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1. Slovo úvodem  
 

Jsme osmileté a čtyřleté veřejné gymnázium. Naši školu navštěvují studenti po 

ukončení páté a deváté třídy ZŠ.  

 Od svého zaloţení v roce 1900 se gymnázium stalo střediskem vzdělanosti a 
kultury nejen pro město Boskovice, ale i pro celý region. 
Škola se nachází v původní historické budově, která byla postupně modernizována a 

přestavována. Budova byla kompletně zateplena včetně výměny všech oken. 

V současné době všechny prostory školy plně vyhovují moderní výuce.  

Na škole jsou k dispozici výborně vybavené laboratoře biologie, chemie a 
fyziky. Teoretická výuka přírodovědných předmětů probíhá v multimediálních 
posluchárnách fyziky, chemie, biologie a zeměpisu vybavených interaktivními 
tabulemi. Také ke studiu cizích jazyků slouţí specializované multimediální učebny 
angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a španělštiny. Výuka informatiky a 
programování se koná ve dvou počítačových učebnách. Studenti mají volný 
bezplatný přístup k internetu. V celé škole je strukturovaná kabeláţ a celá škola je 
pokryta bezdrátovou sítí.  Rychlost připojení k internetu je 12 Mb/s. Pro netradiční 
výuku výtvarné výchovy byly vybudovány podkrovní ateliér a keramická dílna 
s kruhem a pecí. Také výuka hudební výchovy probíhá v hudebně s kvalitní 
audiotechnikou a hudebními nástroji. Škola disponuje dvěma tělocvičnami, které 
slouţí nejen k výuce tělesné kultury, ale jsou bohatě vyuţívány i k mimoškolním 
aktivitám. Ke sportu slouţí také nově otevřený venkovní areál s umělým trávníkem. 
Dále škola vlastní reprezentační prostory (aulu), kde se konají všechna slavnostní 
shromáţdění a četné kulturní akce. 

Zřízení výtahu a vnější rampy umoţňuje bezbariérový přístup do celé budovy 

a plnou integraci tělesně postiţených studentů. 

Během dopoledních hodin je v respiriu školy studentům k dispozici bufet. 

Přímo v budově školy se nachází také jídelna, kde se můţe stravovat 500 studentů. 
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2. Základní údaje o škole  
  

Název školy: Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1  
Adresa školy: Gymnázium Boskovice, Palackého nám. 1, 680 11 Boskovice  
Telefon: 516 802 210  
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 4  

IZO gymnázia: 102 007 934  
Ředitel: Ing. Jaromír Fiala  
 
 

3. Přehled oborů vzdělávání 
Obory:  
            79-41-K/41          6 tříd 

 79-41-K/81   7 tříd 

            79-41-K/801   1 třída 

 79-41-K/401    1 třída 

 79-41-K/408 – ţivé jazyky 1 třída 

4. Organizace a řízení školy 
 
Školu řídí ředitel školy Ing. Jaromír Fiala. Řídí a koordinuje aktivity pracovníků 

školy, pracovní náplň vychází ze školského zákona. Dále zajišťuje profilaci studia, 

koncepci školy, přijímací řízení a personální problematiku.  

Zástupcem je Mgr. Jaroslav Synek, řídí a hodnotí práci ped. pracovníků, připravuje 
přijímací a maturitní zkoušky, zodpovídá za pedagogické dokumenty, organizuje 
zastupování učitelů, tvoří rozvrh hodin školy, zodpovídá za inventarizaci školy 
 který zajišťuje především problematiku organizace výuky.  

Výchovné poradenství zajišťuje Mgr. Alena Svanovská. Řeší především řeší 

výchovné a vzdělávací problémy ţáků, problematiku profesní orientace a kariérního 

růstu ţáků, pracuje se ţáky, kteří mají specifické vzdělávací potřeby, je zodpovědná 

za individuální vzdělávání ve škole. Je rovněţ koordinátorkou prevence sociálně 

patologických jevů. 

Na gymnáziu pracuje školní psycholoţka Mgr. Barbora Ondrčková, zajišťuje 

odborné psychologické poradenství pro ţáky, rodiče a pedagogy.  

Výchovná poradkyně a psycholoţka velmi úzce spolupracují v rámci Školního 

poradenského pracoviště. Mají k dispozici kabinet a klubovnu. Spolupracují také na 

PR školy. 
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Metodici předmětových komisí – metodicky vedou příslušnou komisi, jsou 
zodpovědní za tvorbu a plnění ŠVP, za olympiády, koordinují doplňování učebních 
pomůcek, literatury, spolupracují s ředitelem ohledně zajištění fungování komise, 
jsou členové kolegia ředitele. 
V  přírodovědných oborech působí Matematicko-fyzikální komise (M – F – IVT), 

kterou vede RNDr. L. Baţantová a Přírodovědná komise (Bi – CH – Z), kterou vede 

Mgr. Radka Hrubá.  

Komisi humanitních disciplín (Č – D – ZSV – HV – VV) vede Mgr. V. Berková. 

Komisi cizích jazyků (A, N, Š, F, R, L) vede PhDr. Josef Pros.  

Komisi tělesné kultury vede PaedDr. I. Maršálek. 

 

Kolegium ředitele školy je sloţeno z členů vedení školy, metodiků jednotlivých 

předmětových komisí a členů Školního poradenského pracoviště. Tvoří plán práce 

školy a projednává koncepční záleţitosti pedagogického procesu. 

 

Pedagogická rada je sloţena ze všech pedagogických pracovníků školy. Projednává 

plán práce školy, školní řád, výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy a 

hodnocení prospěchu a chování studentů. 

 

Učitelé – vykonávají komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na 
rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků ţáků, mohou být třídními učiteli, 
správci sbírek či učebny, další náplň vychází ze školského zákona. 
 
   Titul Jméno    Aprob.  
 
1. Mgr.    Bártová Jiřina   A, R, Hv  
2. PhDr.  Bařinková Lenka   Č, Hv    
3. RNDr. Baţantová Lada   M, F      
4. Mgr.    Berková Vlasta   Č, D, N    
5. Mgr.    Boudová Marie   M, F    
6. Mgr.     Dobeš Luděk   TV,Z     
7. Mgr.     Dočkalová Věra   AJ, OV    
8. Mgr.    Drahoš Petr    M, F, VT   
9. Ing.  Fiala Jaromír   Bi, Zoo   
10. Mgr.  Hlaváčková Radka   ČJ,NJ     
11. Mgr.    Hrubá Radka   Bi, Ch                                             
12. PhDr.  Marie Horáková   A, R, Ped   
13. Mgr.   Kalinová Helena   Č, A    
14. Mgr.   Kudláčková Eliška   Fr, Šp    
15. PaedDr.  Maršálek Isidor   Tv, Z    
16. RNDr.  Minxová Marie   Z, A     
17. Mgr.  Nerud Martin   Č, Hv    
18. PhDr.  Peterková Hana   A,Č,D    
19. Ing.     Pokorná Daniela   Ch, Tch   
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20. PhDr.  Pros Josef    Č, D ,L   
21. Mgr.  Prosová Věra   Č, ZSV    
22. Mgr.  Smolová Dagmar   M, F    
23. Mgr.   Stloukalová Jitka   M, VT    
24. Mgr.   Svanovská Alena   M, ZSV   
25. Mgr.   Synek Jaroslav   M, F, VT   
26. Mgr.   Šmerda Jiří    M, F,Vv   
27. Mgr.   Trefná Světlana   Č, ZSV, N   
28. Mgr.   Vítková Alena   Čj, Hv, Fr   
29. Mgr.    Ţivná Sáša    Tv, Adm   
 
Neúplný úvazek: 
 
30.  Mgr.  Barešová Milada   TV, Bi     
31.  Mgr. Přikrylová Iveta     ČJ,Fr     
32.  Mgr.   Stloukalová Iveta   Šp, Ped 
33.  PhDr.  Vítková Danuše   Čj, Vv    
34.  PaedDr.  Stloukal Mojmír   M, Z    
 
Mateřská dovolená: 
 
35. Mgr. Jančíková Michaela  ČJ, estetika  
 
Metodik ICT  Mgr. Petr Drahoš zajišťuje odbornou koordinaci informační a 
výpočetní techniky vw škole. 
 

Školská rada je tvořena dvěma zástupci zřizovatele, dvěma zástupci pedagogických 

pracovníků a dvěma zástupci zletilých studentů a rodičů. 

  
Ing. Bronislav Šamšula – předseda 
Ing. Jaromíra Vítková 
Mgr. Josef Malach 
PhDr. Hana Peterková 
Mgr. Světlana Trefná 
Mgr. Jitka Stloukalová 
PaedDr. Zdeněk Peša 
Blanka Veselá 
Štěpán Ševčík 
 

Studentský parlament je sloţen ze zástupců všech tříd. Podává řediteli školy různé 

náměty a poţadavky studentů. Podává připomínky k organizačním opatřením. 

Schází se pravidelně poslední úterý v měsíci. 
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Provozní zaměstnanci 
 

Technicko-hospodářští pracovníci:  
Fadrná Marie – samostatná účetní  
Hrnčířová Marie – mzdová účetní, personalistka  
Vitoulová Jaroslava -  administrativní a spisová pracovnice  
Dolníčková Věra - vedoucí stravování  
 

Pracovníci školní kuchyně:  
Pešová Irena - vedoucí kuchařka 
Novotná Eva  
Fojtová Jaroslava  
Havelková Zdeňka 
Pěčková Marie 
 

Školník:  
Tenora Vladimír  
 

Vrátná:  
Koutná Milena  
 

Uklízečky:  
Kudová Magda  
Kejíková Jitka  
Konečná Dana 
Přikrylová Marie 

 

5. Učební plán 
 Učební plán gymnázia vychází ze ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU pro OSMILETÉ A ČTYŘLETÉ STUDIUM.  

Učební programy jsou sestaveny tak, ţe umoţňují věnovat různým 

předmětům více prostoru. Jako hlavní cizí jazyk se vyučuje angličtina. Kromě ní si 

studenti mohou vybrat výuku německého, francouzského, španělského a ruského 

jazyka. V rámci ŠVP si studenti mohou zvolit i studium latiny. Při výuce jazyků se 

studenti dělí do skupin podle úrovně znalostí. 

Kromě českého jazyka se vyučují i další humanitní předměty - dějepis a 

základy společenských věd. Z přírodovědných a technických předmětů studenti 

absolvují biologii, chemii, zeměpis, matematiku, fyziku a výpočetní techniku. 

Studenti jsou v praktických cvičeních z fyziky, biologie, chemie, zeměpisu a 

výpočetní techniky rozděleni do skupin. 

Od prvního ročníku (kvinty) si studenti v rámci předmětu estetická výchova volí 

hudební nebo výtvarnou výchovu. 

Ideály řeckého učení kalokagatheia významně rozvíjí tělesná výchova. 
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V rámci vzdělávacího školního programu dostávají mnohem větší prostor 
volitelné povinné předměty. Ve třetím ročníku si mohou studenti zvolit 2 semináře 
z nabídky volitelných předmětů a ve čtvrtém ročníku jiţ semináře tvoří vlastní 
podstatu vzdělávacího programu.  

 

Ve školním roce 2011/2012 jsme učili na niţším gymnáziu podle školním 
vzdělávacím programem „Cesta ke vzdělání“, v prvním a druhém ročníku vyššího a 
čtyřletého studia podle školního vzdělávacího programu „Kráčíme k maturitě“.  
V ostatních třídách se řídíme „Učebním plánem Gymnázia Boskovice (osmiletý a 
čtyřletý cyklus)“, který vychází z generalizovaného učebního plánu č. j. 8 413/207-23, 
platného od 1. 9. 2007.  
 
Školní vzdělávací programy:  
„CESTA KE VZDĚLÁNÍ“ (víceleté gymnázium - všeobecné zaměření) 

„KRÁČÍME K MATURITĚ“ (čtyřleté gymnázium - všeobecné zaměření) 

předmět   I. II. III. IV. V. (1.) VI. (2.) VII. (3.) VIII. (4.)    

Český jazyk   5  5  4  4  4 4  4  4 

Cizí jazyk I.   4 4 3 4 3 3 4 4  

Cizí jazyk II.   0 0 3 3 3 3 3 4  

Základy spol. věd (ON)  1 1 1 1 2 2 2 0 

Dějepis    2 2 2 2 2 2 2 0 

Geografie   2 2 2 2 2,5 2 2 0 

Matematika   5 5 4 4  4  4  4  0 

Fyzika    2 2 2 2 2,5 2  2 0  

Chemie    0 2 2 2 2 2,5 2 0 

Biologie   2 2 2 2 2 2,5 2 0 

Informatika a výp. technika 0 0 1 2 2 2 0 0  

Estetická výchova  3 3 2 2 2 2 0 0 

Tělesná výchova  3 2 2 2 2 2 2 2  

Výchova ke zdraví  0 0 0 1 

Svět práce   0 0 1 0 

Volitelný předmět 1  0 0 0 0 0 0 2 2 

Volitelný předmět 2        2 2 

Volitelný předmět 3         5 

Volitelný předmět 4         5 

Volitelný předmět 5         5 
 

TŘETÍ ROČNÍK      ČTVRTÝ ROČNÍK 
 
VOL. I.  
KONVERZACE  CJ      KONVERZACE  CJ  
(volba jazyka podle maturitní zkoušky)      
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VOL. II. 

