktivity 

 Biosphera 

 Řidičský průkaz 

 Školní časopis Gaudeamus 

 Pěvecký sbor NOTA 

 Projekt „Otevřené oči“ 
 
 
 
 
 

Zpráva o činnosti školy 

RNDr. Drahomír Skořepa 
ředitel gymnázia 

http://www.gymbos.cz/
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Školní jídelna 
Počet zapsaných strávníků (k 31. 3. 2008) 

  
Školní jídelna 

Ţáků školy 420 

Ţáků jiných škol   

Pracovníků školy 42 

Cizích strávníků   

Celkem 462 

 

 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek 

  

Počet ţáků 
konajících 

zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění ke 

zkoušce 

Gymnázium 4leté 
denní forma 61 32 29 0 0 
ostatní 
formy           

Gymnázium 6leté           

Gymnázium 8leté 29 14 14 1 0 

celkem 90 46 43 1 0 

 

 

Údaje o přijímacím řízení 

Obor 1.kolo - počet další kola - počet 
Celkem - 

počet 

Kód Název (forma) 

p
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h
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tn
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n
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ja

tý
c

h
 

79-41-K/81 Gymnázium 46 46 30       30 16 

79-41-
K/401 Gymnázium - veobecné 38 38 30       30 8 

79-41-
K/408 Gymnázium - živé jazyky 29 29 28 13 13 2 30 12 

celkem 113 113 88 13 13 2 90 36 

 

Individuální integrace 

Typ postiţení KKOV oboru Ročník 
Počet 
ţáků 

Tělesné postiţení 79-41-K/801 4. 1 

Zrakové postiţení 79-41-K/401 4. 1 

celkem 2 
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CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE (Uvádějte přepočtený počet) 
Počty pracovníků školy 

Útvar Funkce Počet na SŠ 

Pedag.pracovníci 

ředitel 1 

učitel 34,53 

    v tom zástupce ředitele 2 

asistent pedagoga   

trenér   

vychovatel   

celkem 35,53 

Nepedagogičtí pracovníci 15 

 

Kvalifikace a aprobovanost 
  Učitelé na SŠ 

Odborná kvalifikace (v %) 98 

Aprobovanost (viz pokyn - v %) 100 

 

 

Věkové sloţení pedagogických pracovníků 

Věk 

Učitelé na SŠ 

Muţi Ţeny 

do 35 let 2 4,71 

35 - 50 let 5,67 8,95 

nad 50 let 3 10 

Důchodci 0,34 0,86 

Celkem 11,01 24,52 

 
Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (vč. řídících 
pracovníků školy) 

Typ kurzu/školení 
Počet 

zúčastněných 

Studium ICT koordinítorů 1 

Studium koordinítorů ŠVP 1 

Další vzdělávání pedagogických (vč.řídících pracovníků školy) 85 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 7 

    

celkem 94 

 

PORADENSKÉ SLUŢBY NA ŠKOLÁCH (Údaje o pracovnících školy) 

  

fyzický 
počet 

kvalifikace, specializace 
dosaţené 
vzdělání 

věková struktura 

do 35 
let 

35 - 50 
let 

výchovný poradce 1 kvalifikace, specializace VŠ   1 

školní metodik prevence 1 kurz VŠ 1   

 

  

úvazek kvalifikace, specializace 
dosaţené 
vzdělání 

věková struktura hrazen z 

prostředků 
ESF (VIP 
kariéra) 

do 35 
let 

nad 50 
let 

školní psycholog 0,5 kvalifikace, specializace VŠ   1 1 
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DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 

 Spolupráce s druţební školou v Německu, 

 spolupráce s druţební školou ve Slovinsku, 
 spolupráce s druţební školou v Rusku 

 

Mimoškolní aktivity 

 Pěvecký sbor Nota,  

 divadelní soubor NABOSO, 

 projekt Film a škola, 

 zájezdy na divadelní představení, 

 školní časopis Gaudeamus, 

 projekt Biosphera - stálá expozice biotopních nádrţí biogeografických oblastí. 
 
Účast ţáků a studentů školy v soutěţích 

 Mezinárodní kolo zeměpisné olympiády – Martin Janáč, sexta, 2. místo, 

 Gymnasia Cantant – zlaté pásmo pěvecký sbor NOTA, 

 literární soutěţ The IMPAC Young Writers Award – mezinárodní soutěţ, 
Hana Trnečková 1. – 2. místo, 

 Matematická olympiáda kategorie A, krajské kolo, Jakub Rozbořil 16. – 
17. místo, 

 Fyzikální olympiáda kategorie A, celostátní kolo, Zdeněk Vais 41. Místo 

 ostatní úspěchy jsou uvedeny u hodnocení předmětových komisí. 
 