Student si volí 1 seminář, náplň: propedeutika a rozšíření  vědeckých disciplín, experiment, seminární 
práce a jejich prezentace 
 
APLIKOVANÁ BIOLOGIE     APLIKOVANÁ BIOLOGIE  
MATEMAT. ZÁKLAD PŘÍR. VĚD    MATEMAT. ZÁKLAD PŘÍR. VĚD  
GEOGRAFICKÝ S.     GEOGRAFICKÝ S.    
APLIKOVANÁ INFORMATIKA    APLIKOVA\NÁ INFORMATIKA  
DĚJEPISNÝ S. A MODERNÍ DĚJINY    DĚJEPISNÝ S. A MODERNÍ DĚJINY  
SVS        SVS    
LATINA       LATINA 
KONVERZACE Z 2. CJ      KONVERZACE Z 2. CJ  

 
VOL. III. 
Student si volí 3 semináře, náplň: příprava 
k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ 

 
BIOLOGICKÝ S., CHEMICKÝ S., MATEMATICKÝ 
S., FYZIKÁLNÍ S., GEOGRAFICKÝ S., 
INFORMATIKA, DĚJEPISNÝ S., SVS, LATINA, 
LITERÁRNÍ S., DĚJINY KULTURY  

 
Školní vzdělávací program 
„KRÁČÍME K MATURITĚ“ (čtyřleté studium se zaměřením na ţivé jazyky) 
 
předmět   1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
 
Český jazyk   4  4  4  4  
Cizí jazyk I.   4  4  5  5  
Cizí jazyk II.   3  3  4  4  
Latina    2  2  0  0 
Základy spol. věd  2  2  3  0 
Dějepis    2  2  3  0 
Dějiny kultury         2 
Zeměpis   2  2  2  0 
Matematika   3  3  4  0  
Fyzika    2  2   0  0 
Chemie    2  2  0  0 
Biologie   2  2  2  0 
Informatika a výp. technika 1  1  0  0 
Estetická výchova  2  2  0  0 
Tělesná výchova  2  2  2  2  
Volitelný předmět 1:  0  0  2  2 
Volitelný předmět 2:       2  2 
Volitelný předmět 3:        4 
Volitelný předmět 4:        4 
Volitelný předmět 5:        4 

 
Struktura a náplň volitelných předmětů je shodná se všeobecným gymnáziem. 
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UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA SE ČTYŘLETÝM STUDIJNÍM CYKLEM – ZAMĚŘENÍ 

VĚOBECNÉ  PRO GYMNÁZIUM BOSKOVICE 

Předmět 

Ročník 

Celkem 

I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník 

Český jazyk a literatura 4 5 4 5 18 

Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 4/4 13 

Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Latina - - - - - 

Základy společenských věd 1 1 2 2 6 

Dějepis 2 2 2 - 6 

Zeměpis 2 2 - - 4 

Matematika 4 5 5 4 18 

Deskriptivní geometrie - - - - - 

Fyzika 3/1 2 3/1 2/1 10 

Chemie 3/1 3/1 2 2 10 

Biologie 2 3/1 3/1 2 10 

Informatika a výp.technika 2/2 - - 1/1 3 

Estetická výchova 2/2 2/2 - - 4 

Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8 

Volitelný předmět 1 - - 2/2 2/2 4 

Volitelný předmět 2 - - 2/2 2/2 4 

Volitelný předmět 3 - - - 2/2 2 

Volitelný předmět 4 - - - - - 

Celkem předepsaných hodin 29 27 27 21 104 

Disponibilní hodiny 4 6 6 12 28 

Celkem 33/14 33/12 33/14 33/17 132 
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UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA SE ČTYŘLETÝM STUDIJNÍM CYKLEM – ZAMĚŘENÍ 

ŢIVÉ JAZYKY  PRO GYMNÁZIUM BOSKOVICE 

Předmět 

Ročník 

Celkem 

I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník 

Český jazyk a literatura 4 4 4 4 15 

Cizí jazyk 1 4/4 4/4 4/4 4/4 16 

Cizí jazyk 2 3/3 3/3 4/4 4/4 14 

Latina 2/2 2/2 - - 4 

Základy společenských věd 2 2 2 2 8 

Dějepis 2 2 2 2 8 

Zeměpis 2 2 2 - 6 

Matematika 3 3 3 3 12 

Deskriptivní geometrie - - - - - 

Fyzika 2 2 2 2 8 

Chemie 2 2 2 2 8 

Biologie/geologie 2 3/1 2 2 9 

Informatika a výp.technika 1/1 - - - 1 

Estetická výchova 2/2 2/2 - - 4 

Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 8 

Volitelný předmět 1 - - 2/2 2/2 4 

Volitelný předmět 2 - - 2/2 2/2 4 

Volitelný předmět 3 - - - 2/2 2 

Volitelný předmět 4 - - - - - 

Celkem předepsaných hodin 29 27 27 21 104 

Disponibilní hodiny 4 6 6 12 28 

Celkem 33/14 33/14 33/14 33/16 132 

Nepovinné předměty  
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6. Partnerství školy  

Nakladatelství Frauz Plzeň 
Masarykova univerzita Brno 
Sdruţení rodičů ţáků a absolventů při Gymnáziu Boskovice 
Obecně prospěšná společnost GYBO 
Muzeum Boskovicka 
Mendelovo muzeum MU v Brně 
 

7. Druţební školy 

Gymnázium W. Rathenau - Bitterfel, SRN       
Základní škola v Lublani, Osnovna šola Milana Šuštaršica, Slovinsko,projekt 
Comenius            
Felsovárosi Általános Iskola, Maďarsko,  projekt Comenius     
Gymnázium Myjava, Slovensko, projekt Konečně plnoletí    
         

8. Přijímací zkoušky 
 
víceleté gymnázium  46 uchazečů podalo přihlášku 
    30 uchazečů přijato 
 
čtyřleté gymnázium 126 uchazečů podalo přihlášku 
    60 uchazečů přijato 

 
9. Maturity 
 
Úspěšnost ţáků gymnázia u státní maturitní zkoušky 
 
V roce 2012 bylo k maturitní zkoušce přihlášeno 90 ţáků.  
Jarní termín:  
Didaktické testy (ČJL, A, M) úspěšně vykonalo 90 ţáků. 
Písemné páce z AJ - úspěšně vykonalo 90 ţáků. 
Písemné páce z ČJL - úspěšně vykonalo 88 ţáků. 
Profilovou ústní část - úspěšně vykonalo 89 ţáků. 
 
Podzimní termín: 
Písemné páce z ČJL - úspěšně vykonali 2 ţáci 
Profilovou ústní část - úspěšně vykonal 1 ţák. 
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10. Projekty 
INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM (1,3 milionu korun, OPVK) 

Popis: Záměrem projektu je vytvoření nového informačního a vzdělávacího centra 
gymnázia, které bude naplněno chybějícími vzdělávacími aktivitami, vybaveno 
novou ICT technikou, a pro které bude zároveň vytvořena komplexní metodika 
práce. Dalším cílem projektu je rozšíření činnosti školní knihovny jako zdroje 
informací pro ţáky včetně pořízení nových výukových SW a nového přístupového 
systému do infocentra a knihovny. 
Infocentrum společně s knihovnou bude slouţit jak pro další studium ţáků mimo 
vyučování, tak pro realizaci různých vzdělávacích akcí, přednášek a besed. V rámci 
práce infocentra budou podpořeny nové poradenské aktivity pro vycházející ţáky 
gymnázia zaměřené na správnou volbu dalšího vzdělávání a zaměstnání. Tím dojde 
k podpoře schopnosti ţáků orientovat se při volbě studia nebo budoucího 
zaměstnání. Činnost školního informačního a vzdělávacího centra bude podpořena 
tvorbou informačních a propagačních materiálů. 
Cíle projektu: 
- podpora vzniku informačního centra včetně marketingové podpory, 
- podpora dalšího vzdělávání ţáků a učitelů v době mimo vyučování, 
- zatraktivnění a zkvalitnění mimoškolního vzdělání pomocí ICT, 
- podpora čtenářské gramotnosti, 
- podpora poradenských aktivit při volbě vzdělávání a volbě zaměstnání - zajištění 
orientace ţáků na trhu práce a při výběru dalšího vzdělávání souvisejícího s volbou 
budoucího povolání. 
Délka trvání: rok a půl, konec v červnu 2012 

COMENIUS - BUILDING EUROPE TOGETHER (800 000 korun, JMK) 

Popis: Projektové aktivity jsou zacílené na boření zaţitých předsudků a vytváření 
přátelských vazeb se studenty z jiných států a kulturního zázemí. Studenti a učitelé 
mají šanci navštívit zapojené země. 
 ( Polsko, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko a Turecko),  porovnat ţivotní styl 
jednotlivých zemí, ocenit jedinečnost a odlišnost kultur. 
Délka trvání: 8/2011 – 7/2013 
Účastníci: souvisle 12 studentů, nárazově celá škola. 
 
PENÍZE ŠKOLÁM – ŠABLONY (1,5 milionu korun, MŠMT) 

Projekt je schválen MŠMT, realizace začne v září 2012. Konec je v červnu 2013. 
Zaměříme se na interaktivní výuku. 
 

ŠKOLA PLNÁ PŘÍLEŢITOSTÍ (2,7 milionu korun, OPVK) 

Popis: Cílem překládaného projektu je zavést do výuky na Gymnáziu Boskovice 

systematickou práci s nadanými a mimořádně nadanými ţáky. Projekt přináší 

konkrétní podobu péče o nadané ţáky do mikroregionu Boskovicko. 
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Cílovou skupinou projektu je 20 nadaných a mimořádně nadaných ţáků a 40 

pedagogů. Aktivity zahrnují tvorbu praktických metodik zaměřených na 

vyhledávání nadaných ţáků a práci s nimi, dále individuální práci s nadanými ţáky 

prostřednictvím odborných seminářů, psychologické poradenství včetně diagnostiky 

nadání, podpory zavádění individuálních plánů a nových metod do výuky. Ţáci 

budou dále zpracovávat vlastní badatelské projekty a budou spolupracovat s 

odborníky z různých institucí.  

V rámci projektu budou také proškoleni pedagogové gymnázia a dalších škol 

mikroregionu Boskovicka formou tematicky zaměřených seminářů tak, aby mohli s 

touto cílovou skupinou efektivně pracovat.  

Délka projektu: 13 měsíců, konec červen 2013 

Účastníci: Cílovou skupinou projektu je 20 nadaných a mimořádně nadaných ţáků a 

40 pedagogů. 

 
KONEČNĚ PLNOLETÍ 

Popis: Od rozpadu česko-slovenské federace a vytvoření dvou samostatných států 
uplynulo v době počátku projektu 18 let. Celá jedna generace mladých lidí se uţ 
narodila v samostatné České republice a nezaţila dobu, kdy oba národy tvořily jeden 
státní útvar. Oni i republika dosáhli plnoletosti. Nastává tedy období realistického a 
objektivního pohledu na svět i na problémy, které s sebou ţivot přináší. Studenti 
Gymnázia Boskovice se tedy ohlédnou za společnou minulostí, ale hlavně se pokusí 
najít rozdíly v současném vývoji obou států.  
Délka trvání: 9/2011 – 3/2013 
Účastníci: 18 studentů. 
 
PO STOPÁCH KONSTANTINA A METODĚJE 

Popis: V roce 2013 si připomeneme 1150. výročí od příchodu Konstantina a Metoděje 
na Velkou Moravu. Jen velice málo osobností, jejichţ ţivot je spjat s počátky české 
státnosti, má takový celoevropský kulturní a historický význam.  Oba bratři 
obrovskou měrou zasáhli do procesu christianizace Evropy v 9. st. a bez jejich poslání 
by dnešní Evropa dost moţná vypadala zcela jinak. Studenti Gymnázia Boskovice 
proto zaměří svůj badatelský projekt právě na tuto část nejen české historie a kultury. 
Předmětem jejich výzkumu budou společenskohistorické souvislosti, jazykové a 
kulturní otázky i problémy spjaté s filozofií a religionistikou.  
Délka trvání: 11/2011 – 10/2013 
Účastníci: 14 studentů. 
 
SLOVANSKÉ NOVINY 

Popis: Čeští a polští studenti píší ve své mateřštině o různých tématech a aktuálních 
událostech v jejich městech, školách a o nich samotných. Vyuţívají při tom 
eTwinnigových nástrojů a blogu. Výrazně se posiluje slovanská sounáleţitost při 
uvědomění si vzájemné podobnosti nejen jazykové, ale i kulturní a historické. 
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Délka trvání: 4/2011 -  
Účastníci: střídají se. 
 
STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY 

Popis: Cílem projektu je naučit studenty pracovat s novinami jako se zdrojem 
informací a prostorem pro konfrontaci vlastních názorů. Realizace projektu probíhá 
2x během roku, vţdy po dobu 6 týdnů, kdy je Mladá fronta DNES kaţdé ráno 
doručena všem studentům třídy, která se do projektu zapojila, aby s ní aktivně 
pracovali. Studenti po toto dobu také přispívají svými články, ve kterých vyjadřují 
svoje názory na nejrůznější témata. 
Délka trvání: 2007 – ( vţdy na podzim a na jaře, po dobu 6 týdnů) 
Účastníci: dobrovolně, často celé třídy. 
 
JE ČAS MLUVIT 

Popis: Hlavním úkolem projektu byla podpora motivace studentů při výuce cizích 
jazyků a zvýšení jejich komunikačních dovedností v cizím jazyce – konkrétně 
v jazyce německém. Vyvrcholením celé práce byl 7 denní pobyt 8 studentů 
v německém Augsburgu. 
Délka trvání: 4/2011 – 11/2011 
Účastníci: 8 studentů. 
 
FILMOVÝ KLUB GYMNÁZIA BOSKOVICE 

Popis: Studentský filmový klub je zaměřen na projekci dokumentárních filmů se 
sociální tématikou. Pozornost věnujeme aktuálním problémům dnešního světa. Klub 
je součástí programu společnosti Člověk v tísni, Jeden svět na školách. Při projekci je 
zpravidla pouštěn film z databáze dokumentárních filmů určených pro SFKJS a 
prezentace na danou problematiku. Po filmu následuje diskuze a aktivita. 
Délka trvání: 10/2010 – 
Účastníci: 4 organizátoři + zájemci z celé školy i veřejnosti. 
 