 
Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdruţení…) 

 Gymnázium W. Rathenau - Bitterfel – SRN, 

 Základní škola Milana Šustašiča Ľublaň - Slovinsko, 

 Umělecká škola v Gatčině u Petrohradu, 

 Sdruţení rodičů ţáků a absolventů při Gymnáziu Boskovice, 

 Obecně prospěšná společnost GYBO. 
 
Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty 

 Spolupráce s Muzeem Boskovicka. 
 
Účast ţáků a pedagogů na ţivotě obce 

 Kulturní vystoupení pěveckého sboru na akcích města, 

 kulturní vystoupení divadelního souboru na akcích města, 

 člen rady města, předseda komise pro výchovu a vzdělávání, člen grantové 
komise. 
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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

 
Gymnázium je podle zřizovací listiny všeobecně vzdělávací vnitřně 
diferenciovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých 
školách. Dále připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře 
a v dalších oblastech.  

Ve škole se studují tyto obory: 
            79-41-K/801   8 tříd 
 79-41-K/401    4 tříd 
 79-41-K/408 – ţivé jazyky 4 třídy 
 Gymnázium plní všechny úkoly v oblasti hlavní činnosti. Mimo těchto úkolů 
se snaţí i o řadu nadstandardních akcí v oblasti přírodních věd, humanitních věd 
a kultury v regionu i v mezinárodním hledisku,  připomenu např. projekt – Otevřené 
oči, který mapuje oblast sociálních sluţeb v Boskovicích a okolí. Výstava proběhla 
v prosinci 2007, promítání filmu proběhne v dubnu 2008. Pěvecký sbor Nota 
navštívil v rámci projektu Do světa školu v Gatčině – předměstí Petrohradu 
(Leningradská oblast -  oblast, se kterou spolupracuje Jihomoravský kraj). Dále 
probíhá projekt BIOSPHERA 3. 
 
II. Plnění úkolů v personální oblasti  

 
Činnost se řídí „Plánem personálního rozvoje pracovníků školy“.  
Ostatní viz. Příloha – Výkaz P 1-04. 

 
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 
1. Příjmy (v tis. Kč)    Rozpočet Skutečnost 

 Plnění               

602 – Trţby z prodeje sluţeb  1.348 1.453 107% 
 - z toho – stravné 1.320 1.421 107% 
602 – Příjmy z doplňkové činnosti 0 108 100% 
644 – Úroky 3 3 100% 
648 – Pouţití fin. Fondů 0 436 100% 
649 – Jiné výnosy 0 68 100% 
691 – Dotace 21.904 20.904 100% 
 

2.   Výdaje (v tis. Kč)    Rozpočet Skutečnost        Plnění 

                           
501 – Spotřeba materiálu 2.105 2.392 114%      

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace k 31. 12. 2007 
č.org. 1801 

RNDr. Drahomír Skořepa 
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502 – Spotřeba energie 1.218 1.144 94% 
511 – Opravy a údrţba 300 737 246%  
512 – Cestovné 168 213 127% 

513 – Reprezentace 5 5 100% 
518 – Ostatní sluţby 952 906 95% 
521 – Náklady na mzdy a OON 13.020 13.020 100% 
524 – Odvody soc. a zdrav. pojištění 4.558 4.505 98% 
525 – Zákonné pojištění odpovědnosti 50 54 108% 
527 – Základní příděl 255 255 100% 
549 – Jiné ostatní náklady 80 73 91% 
551 – Odpisy DHM a DNM 544 549 101% 
Náklady na doplňkovou činnost 0 31 100% 
Celkem 23.255 23.853 102% 
- podrobné čerpání viz. Příloha Přehled o čerpání rozpočtu 

 

 Finanční majetek 

241 – provozní prostředky 2.687.265,60 Kč 
243 – prostředky FKSP 14.146,47 Kč 
 
261 – pokladní hotovost 3.013,50 Kč 
263 – ceniny – poštovní známky 302,00 Kč 
 

 Pohledávky a závazky 

Pohledávky k 31.12.2007 788.004,62 Kč 

Závazky k 31.12.2007 2.218.656,20 Kč 
podrobný přehled pohledávek a závazků viz příloha č. 17 
  

 Dotace   

K 31.12.2007 jsme obdrţeli dotace od zřizovatele v celkové výši 21.904.631,-Kč 
z toho byla dotace na přímé náklady na vzdělávání ve výši 18.222.631,--Kč  
dotace na provoz ve výši 3.362.000,--Kč  
projekt Do světa  - Rusko 235.000,--Kč 
účelovou dotaci na SIPVZ ve výši 10.000,--Kč 
účelová dotace EVVO Podpora environmentálního vzdělávání 75.000,--Kč  
 

 Investice 

    Z FRM bylo hrazeno: 

 Interaktivní tabule ve výši 114.268,--Kč 

 Elektrický kotel - ŠJ ve výši 121.380,--Kč 

 Kamerový systém ve výši 98.242,--Kč 
     Z rezervního fondu byla hrazena oprava - výskyt dřevomorky ve výši  

  187.680,--Kč 
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IV. Autoprovoz 
 
Škola nemá automobilový park. 

 
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 
 
 Stav majetku:           stav k 1.1.         stav k 31.12. 
  
 018 – DDNM -          83.674,00 Kč         133.789,64Kč
 021 – Budovy, stavby  21.622.407,20 Kč    21.622.407,20 Kč 
 022 – DHM      3.464.329,20 Kč      3.379.593,20 Kč 
 022 – DHM – vl. majetek       104.690,00 Kč       104.690,00 Kč 
 028 – DDHM      4.752.065,50 Kč    5.018.043,09 Kč 
 028 – DDHM – vl. majetek         98.112,00 Kč         98.112,00 Kč 
 031 – Pozemky        405.345,00 Kč       405.345,00 Kč 
  
  
VI.  Komentář k tabulce „ Přehled o tvorbě a čerpání peněţních fondů“. 

 
Fond FKSP – rozdíl  mezi účtem 912 a 243 10 je způsoben vyúčtováním 
základního přídělu za rok 2007, stavem půjček, poplatky, úroky, 
neproúčtováním vstupenek. 
 
Stav účtu 243 10  14.146,47 Kč 
Stav půjček        400,00 Kč 
Základní příděl  71.790,00 Kč 
Splátky půjček       300,00 Kč 
Vstupenky        430,00 Kč 
Poplatky        154,00 Kč 
Úroky         - 12,28 Kč 
 

       Celkem                 87.208,19  Kč 
 
Tento zůstatek jiţ souhlasí s fondem 912 – FKSP. 
 
Investiční fond rozdíl mezi účtem 916 a 241 20 je způsoben neproplacením 
   investiční faktury 
 
Stav účtu 241 20 32.609,09Kč 
Investiční faktura   2.142,00Kč 
   ------------------- 
   30.467,09Kč 
 
Tento zůstatek jiţ souhlasí s fondem 916 – Investiční fond 

 - viz příloha č. 14 
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VII. Kontrolní činnost 
 

Kontrolní činnost se řídí těmito dokumenty: 

 Plán kontrol na školní rok – neveřejná příloha plánu práce, 

 Plán kontrol ve vzdělávání a výchovném procesu, 

 Vnitřní předpis ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik 
a přezkušování, 

 Vnitřní předpis ke šetření, registraci, evidenci a odškodňování pracovních úrazů, 

 Vnitřní předpis k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

 

VIII. Přílohy 
  

 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích P 1-04 

 Přehled o plnění rozpočtu v roce 2007 – příloha  č. 13 
 Přehled tvorby a čerpání peněţních fondu v roce 2007 – příloha č. 14 
 Přehled výnosů a nákladů – příloha č. 15 a 16 
 Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2007 – příloha č. 17 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obor: 79-41-K/401 – Gymnázium – všeobecné - čtyřleté 
Andrea Bartoňková, Lukáš Bělehrádek,  Zdeněk Bušina,  Martina Cvrkalová, 
Michaela Čachotská, Ludmila Dobrozemská, Patrik Hauk,  David Hebelka,  Jana 
Hřebíčková,  Veronika Chlupová,  Pavlína Juračková, Dita Koupá,  Jan Krušina, 
Tereza Lašanová,  Tereza Manová, Petra Mertová, Daniela Němcová, Kristýna 
Nešporová,  Elena Ondroušková, Robert Peša,  Markéta Plačková, Brigita 
Rotroeklová,  Filip Řehoř,  Eliška Řiháková,  Magdaléna Sedláčková, Hana 
Sobotková, Kristýna Štarhová,  Tereza Tlamková,  Zdeněk Trávníček,  Jana Veselá. 
 

Obor: 79-41-K/408 – Gymnázium – ţivé jazyky - čtyřleté 
Alţběta Bajerová,  Zuzana Blahoňovská,  Vendula Dujková, Petr Fiedler, Nina 
Hejlová, Stanislav Hlaváč, Michaela Hrubá, Dagmar Jedlinská, Nikola Kejhová,  
Matěj Klíma,  Kristýna Klimešová, Karla Kočvarová,  Karolína Kolářová, Klára 
Konopáčová,  Markéta Kopecká, Vendula Křivánková, Alice Miholová,  Kristýna 
Musilová,  Tereza Musilová,  Iveta Novotná,  Radovan Pokorný,  Pavla Pospíšilová,  
Adéla Rozbořilová,  Milan Svrček, Gabriela Šafránková, Nikola Šmídová, Šárka 
Švábová, Jana Toulová,  Marie Venclů, Eva Vítková. 
 