GAUDEAMUS – STUDENTSKÉ NOVINY GYMNÁZIA BOSKOVICE 

Popis: Studentský časopis Gymnázia Boskovice má jiţ mnohaletou tradici. Zaloţen 

byl roku 1995 a od té doby nepřetrţitě poskytuje všem studentům i zaměstnancům 

školy prostor pro vyjádření vlastních názorů a postřehů, umoţňuje informovat o 

akcích školy i aktuálních problémech, které studenty tíţí.  

Délka trvání: 1995 – 
Účastníci: redakční rada – cca 6 členů + ostatní studenti a zaměstnanci školy. 
 
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – Z MÍSTA, KDE ŢIJEME 

Popis: Jedná se o celorepublikový projekt vyhlášený organizací Člověk v tísni. Jeho 
cílem je vyhledat pamětníky komunistického bezpráví, pátrat po jejich osudech a 
sepsat jejich příběhy. Výsledným produktem celé práce pak byla multimediální 
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prezentace obsahující texty, dobové fotografie, dokumenty i krátká videa. Studenti 
Gymnázia Boskovice zpracovávali ţivotní osudy pana Aloise Durďáka z Brna. 
Délka trvání: 3/2011 – 3/2012 
Účastníci: 5 studentů. 
 
BERMUN 2011  

Na mezinárodní konferenci Berlin Model United Nations, která se konala 16. - 19. 
listopadu na J.F.Kennedy School v Berlíně, byla naše delegace pověřena 
zastupováním Ugandy. Téma letošního ročníku - Eradicating poverty - bylo tedy pro 
nás zvláště zajímavé. O to více, ţe na letošní konferenci se poprvé objevili skuteční 
studenti z africké Ugandy, kteří navíc zastupovali Českou republiku, takţe jsme si 
mohli ještě před zahájením konference vyměňovat e-maily a vzájemně si pomáhat při 
přípravě. 
 
BIOSPHERA 

Projekt zaměřen jako stálá expozice biotopních akvárií a terárií biogeografických 
oblastí Země. Ţáci se učí nenásilnou formou ekologii, etologii a biologii jednotlivých 
ţivočišných i rostlinných druhů. Učí se týmové a tvůrčí práci při tvoření interiérů 
nádrţí. Projekt slouţí jako názorný prostředek pro doplnění výuky biologie na 
gymnáziu. 
 
KLUB BIOSPHERA 

Nebude zřejmě pro nikoho novinkou, kdyţ napíši, ţe naše škola se můţe mimo jiné 
pyšnit poměrně rozsáhlou expozicí akvarijních a terarijních zvířat. A pro bystré a 
všímavé studenty uţ není novinkou ani to, ţe v rámci projektu BIOSPHERA začal od 
září fungovat klub terénní biologie a ekologie, který se o tuto naši chloubu stará. A i 
ti méně všímaví studenti jistě postřehli, ţe se stará opravdu dobře. Na akvária je opět 
radost pohledět a přibývají noví obyvatelé.  Jako odměna jsou pro členy klubu 
organizované různé exkurze a výlety do přírody. 

MLADÝ DEMOSTHENES 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky. Je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, 
prohloubení a porovnání komunikačních dovedností. Účastníci školního, 
regionálního a krajského kola soutěţí v monologu na libovolné téma. Cílovou 
skupinou jsou ţáci II. stupně ZŠ (6.–9. třída) a víceletých gymnázií po celé ČR, od 
letošního roku poprvé také ţáci 1.–4. ročníků středních škol. Projekt je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky. 

STOPA 

Projekt je řešen ve spolupráci s Mendelovým muzeem MU v Brně. 
Týká se biologických metod v kriminalistice, účastníkům projektu  umoţnil po 
přednášce v Patologickém ústavu MU v Brně nahlédnout do unikátního muzea, kde 
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jsme mohly vidět exempláře orgánů poraněných např. střelnou zbraní, noţem nebo 
elektrickým proudem.... 
V kriminalistickém ústavu v Praze se dozvěděly především o vyšetřovacích 
metodách v kriminalistice, jako jsou například daktyloskopie, zkoumání 
biologických stop, trasologie a další. 
Cílem je vytvořit interaktivní putovní výstavu, na které budou návštěvníci aktivně 
vtaţeny do kriminalistického problému a pomocí různých metod tento problém 
vyřeší. 
Vernisáţ výstavy: prosinec 2011, aula gymnázia 

NOTA 

Od svého zaloţení v roce 1986 na škole působí smíšený pěvecký sbor NOTA, který 
má kolem 60 členů. Činnost sboru v sobě zahrnuje pravidelné podzimní a jarní 
soustředění v Daňkovicích, vánoční koncerty v Boskovicích a okolí, výchovné 
koncerty, školní akce, vernisáţe, koncerty se zahraničními sbory a vystoupení v 
cizině. Sbor NOTA úspěšně reprezentuje školu v soutěţích (Otrokovice, Brno) a v 
celostátní soutěţi Gymnasia cantant se jiţ několikrát umístil ve zlatém pásmu. 
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) 

Díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu pokračuje na naší škole i v 
letošním školním roce, v rámci projektu VIP - III RAMPS - Rozvoj a metodická 
podpora poradenských sluţeb, ve své činnosti Školní poradenské pracoviště. Činnost 
jeho pracovníků vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 
72/2005 Sb., o poskytování sluţeb ve školách. 
 ŠPP nabízí ţákům, ale také jejich rodičům a učitelům, moţnost obrátit se v případě 
školních i osobních problémů na odborníka. Sluţby ŠPP jsou bezplatné. 
Hlavní cíle ŠPP: 

 přiblíţení poradenských sluţeb psychologů a speciálních pedagogů ţákům a 
učitelům škol,  

 zkvalitnění podpory integrace ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve 

školách,  
 omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ţáků ze vzdělávání, 
 provázání sluţeb kariérového poradenství s kariérovým vzděláváním a 

poskytováním kariérových informací. 
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11.  Soutěţe, kterých se ţáci zúčastnili 
 
Školní kola olympiád: 

Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická 

olympiáda, soutěţe v cizích jazycích - N, A, Fr, R, Šp, Olympiáda v českém jazyce, 

Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda 

 
Náchodská Prima sezóna 
Soutěţní festival studentských prací – poezie, próza, divadlo, fotografie, film a 
hudební skupiny ( naše škola má zastoupení v oboru poezie, próza, divadelní scénář 
a fotografie) 
 
Euroscola  
Vědomostní soutěţ o Evropské unii ( cca 80 studentů) 
 
Eurorebus  
Zeměpisná a společenskovědní soutěţ ( cca 20 studentů) – 9 postupuje do kraje 
 
Finanční gramotnost 
Cca 85 studentů ve dvou kategoriích – II. Kategorie postupuje do kraje 
 
Sapere  
Soutěţ v ţivotním stylu. 
Cca 90 studentů – náš tým postupuje do celorepublikového finále 
 
Ekonomicko-manaţerská olympiád 
Ekonomicko-manaţerská olympiáda je organizována čtvrtým rokem studenty 
Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně. Je zaměřena na studenty středních 
škol, kteří mají zájem studovat ekonomiku a management. – 15 studentů 
 
MathRace 2011 
Matematická on-line soutěţ. 

Přírodovědný klokan 2011 

Logická olympiáda  
Jedná se o soutěţ pořádanou Mensou České republiky zaloţenou na logických 
úlohách, jejichţ řešení vyţaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde 
naučené znalosti, ale schopnost logicky myslet. 

pIšQworky 

Soutěţ Magni 
Internetová soutěţ zaměřená na bliţší poznání osobností českého baroka. 
Pořadatelem soutěţe byla praţská agentura Help Tour- Agentura na podporu 
cestovního ruchu. 
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FYKOSí FYZIKLÁNÍ  
Jehoţ šestý ročník se konal opět v Praze na Matematicko-fyzikální fakultě UK.  
Internetová matematická olympiáda 

Energie ze slunce a větru 
soutěţ probíhala v rámci dne otevřených dveří na FEKT VUT Brno dne 16.12.2011. 
Naši studenti zvítězili. 

Svět kolem nás  
Výtvarná a literární soutěţ. Studentka naší školy zvítězila v celostátním kole. 

Literární soutěţ  
Vyhlásila Městská knihovna v Kunštátě. Zaujalo nás hlavně téma Moje nej… cesta, 
které si kaţdý mohl dotvořit podle svého.  

Dva světy-svět písma-svět obrazů -  krajská výtvarná soutěţ. 

SOČ - školní kolo Středoškolské odborné činnosti v přírodovědných a humanitních 
oborech.  

Svatovalentýnská soutěţ o nejhezčí báseň o lásce 

Literární soutěţ, kterou pořádala Městská knihovna Blansko. Cílem nebylo pouze 
prvoplánově připomenout patrona zamilovaných sv. Valentýna, ale především 
oslavit nejdůleţitější lidský cit – lásku – ve všech jeho podobách – náš ţák zvítězil.  

Vejce stokrát jinak 
Vejce stokrát jinak je název soutěţe, kterou šestého března pořádalo boskovické 
gymnázium. „Cílem soutěţe bylo předvedení co nejlepšího přírodovědného pokusu 
s vejcem. Soutěţ byla určena pro ţáky osmých a devátých ročníků základních škol. 
Přihlásilo se celkem sedm týmů ze Základní školy Erbenova Blansko a Základní 
školy Boskovice. 

Ars Poetica – Puškinův památník 
Soutěţní přehlídka. 1.místo a vynikající výkon v soutěţi získala naše ţákyně.  
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12. Významné úspěchy v soutěţích 

Toulová Jana   - SAPERE - vědět jak ţít – ústřední kolo - kategorie SŠ – 1. místo 

Zatloukalová Denisa - SAPERE - vědět jak ţít – ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. 
místo 

Osouch Marek - SAPERE - vědět jak ţít – ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo 

Toulová Jana - Finanční gramotnost– ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo 

Synková Kateřina - Finanční gramotnost– ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo 

Bedáň Lukáš - Finanční gramotnost– ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo 

Nešporová Kristína  - Chemická olympiáda - krajské kolo - kategorie A – 6. místo 

Tušlová Kamila - Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, 
sociologie a problematika volného času - krajské kolo – 6. místo 

Axman Tomáš - Středoškolská odborná činnost – obor fyzika - krajské kolo – 3. 
místo 

Juřík Karel  - Fyzikální olympiáda - krajské kolo - kategorie D – 2. místo 

Osouch Marek - Zeměpisná olympiáda - krajské kolo - kategorie D – 6. místo 

Scheinerová Veronika -  Soutěţ v cizích jazycích - krajské kolo - ruština - kategorie 
II – 4. místo 

Juračková Pavlína -  Soutěţ v cizích jazycích – španělština - krajské kolo - kategorie 
II – 2. místo 
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13. Popis akcí, které proběhly v uplynulém školním roce 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD 

Beseda se studenty vysokých škol 

Dne 13.9.2011 proběhla na Gymnáziu Boskovice pro čtvrtý ročník beseda se studenty 

vysokých škol. Výchovná poradkyně  Alena Svanovská a školní psycholoţka Barbora 

Ondrčková v úvodu představily aktivity školního poradenského pracoviště v oblasti 

kariérového poradenství pro čtvrtý ročník. Poté se rozběhla beseda s absolventy školy-nyní 

studenty vysokých škol. Zastoupena byla řada fakult MU, VUT, Mendelu, UPOL a UTB. 

Diskutovalo se o přípravných kurzech na VŠ, o příjimacím řízení a samotném studiu na 

jednotlivých fakultách. O besedu projevilo zájem 50 studentů gymnázia. 

Všem zúčastněným děkujeme. 

Alena Svanovská, Barbora Ondrčková 

  

  

Adaptační den 

"Adaptační den" 

aneb Jak jsme se seznamovali 
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Tak uţ jsme tu týden. 

Kdyţ jsme 1. září zasedli do lavic, skoro nikdo nikoho neznal. Po prvních dnech ve škole 

jsme pořád ještě tápali, a pořádně nevědli, kdo je kdo. Pomalu jsme se rozkoukávali a 

odhadovali, jak spolu budeme vycházet. Ono to není jen tak, dát dohromady 30 lidí ze všech 

koutů okresu - a teď fungujte jako kolektiv! 

A tak školní psycholoţka vymyslela Adaptační den. I kdyţ se taky mohl jmenovat Akční, 

protoţe se pořád něco dělo. 

Povídali jsme si, hráli hry, plnili různé úkoly a hodně jsme se nasmáli. A při tom se učili, ţe 

jsme sice různí, ale kaţdý má svou cenu a kaţdý je v něčem dobrý, ţe věci jdou líp, kdyţ se 

lidi dokáţou domluvit. 

A na konci dne uţ se ten kolektiv aspoň jasně rýsoval, a lidi v něm pomalu zaujímali své 

místo. Uţ trochu víme, co od koho můţeme čekat, ţe "ta blonďatá holka, co se pořád směje" 

je Simona, a ţe jsou vlastně všichni docela fajn. 

A tak uţ jsme asi adaptovaní.  

Barbora Ondrčková, Marie Minxová 
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Charitativní sbírka 

Dne 7. 9. 2011 se naše škola připojila k celorepublikové sbírce Den, 

kdy svítí světlušky organizované Nadačním fondem českého 

rozhlasu. Studentům 2. B se podařilo v ulicích Boskovic prodat 

sbírkové předměty v minimální hodnotě 8. 000 Kč.  Tyto finanční 

prostředky budou vyuţity pro nevidomé a slabozraké. 