Seznam studentů přijatých ke studiu na gymnáziu 

Mgr. Jaroslav Synek 
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Obor: 79-41-K/81 – Gymnázium osmileté 
Barbora Dufková,  Jiří Dvořáček,  Martin Dvořák, Ivo Grund, Eliška Hrochová,  Filip 

Jimramovský,  Kamila Krausová,  Kateřina Látalová,  Jiří Machan,  Jan Martinek,  
Jakub Matušů,  Daniel Mičko,  Tereza Nároţná,  Jakub Němec, Ondřej Novosad, 
Tereza Ocetková, Kateřina Pluháčková,  Martin Pospíšil,  Sára Provazníková,  
Adriena Redlová,  Pavlína Richtrová,  Jan Svoboda,  Alena Šešulková,  David Štěpán,  
Kateřina Táborská, Marek Tichý,  Anna Tlamková, Aneta Umshausová,  Michal 
Veselý,  Dominik Vyskočil. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Výsledky maturitních zkoušek - třída: 4B 
Č  A  N  Fr  ZSV  D  M  F  CH  BI  Z    
31  27  4  1  14  5  11  4  8  12  7   
2,00  2,33  1,75  2,00 1,36  1,20  2,18  1,00  1,75  1,67  1,71   
 
MZ vykonalo:     31 
Úspěšně vykonalo:    31 
Průměrná známka:    1,88 
PVZ:      13 
Prospělo:      18 
Neprospělo:     0 
 
 
Výsledky maturitních zkoušek - třída: 4C 
 Č  A  N  Fr  ZSV  D  M  CH  BI  Z   
30  23  7  8  23  4  3  6  7  8   
1,63  1,61  1,57  1,13 1,52  1,25  1,67  1,50  1,71  2,00   
 
MZ vykonalo:     30 
Úspěšně vykonalo:    30 
Průměrná známka:    1,58 
PVZ:      19 
Prospělo:      11 
Neprospělo:     0 
 
 
 
 

Výsledky maturitních zkoušek 
Mgr. Jaroslav Synek 
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Výsledky maturitních zkoušek - třída: VIII 
Č  A  N  Šp ZSV  D  M  F  CH  BI  Z    
29  24  2  3 13  4  7  6  9  11  5    

1,62  2,38  1,00 1,00 1,85  2,25  2,14  1,50  1,33  1,18  2,00   
  
MZ vykonalo:     29 
Úspěšně vykonalo:    28 
Průměrná známka:    1,76 
PVZ:      14 
Prospělo:      14 
Neprospělo:     1 



 

Granty SRŢA pro školní rok 2007/2008 
RNDr. Drahomír Skořepa 

 

Název akce Poţaduje Popis Počet studentů Termíny Ţádáno Příspěvek Účel 

Gaudeamus Trefná Studentský časopis celá škola, red. 10 měsíčně 5000 4000 náklady na tisk 

Salon Zelinková Přehlídka studentské tvořivosti celá škola, 3.B 25.2. - 29. 2. 4000 3000 materiály, ceny 

Konference 
MUN Minxová Mezinárodní konference Berlín 5 13. - 18. 11. 1500 1000 cestovné 

Olympiáda M Skořepa Podpora nadaných studentů v M 15 celoročně 2000 1200 cestovné, kurzovné 

Olympiáda F Boudová Rozvoj talentovaných studentů ve F 10 celoročně 4000 1200 cestovné, kurzovné 

Nota Bařinková Pěvecký sbor 60 celoročně 20000 10000 cestovné, nahrávky 

Miss GYMBOS Borková Společenská akce celá škola   2500 2000 výz., kost., nosiče 

E-twinning Borková Elektr. kom.se školou ve Slovinsku 10 žáků sekundy celý školní rok 3000 3000 tisk,CD, DVD atd. 

Biosphera Fiala Akvária, terária - provoz celá škola, 15 celoročně 5000 4000 krmení, techn. zab. 

NABOSO Trumpeš Vydání CD Magorův sbor 14 celoročně 10000 10000 výroba CD 

Sport. soutěže Maršálek 
Finanční zabezpečení sport. 
soutěží celá škola celoročně 16000 12000 startovné, ceny 

Enviroment. 
vých. Trnová 

Příspěvek k projektu MŠMT (100 
tis.) celá škola trvale 10000 10000 env. učebna, akce 

Vaření Škvařilová Soutěž ve vaření  3 zima 07 a jaro 08 2000 1600 
pojištění, dekorace, 
fot. 

Protidrog. prev. Stloukalová Aktivity protidrogové prevence celá škola celoročně 9000 7000 předn., besedy, dopr. 

     
94000 70000 
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