Zátopkova pětka 

Ţáci niţšího gymnázia (prima – kvarta) se zúčastnili atletického závodu – „Zátopkovy 

pětky“. Štafetový běh na 5 km, kdy tým je tvořen 25 ţáky a kaţdý běţí 200 m. Naši ţáci v 

silné konkurenci ostatních boskovických základních škol obsadili čtvrté místo v čase 13 

minut 38 sekund. Školu reprezentovali – Filip Jimramovský, Dan Mičko, Anna Tlamková, 

Pavlína Richtrová, David Štěpán, Michal Veselý, Jakub Němec, Dominik Vyskočil, Jakub 

Matušů (kvarta), Pavla Hlaváčková, Veronika Bártová, Jana Koutná, Viktor Jurdič, Jan 

Matuška, Lukáš Novosad, Adam Jeřábek (tercie), Ivana Kotoučková, Markéta Roţková, 

Veronika Draţková, Adam Růţička, Stanislav Scheiner, David Maňoušek (sekunda), Pavla 

Formánková, Ivana Přichystalová, Roman Hlaváček a Jakub Odehnal (prima). Všem patří 

díky za vzornou reprezentaci školy. Kabinet TV 
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Prezentace mimoškolních aktivit pro středoškoláky 

Dne 13.9.2011 se do naší školy na den vrátili naši absolventi Tomáš Pikálek a Dominika 

Kalasová. S nimi přišel Jiří Jelínek, absolvent gymnázia v Blansku. Studenti, teď jiţ vysokých 

škol, se nepřišli jen tak podívat. Během dne představili studentům prvního a druhého ročníku 

prezentaci zajímavých akcí týkajících se matematiky, fyziky a chemie. Doufáme, ţe 

přednáška byla motivující a naše škola bude mít další úspěšné účastníky soutěţí a odborných 

soustředění. Tímto ještě jednou našim absolventů děkuji. Jejich prezentaci naleznete zde. 

Lada Baţantová

http://www.gymbos.cz/LinkClick.aspx?fileticket=q18XrPSntn0%3d&tabid=79
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Nový projekt Gymnázia Boskovice "Je čas mluvit!" 

Gymnázium Boskovice představuje  nový projekt. Jeho název vypovídá za vše: „Je čas 

mluvit!―. 

Projekt se zaměřuje na zlepšení praktické dovednosti německého jazyka. S finanční podporou 

města Boskovice a projektu Jihomoravského kraje „Do světa―  se mohli studenti němčiny 

vydat na jazykový pobyt do sousedního Německa. 

Pod vedením paní profesorky Mgr. Světlany Trefné, která celý projekt organizuje, se dne 18. 

září osm studentek našeho gymnázia vypravilo na cestu do německého města Augsburg. 

Jiţ po cestě na ně čekala prohlídka Mnichova. Tam si měly moţnost projít nejvýznámnější 

památky jako Heiliggeistkirche se sálem St. Peter nebo nejznámější budovu Mnichova- kostel 

Frauenkirche, jehoţ věţ poskytuje nezapomenutelný výhled na centrum města. 

Ubytování jim umoţnily rodiny v Augsburgu. Kromě týdenního ubytování jim hostitelské 

rodiny poskytly i příleţitost komunikace v jejich rodném jazyce a zároveň seznámení 

s německou kulturou. 

V Augsburgu také probíhala výuka německého jazyka. Studentky byly po napsání vstupního 

testu rozděleny do dvou skupin, kterým se následně věnovaly rodilé mluvčí. Po celý týden 

rozvíjely jejich komunikační schopnosti hravou a zajímavou formou a zároveň je seznámily 

s novou gramatikou. Po uplynutí 20 lekcí obdrţely dívky Certifikát jazykového kurzu 

němčiny. Veškerý výukový program pro ně připravil Did deutsch- institut, který jiţ od roku 

1970 spolupracuje se zahraničními studenty na jazykových pobytech. 

Po splnění dopolední výuky byl kaţdý den připraven bohatý program, který měla na starost 

Agentura Seagull. 

 Ţákyně si prošly město Augsburg, kde si prohlédly např. renesanční radnici od Eliase Hollse 

se zlatým sálem a čtvrť Fuggerei. Dále měly moţnost poznat nejnavštěvovanější zámek světa- 

zámek Neuschwanstein. Ve středu se vydaly aţ k rakouským hranicím za nejvyšší horou 

Německa Zugspitze, odkud byl nádherný výhled na okolní krajinu.  Příleţitost náhlednutí do 

německé kultury jim poskytl právě probíhající festival Oktoberfest. V Mnichově se také 

podívaly do Olympiaparku a BMW Weltu, které k tomuto městu neodmyslitelně patří. 

Poznání historie Německa se jim však nabídlo i z jiné stránky a to návštěvou koncentračního 

tábora Dachau. Studentky nezahálely ani na zpáteční cestě, kde svůj studijní pobyt zakončily 

procházkou centrem historického města Regensburg. 

Osm studentek se v sobotu 24. září vrátilo domů s nepřeberným mnoţstvím záţitků a 

zkušeností, které díky projektu „Je čas mluvit― získaly. 

Zveřejňení  tohoto projektu proběhne 19.10. 2011 v informačním centu Gymnázia Boskovice, 

kde budou mít studentky německého jazyka příleţitost projekt blíţe prezentovat. 

Snad podobný projekt nenechá na sebe dlouho čekat a budeme Vás zase brzy informovat o 

nových akcích našeho gymnázia. 

Šárka Švábová, 4.C 
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 Filmový klub Gymnázium Boskovice 

Dne 27.9.2011 se na boskovickém gymnáziu konalo první promítání ve školním roce 

2011/2012. Film, který upoutal naši pozornost a který mohli naši spolustudenti zhlédnout, se 

natáčel v Rusku a autoři ho pojmenovali Děti ze stanice Leningradská. 

Ze začátku jsme měli obavy, ţe začínáme s příliš drastickým filmem a ţe by nám to moţná 

mohlo odradit studenty, ale opak byl pravdou. Na promítání přišlo zhruba 15 lidí, mezi 
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kterými se ukázali i bývalí absolventi, coţ nás velmi potěšilo. Projekce byla uspořádána v 

novém informačním centru, které na naší škole vzniklo. Z toho plyne, ţe nejen kvalitní film, 

ale i zvuk a obraz měli studenti moţnost vnímat. 

O projekci jsme informovali více jak týden dopředu a na všech nástěnkách a veřejných 

místech byly rozvěšeny plakáty s informacemi o filmu, autorech a věcech organizačních. V 

den projekce jsme pro zefektivnění informovanosti pouţili i školní rozhlas. 

Po zhlédnutí filmu, který trval 35 minut, jsme začali diskusi, zapojili se téměř všichni studenti 

a bylo to opravdu zajímavé. Kaţdý si v dokumentu našel různé stránky a úhly pohledu. Od 

sociální problematiky aţ po ekonomické či politické problémy. Spektrum názorů bylo 

opravdu velmi barevné a diskuse trvala zhruba 50 minut. Nejvíce nás potěšil zájem studentů o 

další brzké projekce. Z projekce připojuji i pár fotografií. 

Plánem další projekce je zajistit hosta a mít opět tak vydařenou diskusi, jako byla ta první. 

Sledujte tedy barevnou nástěnku v bufetu, připomínáme, ţe projekce jsou veřejné. 

Organizátoři Ondřej Štefaňák, Pavlína Juračková a Barbora Stavělová 

  

  

Sportovní akce pro studenty gymnázia V měsíci září uspořádala katedra tělesné 

výchovy dva turnaje pro studenty gymnázia. Basketbalový turnaj byl určen pro studenty 

vyššího gymnázia a turnaje ve vybíjené se pro změnu mohly  zúčastnit pouze týmy niţšího 

gymnázia. 
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Basketbalový turnaj 

Dne 23.9.2011 se na Gymnáziu Boskovice uskutečnil basketbalový turnaj. Uspořádal ho 

kabinet tělesné výchovy a třída septima, která nastoupila se dvěma týmy. Oba týmy se 

probojovaly aţ do finále, kde nakonec septima A porazila septimu B. 

O třetí a o čtvrté místo se „poprala― třída kvinta a sexta. Zvítězila kvinta, sexta obsadila 4. 

místo. 

Jako nejlepší střelkyně byla oceněna Markéta Tesařová, nejlepší střelec Jakub David, nejlepší 

hráčka turnaje Sára Pomazalová a nejlepší hráč turnaje Zbyněk Šmíd. 

Bylo nám líto, ţe kvůli přípravě na maturitu se nemohly zúčastnit i 4. ročníky. A uţ máme 

v plánu uspořádat v červnu 2012 další basketbalový turnaj. 

 Za třídu septimu Sára Pomazalová 
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 Turnaj ve vybíjené 

Je úterý 27.9., promoklý klouzající povrch našeho hřiště si ještě nestačil pořádně odpočinout 

od hemţení studentů vyššího gymnázia při turnaji v basketbale a uţ se na něm prohánějí další 

rivalové. Tentokrát se „drobotina― z niţšího gymnázia chystá změřit své síly ve vybíjené. 

Je přihlášeno 8 druţstev, hraje se ve dvou skupinách kaţdý s kaţdým, a tak část zápasů 

probíhá i v tělocvičně. Výškově znevýhodnění primáni a sekundáni se v emočně vypjatých 

utkáních statečně brání útokům čahounů kvartánů, na účast ve finále to však nestačí. 

Z vítězství se nakonec radují Pekelníci (IV), z druhého místa Hvízďáci (III). Velkého úspěchu 

dosahuje 3. místem Nightworldt eam (II), 4. místo obsazuje Lamateam(IV), 5. Real 

Carioca(II). Looser team(II) navzdory svému jménu získává 6. místo. Další v pořadí jsou 

Trkani (I+III) a Primoterca (III+I). 

Milada Barešová 

  

  

 Exkurze do Litomyšle 

V úterý 4. 10. 2011 se konala exkurze do Litomyšle. Zúčastnily se jí třídy druhého ročníku 

čtyřletého gymnázia. Odjíţděli jsme v osm od školy. Naši skvělou náladu nezkazilo počasí, 

ale skutečnost, ţe se náš skvělý kolektiv musel rozdělit do dvou autobusů. Nemohli jsme tedy 

vnímat záţitky společně. 
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Cesta netrvala dlouho, za chvíli jsme vystupovali u zámku v Litomyšli. Ani ztíţený přístup do 

zámku kvůli přestavbě nádvoří nás neodradil od záměru prohlédnout si tento renesanční 

klenot východních Čech. Součástí prohlídky zámku byla návštěva barokního divadla. 

Podobných divadel existuje jen 5 v Evropě. Prohlídka zámku trvala hodinu. 

Ze zámku naše kroky směřovaly do rodného domku Bedřicha Smetany. Zde nás nejvíce 

zaujala nachlazená průvodkyně a Mistrova kolébka. Všimli jsme si rozsednuté postele 

Bedřicha Smetany a Mistrových houpacích koníků. 

Z návrší se zámkem, které je celé zapsané na seznam UNESCO, jsme se uţ ve velkém vedru 

prokličkovali uličkami k muzeu Josefa Váchala, tzv. Portmoneu. Fascinoval nás výklad o 

rekonstrukci zajímavých maleb a Váchalova kniha o Šumavě. Po prohlídce muzea nás čekala 

procházka historickým centrem města za doprovodu zdejší gymnaziální profesorky Píchalové. 

V Litomyšli působil Jirásek, Boţena Němcová, M. D. Rettigová a Tereza Nováková. 

Nedaleko zámku se nacházela proslulá Augustova tiskárna. 

Po krátkém rozchodu- cca 24 min- jsme zemdlení a vyčerpaní, ale plni poznatků o českém 

realismu, odjíţděli zpět do Boskovic. Celou dobu jsme se těšili, jak budeme ve škole perlit a 

překvapíme učitele spoustou osvojených informací. 

 Za třídu 2.B zpracoval starosta Klusáček 

Studenti gymnázia reprezentovali školu na Poháru Josefa Masopusta a v 

okresním kole přespolního běhu 

Naši studenti se zúčastnili okresního přeboru ve fotbale, nově hraném jako Pohár Josefa 

Masopusta. Turnaje se zúčastnilo osm středních škol okresu Blansko. Přesto, ţe jsme v 

ţádném utkání nepoznali hořkost poráţky, odjíţděli jsme nakonec s nepopulárním čtvrtým 

místem. 

V zápasech ve skupině jsme remizovali se SOŠ A SOU André Citroena Boskovice 0:0, 

porazili jsme Střední pedagogickou školu Boskovice 2:1 a porazili jsme Vyšší odbornou školu 

ekonomickou a zdravotnickou a Střední školu Boskovice 2:0. Souboj o první místo ve 

skupině rozhodovali pokutové kopy, kdy štastnější byl tým SOŠ A SOU André Citroena 

Boskovice. V souboji o třetí místo jsme podlehli opět na pokutové kopy SOŠ a SOU Blansko. 

Školu reprezentovali Jakub Klimeš, Zdeněk Trávníček, Dyčka Jiří, Rozkošný Ladislav, 

Kroupa Martin, Bělehrádek Lukáš, Pivoňka Lukáš, Kolář Jan, Ponomarenko Yevgen, Kubín 

David, Šmíd Zbyněk, David Jakub, Šmíd Jan a Štěrba Tomáš. Všem patří dík za vzornou 

reprezentaci. 

http://www.soubce.cz/
http://www.soubce.cz/
http://www.soubce.cz/
http://www.sosblansko.cz/
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Dne 4. 10. 2011  uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu základních škol a víceletých 

gymnázií. Naše škola se zúčastnila ve všech čtyřech kategoriích. Soutěţili jednotlivci a 

druţstva. V kategorii mladších ţáků se na výborném druhém místě umístil Adam Růţička ze 

sekundy, celkově mladší ţáci skončili na pěkném pátém místě z jedenácti škol. V ostatních 

kategoriích jsme tak úspěšní nebyli, ale všichni ţáci a ţákyně se na náročné trati vydali ze 

všech sil a za to jim patří velký dík. 

Školu reprezentovali : Jakub Odehnal, Vojta Přibyl, Roman Hlaváček, Jáchym Patloka, Pavla 

Formánková, Klára Dvořáčková (všichni prima), Adam Růţička, Ivana Kotoučková, Markéta 

Roţková, Veronika Draţková (všichni sekunda), Tomáš Mosler, Lukáš Novosad, Jan 

Matuška, Anna Parolková, Jana Koutná, Tereza Rajnochová (všichni tercie), Filip 

Jimramovský, Jakub Matušů, David Štěpán, Pavlína Richtrová a Anna Tlamková (všichni 

kvarta). 
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 Projekt Gymnázia Boskovice získal evropský certifikát kvality 

E-Twinningový projekt  "Zwei Schulen-zwei Kulturen" pod vedením Mgr. Světlany Trefné 

získal ocenění European Quality Label. Toto ocenění je důkazem, ţe projekt odpovídá 

vysokým evropským měřítkům. 
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Exkurze do Muzea Policie ČR 

V neděli 9.10.2011 studentky našeho gymnázia začaly naplno pracovat na projektu STOPA, 

který vytváří ve spolupráci s Mendelovým muzeem v Brně. Společně s profesorkou 

Makovcovou se vydaly do Prahy, aby navštívily Muzeum Policie ČR. Na této exkurzi sbíraly 

informace potřebné k jejich práci, jejíţ výsledek si budete moci prohlédnout v polovině 

prosince při vernisáţi v aule gymnázia. Dozvěděly se především o vyšetřovacích metodách v 

kriminalistice, jako jsou například daktyloskopie, zkoumání biologických stop, trasologie a 

další. Studentky také zaujaly největší kriminální případy naší historie, například případ Otýlie 

Vránské, který dosud nebyl vyřešen. 

Na fotografiích s naším skvělým průvodcem, panem Rutarem. 

  

Exkurze dne 11.10. 2011-1.C, 1.B, KVINTA 

S příchodem chladného počasí přišla pro nás - prváky - i první exkurze. Všichni jsme se těšili 

uţ dlouho předem. Jednak na společný výlet, ale i na nabitý program. Byli  jsme rozděleni na 

dvě skupiny. Jedna pod velením profesorek Berkové a Přikrylové a druhá pod velením 

profesora Prose a profesorky Bařinkové. 

A tak v úterý 11.října 2011 jsme ráno v půl osmé a v osm nasedli do dvou autobusů a jelo se. 

Ti, kteří jeli autobusem v půl osmé, se vydali do Moravského Krumlova, kde se nachází 

slavná Slovanská epopej od malíře Alfonse Muchy. A nás, kteří jsme vyjeli v osm, autobus 

zavezl do Kralic. Obě skupiny navštívily stejná místa, protoţe následně jsme se vyměnili. Já 

osobně byla v pozdější skupině, a tak jsem jako první památku viděla Kralickou bibli 

zobrazenou jako bronzový památník. Po jejím zhlédnutí jsme se přesunuli do malého kostela 

poblíţ památníku, v němţ nám hodná paní průvodkyně řekla něco o historii nejen kostelíka, 

ale i samotných Kralic. Poté jsme ještě viděli sklep bývalého zámečku pánů z Kralic a v 

malém muzeu jsme se dozvěděli o historii tiskařství. Potom nás autobus zavezl do 

Moravského Krumlova, kde jsme zhlédli jiţ zmiňovanou Slovanskou epopej. Tuto památku 

tvoří patnáct velkých obrazů. Nejprve jsme se dozvěděli něco o autorovi těchto obrazů, jímţ 

byl Alfons Mucha. Pak nám další hodná paní průvodkyně podala výklad o jednotlivých 

obrazech, které ukazovaly  vybrané momenty z historie. Obrazy byly velmi pěkné. 

Poté se oba autobusy přemístily do města Ivančice, kde si všechny třídy dohromady prošly 

expozici našeho národního umělce Vladimíra Menšíka a expozici malíře Alfonse Muchy. 
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Následovně jsme se rozptýlili po ivančickém náměstí, kde jsme dostali asi hodinový rozchod. 

Musím říct, ţe je to pěkné město. A pak uţ před námi byla jen cesta domů. Znaveni i 

neznaveni, ale zato potěšeni z výletu, jsme po páté hodině odpolední vystoupili před naší 

školou a plni dojmů se rozešli domů. Osobně se mi exkurze moc líbila a těším se na další:) 

Vašíčková Alţběta 

Setkání studentských filmových klubů Jeden svět v Praze 

Tento text je psán s ohledem na jeho autocenzuru, biocenzuru a vlastně jakoukoli cenzuru a 

cenzuru, jako takovou, která by popírala výskyt mé existence a existence Pavlíny na setkání 

studentských filmových klubů Jeden svět v Praze, vod osmého po desátého října. Začnu. 

Sobota osmého října pro mě začala časně. Podstoupil jsem hygienický rituál a odcestoval 

z města A do města B s lehkým rna-zavazadlem. Mírná desorientace a nástup do dalšího 

přemisťovacího prostředku, tentokráte jiţ cíleně do Prahy, na tramvajovou stanici Perunova. 

Vţdy hledejte Dickovu Street, aby vám totiţ kolemjdoucí rozuměli, co hledáte. Příjemný 

recepční vypíchne moravský akcent v hlavním tématu ubytovací konverzace. Jste ubytovaní, 

běţíte na metro, potaţmo klušete pěšky do čítárny Unijazzu, snaţ se, přijdeš pozdě. Právě zde, 

v centrálovité centrále milého a líbivého festivalu pro Boskovice, jsme měli hlavní stan pro 

následující dny setkání. Jana Mair, koordinátorka naší studentské interakce, vykrmovala, 

pečovala, a hlavně se stále kouzelně usmívala na asi sedmnáct adolescentů, hledajících 

pravdy, utíkajících od všedních přeţitků. Započalo se nevinnou hrou o nás samých s cílem se 

lépe poznat. Podařilo se, pojedli jsme pizzu. První workshop byl zaměřen na nová média a 

sociální sítě, jejich úlohu v globálním světě. Průvodcem online zmobilizovaným světem byl 

zcestovalý pomocník Člověka v tísni Jaroslav Valůch. Vystávaly otázky technické, posléze 

etické, diskuse rozesela tisíce barevných myšlenek. Následovala skvělá večeře v Therapy 

restaurantu. Pro lidi, kteří nemůţou skoro nic jíst, i pro ty, byla lehce stravitelná. Povídali 

jsme si u jídla, ikdyţ nás občas někdo učí, co se nemá. Večerní projekce v Unijazzu byla 

oknem do autoritativním reţimem svíjené Barmy. Videozáznamy objektivních amatérských 

reportérů, kteří jsou v Barmě zakázáni, zachycovaly utlačující a utlačované. Příjemně nás 

vytrhly stáţistky z Barmy. Při hovoření v angličtině jsem si bytostně, prostě uvědomoval 

štěstí, jehoţ se mi dostalo, a o které usilují tisíce nesvobodných. – Toho večera jsem usnul na 

recepci Penzionu DM Jana. Probudil mě aţ můj nový spolubydlící, hledající postel. 

Neděle stávala lenivě. Ale přece jsme posnídali v Penzioně DM Jana a posléze započal druhý 

workshop v Unijazzu. Konflikt a jeho řešení, přinejmenším sebepoznávací seance. Vynikající 

lektorka (nechci opomenout její jméno – V. Vyčichlová), vynikající workshop. Vycházel jsem 

ze dveří čítárny zadumán v podstatě toho všeho bytí a nebytí, a jak je to vlastně všechno 

křehké- v lidech i mezi lidmi. Příčný řez, restaurace, nabídl chutný oběd. Unijazz odpoledne 

zprostředkoval sdílení zkušeností v mnohých postřezích organizátorů studentských filmových 

klubů Jeden svět. Proprali jsme veškeré moţnosti propagace, nápaditá promítání, témata 

k diskusím, hosty. Těšme, těšme, těšme se. Večeřeli jsme v Maitree, budhisticko-

vegetariánské restauraci. Bylo mi ten den, i den předešlý moc hezky. Výstiţně zachytil 

banalitu české politiky i nutnost větší četnosti cyklostezek v Praze film AUTOMAT. Unijazz, 

s návštěvou reţiséra tohoto časosběrného, tragikomického snímku o tom, kterak je sloţité 

nakreslit a vymezit dráhu stovkám praţských cyklistů, kteří by v lecčem Praze ulehčili, kterak 

má česká (nejen) byrokracie chyby, Martinem Marečkem. Informačně nabytý diskusní kruh se 

táhl večerem. Usínali jsme dlouze, pochytáni mnohými poznatky.  
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Forum 2000 nás čekalo v pondělí, téma Internet, Social Networks and the Arab Spring 

v Goethe Institutu jiţ v devět hodin. Anglická přednáška s Egypťany, jakoţto se zástupci 

země, ve které bylo Arabské jaro rozpoutáno. Poté jsme běţeli kamsi, kde jsem si objednal 

zapečené panini se špenátem a zase jsme běţeli. Běţeli jsme do Akademie věd a běţeli jsme 

právě proto, ţe bylo málo času pro opojení se před další přednáškou v rámci Fora 2000. 

Beseda Naše korupce s představiteli předních českých politických stran – byly jimi TOP09, 

SZ, VV, ČSSD, Pirátská strana. Mohli jsme dokonce na hlasovací lístek zaškrtnout toho 

zástupce, který na nás nejvíce a nejmileji zapůsobil, nebo jen zapůsobil, v námi vyţivované 

diskusi. Poslední myšlenka ve mě „Zaznělo, ţe demokracie není dokonalá. Chci oponovat, 

myslím si, ţe nedokonalí jsou lidé, kteří ji vytváří, a těmi demagogy jsou ti, co v demokracii a 

člověka nevěří, a přece se podílejí na vzniku toho všeho. „ 

Odjíţděli jsme s Pavlínou pozdě odpoledne, vyuţili jsme čas k nečekané návštěvě Unijazzu, 

naposledy se opojili a opravdu neradi, bylo kolem čtvrté hodiny, jsme Prahu, matičku českých 

měst, za počínajícího sychravého počasí opustili. 

 Ondřej Štefaňák 

  

 

Exkurze do Ústavu soudního lékařství v Brně 

V úterý 17.10. se studnetky pracující na projektu STOPA vydaly na exkurzi do Ústavu 

soudního lékařství v Brně.  

Projekt STOPA, který se týká biologických metod v kriminalistice, nám umoţnil po 

přednášce nahlédnout do unikátního muzea, kde jsme mohly vidět exempláře orgánů 

poraněných např. střelnou zbraní, noţem nebo elektrickým proudem... 

Na přednášce nám bylo objasněno, jak probíhá napřiklad ohledání těla a následná pitva nebo 

to, jak fungují specializované laboratoře.  

Exkurze v Ústavu soudního lékařství je jedna z exkurzí, které nám pomáhají získat podklady 

pro vytvoření projektu, jehoţ vernisáţ proběhně začátkem prosince na našem gymnáziu. 
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David Copperfield  

Kdo by neznal slavný Dickensův román? Ale příleţitost vidět toto stěţejní dílo anglické 

literatury v podání pravých a nefalšovaných anglických herců se hned tak nenaskytne. Proto 

by bylo hříchem nevyuţít toho, ţe k návštěvě anglického divadla stačilo dojet do Brna, kde 

pouze jediný den vystupoval v divadle Semilasso anglický divadelní soubor. Rozsáhlé 

Dickensovo dílo se muselo vejít do pouhých dvou hodin, proto zejména ve druhé části byl děj 

značně zkrácen a chyběly některé postavy, ale představení bylo poutavé, doprovázené skvělou 

hudbou, výkony herců strhující, a v neposlední řadě výborná a dobře srozumitelná angličtina. 

Rozhodně to stálo za to. 

Marie Minxová 
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MathRace 2011 

Dne 19. 10. 2011 proběhl třetí ročník matematické on-line soutěţe MathRace. Za naší školu 

bojovaly čtyři týmy. 

ERDAPFEL! – Libor Zvěřina Ladislav Rozkošný Michal Páral (VIII) 

HoPAnDa – Petra Továrková, Daniela Alexová, Jan Tajovský, Anna Popková (3. B) 

KAMS – Michaela Macková, Alţběta Vašíčková, Sabina Trčková (V) 

Pralinky – Petra Mertová, Tereza Tlamková, Markéta Plačková, Ludmila Dobrozemská (4. B) 

Soutěţ probíhá ve třech hodinách v době od 16ti do 19ti hodin. Z 65 přihlášených týmů 

vydrţelo pracovat 55 včetně všech našich druţstev. V konečném pořadí se Pralinky umístily 

na 38. místě, hned za nimi byl ERDAPFEL!, HoPAnDa skočila 43 a nejmladší KAMS byl 47. 

Všem soutěţícím patří dík nejen za reprezentaci školy, ale i za chuť něco dokázat a poprat se 

s nelehkými matematickými úlohami. Můţete se podívat sami na 

http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php 

Lada Baţantová 

 

http://brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php
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Přírodovědný klokan 2011 

19. 10. 2011 

Naše škola se letos poprvé zapojila do další přírodovědné soutěţe. V jeden den po celé 

republice řeší soutěţící otázky z biologie, chemie, zeměpisu a fyziky. Děti z osmých a 

devátých tříd v kategorii Kadet (naše tercie a kvarta) a studenti prvních a druhých ročníků v 

kategorii Junior. Na řešení mají 40 minut čistého času. Na to, jak si vedlo našich 39 

soutěţících v konkurenci celé republiky si budeme muset chvíli počkat. Neţ se výsledky za 

školu porovnají s ostatními zabere jistý čas. Ale uţ teď můţeme všem soutěţícím poděkovat 

za účast a dál jim drţet palce, neţ budeme znát konečné výsledky.  

http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html 

Lada Baţantová a Radka Hrubá 

 

Logická olympiáda 

V měsíci říjnu se 18 studentů vyššího gymnázia zapojilo do nominačního kola Logické 

olympiády. Jedná se o soutěţ pořádanou Mensou České republiky zaloţenou na logických 

úlohách, jejichţ řešení vyţaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené 

znalosti, ale schopnost samostatného uvaţování a pohotového rozhodování. 

V Jihomoravském kraji se do této soutěţe zapojilo celkem 495 studentů středních škol, z 

nichţ 50 se utká v krajském kole 4. 11. 2011. 

Máme velkou radost, ţe naše škola bude mít dokonce dvojnásobné zastoupení. 

Blahopřejeme tedy Petře Mertové a Robertu Pešovi a příští týden budeme drţet pěsti!! 

Více na www.logickaolympiada.cz 

Světlana Trefná 

Exkurze do Informačního centra policie ČR 

V pátek 21. října studentky pracující na projektu Stopa absolvovaly poslední exkurzi a to do 

Informačního centra policie ČR. 

http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html
http://www.logickaolympiada.cz/
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Exkurze byla vedená formou besedy a dozvěděly jsme se vše o zajišťování důkazů, ohledání 

místa činu a práci kriminalistů přímo v terénu. 

Policisté nám zodpověděli všechny naše dotazy, které nám pomáhají získat dostatečný 

podklad k vytvoření výstavy k projektu. 

Vernisáţ výstavy na gymnáziu proběhne začátkem prosince. 

 

Třídím, třídíš, třídíme! 

Studenti gymnázia ukázali, ţe problematika tříděného odpadu jim není lhostejná a svépomocí 

vyrobili a v prostorách gymnázia rozmístnili "petkoţrouty" - koše na třídení plastového 

odpadu, především PET láhví. Jejich přehlídka je umístěna na nástěnce v prostorách 

gymnázia. Mezi sebou si studenti zvolili také toho nejpovedenějšího, jehoţ autoři byli oceněni 

sladkou odměnou. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zapojeným třídám! 

Za Studentský parlament Gymnázia Boskovice Mgr. B. Ondrčková  

 

pIšQworky 

V pátek 4. 11. 2011 proběhlo na Gymnáziu Blansko oblastní kolo celorepublikové soutěţe v 

hraní piškvorek. Z naší školy se zúčastnily tři týmy. Náš tým „Poslední Jiřík― (Patrik Hauk, 

Oldřich Holcner, Martin Páral, Libor Zvěřina a Ladislav Rozkošný) zvítězil a postupuje do 

krajského kola, které se uskuteční 25. 11. Na Gymnáziu kpt. Jaroše v Brně. Tým Poklopové 

se umístil na čtvrtém místě a LAMA team získal deváté místo. 
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Věříme, ţe tým „Poslední Jiřík― bude stejně úspěšný jako v loňském roce. 

Petr Drahoš 

 

Exkurze do Polska 

Ve dnech 31. 10.—1. 11. se skupina studentů ze čtvrtých a třetích ročníků zúčastnila exkurze 

do Polska. Pod vedením paní profesorky Věry Prosové a pana profesora Josefa Prose jsme 

navštívili Krakov a Osvětim. 

První den jsme absolvovali celodenní prohlídku města Krakov s odborným výkladem pana 

profesora Prose. Navštívili jsme například gotický hrad Wawel, který je spolu s centrem 

Krakova zanesen na Seznamu UNESCO, a katedrálu svatého Stanislava a Václava, rovněţ v 

gotickém stylu. Dále jsme obdivovali renesanční exteriér paláce Sukienice a mariánský kostel. 

V neposlední řadě jsme zhlédli nádvoří Jagellonské univerzity a Floriánskou bránu. Po 

zajímavé exkurzi následovalo ubytování. Večerní Krakov skýtal pro kaţdého individuální 

moţnosti poznávání. 

Druhý den jsme začali procházkou po ţidovské čtvrti Kazimierz. Odpoledne jsme strávili v 

bývalých koncentračních táborech v Osvětimi. S průvodkyní jsme prošli jednotlivé bloky a 

komory v Auschwitzu, kde jsme spatřili svědectví holocaustu za druhé světové války. 

Prohlídku jsme zakončili výstupem na stráţní věţ s výhledem na ţelezniční rampu. 

Magdalena Komárková, Nikola Kejíková, Jana Synková, oktáva 
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Olympiáda z dějepisu 2011/2012 

Dne 15. 11. 2011 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku bylo 

„V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení.― Pod tímto vznešeným názvem se 

skrýval test zaměřený na mince, mincovnictví a placení v různých dějinných epochách. 

Olympiády se zúčastnilo celkem sedm ţáků z tercie a kvarty. Do okresního kola, které se 

koná v únoru, postupuje vítěz a úspěšní řešitelé, kteří zvládli obtíţný test alespoň na 60 %. 

1. místo: Vratislav Berka, tercie 

2. místo: Jiří Machan, kvarta 

3. místo: Tomáš Mosler, tercie 

Blahopřejeme úspěšným řešitelům a děkujeme ostatním za účast. 

Mgr. Věra Venerová 

Beseda se Spondeou o.p.s. 

V pondělí 14.11.2011 navštívili Gymnázium Boskovice zástupci obecně prospěšné 

společnosti SPONDEA - Mgr. Jana Levová a Mgr. Peter Kollár, aby přiblíţili studentům 

druhých ročníků problematiku domácího násilí. V průběhu besedy se studenti seznámili s 

činností společnosti SPONDEA, nabídkou jejich sluţeb a především se zamýšleli nad 

palčivým problémem násilí, které se odehrává za zavřenými dveřmi. 

Za ŠPP Mgr. Barbora Ondrčková 

Soutěţ Magni 

V říjnu jsme se přihlásily do internetové soutěţe Magni zaměřené na bliţší poznání osobností 

českého baroka. Pořadatelem soutěţe byla praţská agentura Help Tour- Agentura na podporu 

cestovního ruchu. Vyplnily jsme test přes internet a čekaly na výsledek. Byly jsme šťastné, ţe 

nám přišla pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků do Klementina. 

10. 11. jsme v časných ranních hodinách vyrazily autobusem Student agency do Prahy. 

Praţské Klementinum nás doslova nadchlo. Vyhrály jsme sice jenom kníţky, ale i tak stál 

výlet zato. Velkým přínosem pro nás byla podrobná prohlídka všech prostor Klementina, 

zejména barokní knihovny, kam běţné výpravy turistů vůbec nepustí. Exkurze nás obohatila i 

literárně, neboť se v Klementinu zrovna konala výstava tvorby Karla Jaromíra Erbena. Po 
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prohlídce Klementina nám zbývaly asi dvě hodiny do odjezdu autobusu zpět, proto nás p. 

prof. Venerová ještě provedla Prahou. Cestou na Florenc jsme si prohlédly Staroměstské 

náměstí, Prašnou bránu , Obecní dům, Muzeum hl. Města Prahy a další známé památky. 

Domů jsme se vrátily pozdě večer v dobré náladě, ţe jsme si uţily nádherný den v našem 

hlavním městě. 

Barbora Nesnídalová a Marie Petrová, 3.B  

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN 

Vernisáţ v Muzeu Boskovicka 

Pěvecký sbor NOTA dostal v nedávné době příleţitost účastnit se vernisáţe České bible 

v Muzeu Boskovicka jako kulturní část programu. Sbormistři na toto vystoupení kývli, a tak 

v týdnu od 21. listopadu do čtvrtka 24. listopadu proběhly několikrát zkoušky dvou skladeb – 

Okolo Hradišča a Ave Maria. V tentýţ čtvrtek začala v 16 hodin vernisáţ. Vzhledem 

k omezené kapacitě muzea byli sbormistry demokraticky vybráni účastníci této akce, a tak se 

někteří sboristé bohuţel nemohli zúčastnit. Demokracie si ţádá i své oběti. 

Vernisáţ byla k výstavě nazvané Česká bible a Jiří Melantrich. Jiří Melantrich byl 

významným tiskařem a nakladatelem, který vydal bibli hned v několika vydáních, a letos si 

připomínáme 500. výročí od jeho narození. 

Vernisáţ výstavy úvodním slovem zahájila ředitelka muzea Dagmar Hamalová, na jejíţ slova 

vzápětí navázal sbor písní Okolo Hradišča. Po této úvodní skladbě se dostal ke slovu kurátor 

výstavy Petr Vitamvás. Ten prozradil účastníkům vernisáţe, čeho se výstava týká, a jeho 

proslov zamířil i do historie českého nakladatelství a českých biblí. Slavnostní vernisáţ 

zakončil sbor skladbou Ave Maria. 

Výstavu bude moţné navštívit v Muzeu Boskovicka aţ do 29. ledna 2012. 

Marek Osouch, septima 

BERMUN 2011  

Na mezinárodní konferenci Berlin Model United Nations, která se konala 16. - 19. listopadu 

na J.F.Kennedy School v Berlíně, byla naše delegace pověřena zastupováním Ugandy. Téma 

letošního ročníku - Eradicating poverty - bylo tedy pro nás zvláště zajímavé. O to více, ţe na 

letošní konferenci se poprvé objevili skuteční studenti z africké Ugandy, kteří navíc 

zastupovali Českou republiku, takţe jsme si mohli ještě před zahájením konference 

vyměňovat e-maily a vzájemně si pomáhat při přípravě. 

Naše delegátky - Monika Parolková v komisi pro lidská práva, Alţběta Bajerová v komisi pro 

odzbrojování, Jana Toulová v politické komisi, Tereza Lepková v komisi pro ţivotní prostředí 

a Petra Mokrošová ve zvláštní komisi pro potírání chudoby - dobře splnily svou úlohu a 

dokázaly, ţe do Berlína jely právem. Aktivně se zapojovaly do práce ve svých komisích, a 

navíc získaly neocenitelné zkušenosti a moţná i motivaci pro svou budoucí kariéru. 

Marie Minxová 
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KLUB BIOSPHERA 

Nebude zřejmě pro nikoho novinkou, kdyţ napíši, ţe naše škola se můţe mimo jiné pyšnit 

poměrně rozsáhlou expozicí akvarijních a terarijních zvířat. A pro bystré a všímavé studenty 

uţ není novinkou ani to, ţe v rámci projektu BIOSPHERA začal od září fungovat klub terénní 

biologie a ekologie, který se o tuto naši chloubu stará. A i ti méně všímaví studenti jistě 

postřehli, ţe se stará opravdu dobře. Na akvária je opět radost pohledět a přibývají noví 

obyvatelé.  Jako odměna jsou pro členy klubu organizované různé exkurze a výlety do 

přírody. 
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Jako první se odehrála geologicko-paleontologická exkurze do Bačova u Boskovic. Díky 

nepřízni počasí se uskutečnila v náhradním termínu 17.11.. Ani tentokrát nám svatý Petr 

nebyl příliš nakloněn. Mlha se ne a ne rozpustit a teploty se pohybovaly lehce pod bodem 

mrazu. Nikoli však nálada. Nejodolnější z odolných dychtivě naslouchali výkladu našeho 

průvodce Ondřeje Dostála, a s nadšením hledali zkameněliny nejen krytolebců pod hromadou 

spadaného listí na lokalitě Skalky, která byla vyhlášena přírodní památkou. Kvůli chladnému 

počasí musela polovina výpravy ukončit objevování dříve, ti kteří vytrvali, byli odměněni 

nálezy uhlí, malachitu a zkameněných čeřin na nedalekém poli. Někdy člověk jezdí za senzací 

kilometry daleko a přitom mu spousta zajímavých věcí leţí u nohou. Děkujeme tímto panu 

Dostálovi, ţe nám věnoval část svého drahocenného času a těšíme se na další spolupráci. 

Milada Barešová  

   

Studenti Gymnázia Boskovice postupují do celorepublikového kola soutěţe 

v piškvorkách! 

Dne 25. 11. 2011 se konalo na Gymnáziu kpt. Jaroše v Brně krajské kolo v celorepublikové 

soutěţi v piškvorkách. Náš tým Poslední Jiřík, stejně jako v loňském roce, vyhrál a postupuje 

do celorepublikového kola. 

Gratulujeme a drţíme pěsti! 

Petr Drahoš 
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Přednáška Moderní medicínské terapie z UK 

Dne 24. 11. 2011 si studenti Aplikované biologie a Společenskovědního semináře vyslechli 

přednášku  s názvem Moderní medicínské terapie. Paní RNDr. Alena Morávková Ph.D. , 

vedoucí  Katedry didaktiky a učitelství  Přírodovědecké fakulty UK, vysvětlovala podstatu 

očkování proti rakovině, oplodnění ve zkumavce,  ale i takových lékařských novinek, kterými 

je léčba pomocí zásahů do genomu člověka. Součástí výkladu bylo i zamyšlení nad etikou a 

dalšími aspekty zavádění moderních genetických výzkumů do lékařské praxe. 

Mgr. Radka Hrubá 

  

Mladý Demosthenes 

Dne 24. 11. se uskutečnilo školní kolo celostátní soutěţe v umění komunikace Mladý 

Demosthenes. 

  

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. Je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a 

porovnání komunikačních dovedností. Účastníci školního, regionálního a krajského kola 

soutěţí v monologu na libovolné téma. Cílovou skupinou jsou ţáci II. stupně ZŠ (6.–9. třída) 

a víceletých gymnázií po celé ČR, od letošního roku poprvé také ţáci 1.–4. ročníků středních 

škol. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

Soutěţ Mladý Demosthenes proběhla na naší škole podruhé, přičemţ zastoupeny byly 

všechny čtyři kategorie. Vítězkou kategorie nejmladších ţáků se stala Vendula 

Kuchyňová ze sekundy, vítězkou kategorie 14–15 let pak Alena Šešulková z kvarty. 

  

Soutěţící vyššího gymnázia byli velice dobře připraveni a zaujali svými zajímavými výkony. 

Ve věkové kategorii 16–17 let zvítězil Radek Hanuš z 1.B. Přestoţe se účasti v soutěţi 

zpočátku urputně bránil, překvapil porotu svým talentem a předvedl jeden z nejlepších 

výkonů celé soutěţe. Velice pěkně vystoupil i Tomáš Španěl z kvinty, získal druhé místo. 
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V poslední kategorii se utkali „prověření borci― našeho gymnázia, studenti, o kterých víme, ţe 

všichni mají v daném oboru výrazné schopnosti. Nakonec díky svému textu, nasazení i 

hereckým vlohám zvítězila Ludmila Dobrozemská ze 4.B. 

  

Všem zúčastněným děkuji a vítězům přeji hodně štěstí v regionálním kole. 

  

Ivet Přikrylová 

   

 

Florbal 

Studenti niţšího gymnázia se zúčastnili okrskových turnajů ve florbalu. Tým starších ţáků 

(ţáci tercie a kvarty) hrál okrskový turnaj 16. 11. 2011 v Letovicích. Ve skupině jednou 

zvítězil nad ZŠ Boskovice (nám 9. května) v poměru 2:1 a podlehl ZŠ Adamov v poměru 3:4. 

O postupu do semifinále rozhodovaly samostatné nájezdy a v těch jsme bohuţel neuspěli a 

skončili na nepopulárním čtvrtém místě – prvním nepostupovém. Mladší ţáci hráli svůj 

okrskový turnaj 29. 11. 2011 v Kunštátě. Suverénním způsobem vyhráli svou skupinu, kdyţ 

postupně porazili domácí ZŠ Kunštá 3:0, ZŠ Velké Opatovice 3:2 a ZŠ Lysice 3:1. Bohuţel 

ve vyřazovacích bojích jiţ tak úspěšní nebyli a napodobili své starší kolegy, kdyţ po 

poráţkách od ZŠ Letovice a ZŠ Lysice skončili taktéţ na prvním nepostupovém čtvrtém 

místě. Školu reprezentovali – 
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Starší ţáci: Marek Tichý, Jakub Němec, Jakub Matušů, Dominik Vyskočil (kvarta), Tomáš 

Mosler, Milan Špidla, Lukáš Novosad, Adam Jeřábek, Jan Matuška, Lukáš Kindermann 

(tercie) a Adam Růţička (sekunda). 

Mladší ţáci: Jan Feruga, Jáchym Patloka (prima), Stanislav Scheiner, Tomáš Meluzín, Štěpán 

Ševčík, David Maňoušek, Adam Růţička a Zdeněk Staněk (sekunda) 

 Všem patří díky za vzornou reprezentaci školy. 

Josef Vykoukal 
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Olympiáda v českém jazyce 

Dne 28. listopadu 2012 proběhlo na Gymnáziu Boskovice školní kolo Olympiády v českém 

jazyce. Ve dvou kategoriích pro tercii a kvartu a pro vyšší gymnázium se zúčastnilo 41 

studentů, všichni jsou úspěšnými řešiteli. 

Do okresního kola postupují v první kategorii Kateřina Látalová a Adriena Redlová, obě z 

kvarty, ve druhé kategorii postupují Tereza Šplíchalová ze 3.B a Marek Osouch ze septimy. 

Blahopřejeme. 

Hana Peterková 

Studentka naší školy zvítězila v celostátní literární soutěţi! 

V letošním roce proběhl jiţ 17. ročník výtvarné a literární soutěţe „Svět kolem nás―. 

Ţáci naší školy soutěţili ve třetí kategorii, téma literární práce znělo „Jak se rodí soucit.― 

Sešlo se 147 příspěvků, mezi nimiţ první místo získala práce studentky 3. B Terezy 

Šplíchalové. Na krásném čtvrtém místě se umístil další zástupce naší školy, Filip Ţivný ze 

septimy. 

Porota z došlých prací vybrala a ocenila vţdy deset nejlepších prací v kaţdé kategorii. První 

tři v kaţdé kategorie budou odměněni věcnými cenami, ostatní autoři obdrţí jako čestné 

uznání diplom. Do příštího roku organizátoři plánují ze soutěţních  prací uspořádat v Brně 

výstavu. 

Podle organizátorů se sešlo mnoho kvalitních prací a vybrané práce budou umístěny v galerii 

na webových stránkách www.akluby.cz a na facebooku. 

Terce Šplíchalové a Filipu Ţivnému velice gratulujeme, ostatním soutěţícím naší školy 

děkujeme za účast. 

Ivet Přikrylová  

Internetová matematická olympiáda 

Dne 29. 11. 2011 proběhl 4. ročník Internetové matematické olympiády, které se 

zúčastnily tři týmy z naší školy. V sedmičlenných týmech bojovali studentky a studenti 

třetích a čtvrtých ročníků. Za jejich dvouhodinový boj s matematickými úlohami jim moc 

děkuji. Na výsledky jsme všichni zvědaví. Sledujte s námi 

stránky http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx . 

 Lada Baţantová 

http://www.akluby.cz/
http://www.facebook.com/
http://www.gymbos.cz/LinkClick.aspx?fileticket=FKiAf-2WA7E%3d&tabid=78
http://matholymp.fme.vutbr.cz/default.aspx
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Předvánoční Vídeň 

V brzkých ranních hodinách  7. prosince 2011 se studenti boskovického gymnázia zúčastnili 

exkurze v předvánoční Vídni pod vedením paní profesorky Radky Hlaváčkové, paní 

profesorky Jitky Stloukalové,paní profesorky Radky Hrubé a paní psycholoţky Barbory 

Ondrčkové. Po náročné několikahodinové cestě jsme konečně dojeli na místo. Celou naší 

exkurzí nás doprovázel mnohdy zajímavý výklad paní průvodkyně. 

Naší první zastávkou byly domy slavného architekta Friedricha Hundertwassera, které jsou 

typické svými nerovnými liniemi prostupujícími celou stavbu. Z dalších památek bychom 

mohli jmenovat zámek Schönbrunn, letní rezidenci rakouských císařů, hrad Hofburg, někdejší 

sídlo císařů, či úchvatnou gotickou katedrálu svatého Štěpána. 

Posledním místem našeho pobytu ve Vídni se staly vánoční trhy, které jsou rovněţ známé. 

Člověk tu mohl nasát vánoční atmosféru, ochutnat místní vyhlášené cukroví nebo si koupit 

nějaký ten suvenýr. 

Poté následoval odjezd domů a my se museli rozloučit s Vídní. Do Boskovic jsme přijeli ve 

večerních hodinách. 

Patrik Korčák, David Burger, 1.C 
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Energie ze slunce a větru 

 

Naši studenti zvítězili v soutěţi "Jízda se sluncem a větrem o závod". Soutěţ probíhala v 

rámci dne otevřených dveří na FEKT VUT Brno dne 16.12.2011. V časovém limitu studenti 

Tomáš Axman, Jiří Čermák, Jan Šula, Tomáš Trávníček a Jan Krušina sestavili "vozítko" 

poháněné energií ze slunce a větru. V prostorách fakulty zastoupilo slunce pár ţárovek a vítr 

byl jen z ventilátorů, ale vozítku našeho týmu se podařilo ujet nejvíce kol. Rozhovor se 

studenty se objeví i v regionálním vysílání ČT. Celému týmu gratuluji nejen k vítězství, ale i 

k šanci přijetí na FEKT bez přijímacích zkoušek. 

 

Lada Baţantová 
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Výtvarná soutěţ niţšího gymnázia  
 

V úterý 6.12.2011 se konala výtvarná soutěţ niţšího gymnázia. Soutěţ pořádala třída kvarta a 

hlavní organizátorkou byla Kateřina Látalová. Zúčastnilo se dvanáct studentů: tři za kaţdou 

ze čtyř tříd.  

Nejdříve všem Katka stručně představila výtvarnou techniku EUKASTIKU: techniku, při 

které se pouţívají nástroje, které vydávají teplo. Poté, společně s Barborou Dufkovou, 

studentům předvedly názornou ukázku. K dispozici byla spousta voskovek a také dvě 

ţehličky, které si jednotlivá druţstva průběţně vyměňovala. Kaţdý z druţstva vytvořil jeden 

obrázek a potom si jednotlivá druţstva zvolila jeden reprezentativní, který by podle nich mohl 

vyhrát. Většina obrázků byla abstraktní, ale například sekundě se podařil zajímavý motýlek. 

Po odevzdání soutěţních obrázků měli studenti moţnost vytvořit si další obrázky a odnést si 

je domů. 

Basketbal a florbal chlapců vyššího gymnázia 

Basketbal 
Chlapecká reprezentace vyššího gymnázia se zúčastnila dne 12. 12. 2011 v zastoupení týmů A 

a B okresního přeboru v basketbalu. Turnaj pořádala naše škola v hale SOŠ a SOU A. 

Citroena v Boskovicích a kromě našich dvou druţstev se jej zúčastnily týmy hostitelské školy, 

VOŠ Národohospodářské školy z Boskovic, SPŠ Jedovnice a SOŠ (Metra) Blansko. Hrálo se 

ve dvou skupinách systémem „kaţdý s kaţdým―. 

Naše druţstvo po dvou přesvědčivých vítězstvích postoupilo ze skupiny do finále, kde 

porazilo SOŠ a SOU A. Citroena, a bude hájit barvy naší školy a okresu v krajském přeboru, 

který se koná 28. 3. 2012 na Den učitelů v Brně. Druţstvo B sloţené převáţně ze začínajících 

baskeťáků (doufám, ţe je poráţky neodradily a budou usilovně trénovat a zdokonalovat se!) i 

přes obrovské úsilí a snahu svá dvě utkání prohrálo a skončilo na posledním šestém místě. 

Všem zúčastněným hráčům patří naše poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. 

Florbal 
Chlapecká reprezentace vyššího gymnázia se zúčastnila dne 10. 11. 2011 okresního přeboru 

ve florbalu. Turnaj pořádala SPŠ Jedovnice a kromě našeho druţstva se jej zúčastnilo dalších 

11 týmů. Naše druţstvo bylo nalosováno do jedné ze čtyř tříčlenných skupin s předcházejícím 

finalistou SOŠ MŠP Letovice a SPgŠ Boskovice. První utkání naši chlapci smolně prohráli aţ 

v samém závěru utkání s Letovicemi 1:3, další vyhráli suverénně se SPgŠ 5:0, jako druzí ve 

skupině se mohli pouze hypoteticky utkat o vyšší místo v turnajové tabulce. 

I přes relativní „neúspěch", totiţ očekávaný 

postup ze skupiny, lze hodnotit výkon 

našich chlapců a jejich sportovní 

vystupování velice pozitivně. 

Všem zúčastněným hráčům patří naše 

poděkování za vzornou reprezentaci naší 

školy. Mgr. Luděk Dobeš 
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Florbal 

Studenti niţšího gymnázia se zúčastnili okrskových turnajů ve florbalu. Tým starších ţáků 

(ţáci tercie a kvarty) hrál okrskový turnaj 16. 11. 2011 v Letovicích. Ve skupině jednou 

zvítězil nad ZŠ Boskovice (nám 9. května) v poměru 2:1 a podlehl ZŠ Adamov v poměru 3:4. 

O postupu do semifinále rozhodovaly samostatné nájezdy a v těch jsme bohuţel neuspěli a 

skončili na nepopulárním čtvrtém místě – prvním nepostupovém. Mladší ţáci hráli svůj 

okrskový turnaj 29. 11. 2011 v Kunštátě. Suverénním způsobem vyhráli svou skupinu, kdyţ 

postupně porazili domácí ZŠ Kunštá 3:0, ZŠ Velké Opatovice 3:2 a ZŠ Lysice 3:1. Bohuţel 

ve vyřazovacích bojích jiţ tak úspěšní nebyli a napodobili své starší kolegy, kdyţ po 

poráţkách od ZŠ Letovice a ZŠ Lysice skončili taktéţ na prvním nepostupovém čtvrtém 

místě. Školu reprezentovali – 

Starší ţáci: Marek Tichý, Jakub Němec, Jakub Matušů, Dominik Vyskočil (kvarta), Tomáš 

Mosler, Milan Špidla, Lukáš Novosad, Adam Jeřábek, Jan Matuška, Lukáš Kindermann 

(tercie) a Adam Růţička (sekunda). 

Mladší ţáci: Jan Feruga, Jáchym Patloka (prima), Stanislav Scheiner, Tomáš Meluzín, Štěpán 

Ševčík, David Maňoušek, Adam Růţička a Zdeněk Staněk (sekunda) 

 Všem patří díky za vzornou reprezentaci školy. 

Josef Vykoukal 

  

  



53 

 

  

Mezinárodní setkání v Bratislavě 

Organizátoři studentských filmových klubů z České republiky, Estonska, Polska, Rumunska a 

Slovenska se setkali na Mezinárodním tematickém setkání v Bratislavě 24. – 27. listopadu 

2011. Kaţdá země měla v zastoupení 4 organizátory. Setkání bylo zaměřeno na aktivní účast 

na demokratickém ţivotě v Evropské unii a téma se prolínalo celým programem. 

V rámci workshopů studenti sdíleli svoje zkušenosti z organizování projekcí a dalších 

studentských akcí a diskutovali o aktivním občanském zapojení. Vyzkoušeli si, jak 

naplánovat, připravit a uskutečnit studentský projet, a dozvěděli se, jak lze pro pozitivní 

změny a aktivní občanskou participaci vyuţít nová média. Nechyběly ani projekce 

dokumentárních filmů a debaty se zajímavými hosty – reţisérkou filmu Life on the Equator 

Bobou Baluchovou a stáţistkami Paung Paung z Barmy a Wai-Hang Hsieh z Taiwanu. 

Setkání se zúčastnila studentka Pavlína Juračková ze 4. B. 

 

  

Představení skupiny ÚDif 

Dne 22. 12. 2011 se v rámci zájmového dne studenti niţšího a zájemci z řad studentů vyššího 

gymnázia zúčastnili představení skupiny ÚDiF. Zástupci týmu Úţasného divadla fyziky 

Odráš Přibyla a Vojta Procházka předvedli experimenty na téma světlo a hoření. Studenti 

s respektem sledovali efektní exotermní reakce i hru na světelnou kytaru. Ti, kteří znali 

nejpřesnější odpovědi na kladené otázky, se za odměnu mohli jako asistenti sami pokusů 

aktivně zúčastnit. 

Lada Baţantová, Radka Hrubá 
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Art Workshop – předvánoční tvoření 

Dne 22. 12. 2011 se ve školní klubovně pod vedením prof. Hlaváčkové a Bártové s chutí 

pustilo do předvánočního tvoření 16 přihlášených studentů ( jádro tvořili studenti ze tříd 2.C a 

3.C). 

Pro některé z nich byly tyto kreativní činnosti velkým a novým dobrodruţstvím. Posuďte 

sami, jak se jim výtvory podařily… 
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Olympiáda v německém jazyce 

Ve čtvrtek 5.1.2012 proběhlo na gymnáziu školní kolo olympiády v německém jazyce. 

Soutěţilo jedenáct studentek ze tříd 2.B, 2.C, 3.B a 3.C. Ty se na toto klání velmi pilně a 

pečlivě připravovaly. Jejich znalosti byly velice vyrovnané, takţe určit tři nejlepší bylo pro 

porotu, kterou tvořily profesorky německého jazyka, nesmírně obtíţné. Nakonec však porota 

o pořadí na stupních vítězů rozhodla. 

První místo získala Lucie Valentová ze třídy 2.C, druhou příčku obsadila Lenka Pivoňková ze 

třídy 2.B a jako třetí skončila Vendula Elisková rovněţ ze 2.B. 

První dvě jmenované budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 

v únoru 2012 v Blansku. Drţíme jim pěsti a všem zúčastněným děkujeme za svědomitou 

dlouhodobou přípravu. 

Radka Hlaváčková 

  

  

Studenti gymnázia navštívili chemickou show Michaela Londesborougha  

Studenti Gymnázia Boskovice se zapojili do soutěţe, kterou vyhlásilo Jihomoravské centrum 

pro mezinárodní mobilitu. Vstup na vědeckou show Michaela Londesborougha v Brně získali 

společně s další střední školou. O jejím průběhu si můţete přečíst i článek v tisku, který 

naleznete zde. Lada Baţantová 

http://www.boskovicko.cz/cislo.phtml?section=2&iss_id=415#art_14113
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Mikroskopování 

V úterý 10. ledna se to po obědě hemţilo několika studenty netrpělivě očekávajícími otevření 

dveří vedoucích do světa mikroorganismů. V laboratoři biologie bylo nachystáno několik 

mikroskopů a sklenic plných ţivota, i kdyţ to na první pohled nebylo patrné. Dvě z nich 

obsahovaly seškrabané nárosty z pokusných ţulových destiček, které byly měsíc ponechány 

v akváriu jako nové stanoviště k osídlení. V další skleničce byl pro srovnání vzorek nárostu 

z kamene v lesním potůčku. Od nelibě páchnoucího senného nálevu se očekávalo pozorování 

neposedných nálevníků a od pohyblivých teček ve vodě z rybníka, ţe to jsou planktonní 

korýši. 
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A jak to dopadlo? Očekávání se naplnila a také se podařilo pozorovat i něco navíc. 

V nárostech se vyskytovaly a převaţovaly rozsivky, jednobuněčné organismy s chloroplasty 

zlatohnědé barvy, vytvářející křemičité schránky. Druhově bohatší nárost z potoka obsahoval 

i drobné vláknité sinice a zelené řasy. Čile se pohybující bobovky ze senného nálevu musely 

být pro snaţší pozorování „uvězněny― mezi vlákna vaty a spatřeno bylo i několik trepek. 

Pohyblivé tečky jsme identifikovali jako buchanky ze třídy klanonoţců, které se ve vodních 

nádrţích vyskytují po celý rok, i pod ledem. A konečně jako třešnička na dortu byl pozorován 

zástupce krásnooček. 

Pokud vás mrzí, ţe jste u toho nebyli, nebo byste si mikroskopování chtěli zopakovat, zveme 

vás na čtvrtek 16. 2., kdy budeme pozorovat vnitřní stavbu rostlinných orgánů. 

  

   

Přednáška o geneticky modifikovaných organismech 

Dne 5. 1. 2012 jsme v rámci hodin Aplikované biologie měli moţnost vyslechnout přednášku 

o geneticky modifikovaných organismech (GMO). Paní RNDr. Petra Dufková, Ph..D. z 

Parazitologického ústavu AV ČR nám nejdříve zopakovala základy genetiky. Řekli jsme si 

také něco o hybridizaci neboli kříţení. Poté jsme se bavili o geneticky modifikovaných 

bakteriích, rostlinách a ţivočiších. Seznámili jsme se s různými metodami a technologiemi 

genetického inţenýrství. Nejvíce nás asi zajímaly GMO, se kterými se můţeme běţně setkat. 

Dozvěděli jsem se, ţe jediný schválený GMO v ČR je kukuřice. Ale v jiných zemích, kde je 

problém se slepotou dětí, se pěstuje zlatá rýţe, která obsahuje betakaroten, ze kterého se v těle 

vytváří vitamin A. Petra Učňová  
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Parlament netradičně 

V úterý 17. 1. 2012 se uskutečnilo netradiční setkání studentského parlamentu. Po období 

jednání, zasedání a schůzí stál před členy studentského parlamentu nelehký úkol. Týmová 

práce má své výhody, ale také úskalí – a právě ta okusili studenti na vlastní kůţi při plnění 

netradičního úkolu. O tom, ţe jsme se výborně bavili, není pochyb a věříme, ţe jsme se toho 

také hodně naučili! 

  

Za SP Mgr. Barbora Ondrčková 

    

    

Soutěţ v ruském jazyce 

Ve středu 24. 1. se uskutečnila konverzační soutěţ v ruském jazyce. Školního kola se 

zúčastnilo 9 studentů vyššího gymnázia (tříd sexty, septimy a 3.C).  

První místo v kategorii SŠ II získala a do krajského kola postupuje Veronika Scheinerová ze 

sexty, druhé místo obsadila Hana Sehnalová z 3.C a o třetí místo se podělily Ludmila 

Dohnálková ze sexty a Klára Šindelková z 3.C. V kategorii SŠ II B získala druhé místo 

Anastázie Chimenová.  

Nejenom vítězce, ale i všem soutěţícím blahopřejeme, neboť zde především platí: „Není 

důleţité vyhrát, ale zúčastnit se a udělat tak pro sebe něco navíc.―   Marie Horáková  
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I sekundáni ovládají sloh!  

V prosinci nás paní profesorka Hlaváčková seznámila se zajímavou literární soutěţí, kterou 

vyhlásila Městská knihovna v Kunštátě. Zaujalo nás hlavně téma Moje nej… cesta, které si 

kaţdý mohl dotvořit podle svého. Celá třída se zapojila a všichni s napětím očekávali 

výsledky.  

Konečně v lednu se ozvali pořadatelé. Z naší třídy byli oceněni Jaroslav Pohl, Hana Nguyen a 

Vendula Kuchyňová. 27. ledna jsme se vypravili v doprovodu paní profesorky Hrubé do 

Kunštátu na vyhlašování výsledků. V knihovně nás velmi mile přivítala paní knihovnice. 

Vyhlašovaly se výsledky ve třech věkových kategoriích a soutěţilo celkem 53 prací, nejvíce 

právě v naší kategorii. Bylo zajímavé poslechnout si ukázky z textů jiných soutěţících. V naší 

kategorii jsme všichni tři převzali z rukou pana starosty čestné uznání. Z ocenění a dárků jsme 

měli velkou radost.  

Uţ teď paní profesorka Hlaváčková hledá další slohové soutěţe, do nichţ se zapojíme. 

Doufám, ţe se nám opět bude dařit!  

Vendula Kuchyňová 

  

Soutěţ ve španělském jazyce 

V pondělí 30. ledna 2012 se na Gymnáziu v Boskovicích konalo školní kolo 

soutěţe ve španělském jazyce. 

Ve II. kategorii, tj. nad dva roky studia španělštiny, se zúčastnily tři 

studentky. Na prvním místě se umístila Pavlína Juračková ze 4.B, druhé 

místo vybojovala Jana Toulová ze 4.C a na třetím místě skončila Kristýna Šamšulová 

z oktávy. 

Hodnoceno bylo porozumění nahrávce, při konverzaci pak bohatost slovní zásoby, pohotovost 

a správnost vyjádření, nápaditost a celkový dojem. Všichni splnili nelehké poţadavky 

soutěţe. 

Je škoda, ţe se neodváţí soutěţit více studentů. Španělština je jazyk, do kterého se vkládá 

velká naděje v budoucnosti, studenti se ho učí se stejně velkým nasazením jako třeba 

angličtinu. O té se domnívají, ţe jí vládnou s větší samozřejmostí, a španělština tak, co se 

soutěţí týká, zůstává schovaná v pomyslné ulitě. Jaké pak bývá překvapení ve chvíli srovnání 
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vědomostí v celorepublikové konkurenci, kdy studenti našeho gymnázia tradičně za svoji 

španělštinu sklízí větší obdiv a uznání, neţ sami čekali. 

Soutěţ je zúročením studentovy snahy a učitelovy práce. Je pěkné, kdyţ můţeme svoje 

znalosti sdílet s ostatními jen pro samotný pocit radosti z dobře vykonané práce. Uţ 

J. A. Komenský pravil: „Tvé vědění jest ničím, neví-li druhý, že něco víš.“ 

Studentkám blahopřejeme a přejeme Pavlíně Juračkové hodně úspěchů v krajském kole, které 

se bude konat v březnu. Iveta Stloukalová 

Konverzační soutěţ v angličtině 

Konverzační soutěţ v angličtině se konala 1. 2. 2012 za účasti 31 studentů. Zastoupeny byly 

všechny kategorie, od primy aţ po 3. ročník vyššího gymnázia. 

V kategorii I – prima a sekunda – se s téměř stejnými výsledky na prvních místech umístili 

Vendula  Kuchyňová a Petr Krejčíř, do okresního kola postupuje Vendulka. 

V kategorii II – tercie a kvarta – patřilo první a druhé místo Sáře Provazníkové a Katce 

Látalové, Sára postupuje do okresního kola. 

V nejhojněji obsazené kategorii III se o první místo se stejným bodovým hodnocením dělili 

Tereza Šplíchalová ze 3.B a David Jeřábek z kvinty. V okresním kole nás budou 

reprezentovat oba. 

Pěkné výkony ale podali všichni soutěţící, a zaslouţí si pochvalu a uznání.  

Vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 21. února v Blansku. 

Marie Minxová 
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 Únorové promítání 

Dne 2. 2. 2012 ve 14:00 jsme uspořádali 3. tématické promítání v rámci projektu Jeden svět 

na školách. Náplní byl norský film Zločin a trest pojednávající o zločinech spáchaných proti 

obyvatelům Bosny a Hercegoviny během  90. let minulého století. 

Projekce se zúčastnilo celkem 21 lidí, mezi nimiţ byli zastoupeni profesoři i studenti. Jako 

hosta jsme přizvali předsedu muslimské obce v Brně pana Muneeba Hasana Al Rawi společně 

s jeho manţelkou Almedinou, která válku v Bosně sama zaţila a mohla nám tak 

zprostředkovat své ţivotní osudy a dojmy. 

Myslím, ţe film byl velmi realistický a na Almedinu citově zapůsobil. Bylo velmi zajímavé, 

avšak zároveň smutné slyšet, co vše se jí – jako malé dívce – přihodilo. Mezi nejsugestivnější 

záţitky z války patřilo jednoznačně ţebrání spolu s ostatními sourozenci o mouku či výslech 

policií. 

Promítání jsme zakončili diskusí a názory, jak ze strany pana Al Ravi či Almediny, tak i ze 

strany studentů. 

Myslím, ţe jedním z nejsilnějších dojmů byl fakt, ţe se tento masakr odehrál v 90. letech 20. 

století jen kousek od naší země. 

Pavlína Juračková, FK Boskovice 
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Výborné umístění primánů v Pythagoriádě 

Gratuluji k výborným výsledkům studentů primy v okresním kole Pythagoriády 6. ročníku: Z 

pěti zúčastněných studentů obsadili v okresním kole 1. místo /Lukáš Osouch/, 2. místo 

/Andrea Dvořáčková/, 3. místo /Jan Feruga/, 6. místo /Tomáš Dvořák/ a 8. místo /Klára 

Borková/. Gratuluji a děkuji za reprezentaci.  Mgr. Marie Boudová   

Školní kolo matematické olympiády kategorie B a C 

Ve čtvrtek 26. ledna proběhlo školní kolo MO kategorie B, C.  V kategorii B zvítězil Martin 

Klusáček 2.B se 16 body, na druhém místě Dominik Bednář 2.B se 13 body. Oba postupují do 

krajského kola, které se bude konat 17. dubna v Brně. V kategorii C se letos ţádný úspěšný 

řešitel nenašel. 

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v krajském kole! 

Jitka Stloukalová  

KLUB BIOSPHERA A HVĚZDY 

Dlouhé zimní večery jsou jako stvořené pro výpravy do vesmíru. Není třeba dlouho čekat, aţ 

se setmí, a kdyţ se vyjasní, je nebe poseto hvězdami a souhvězdími, jimţ vévodí  majestátní 

Orion viditelný právě v zimním období. Klub Biosphera se za hvězdami a planetami vydal 

hned dvakrát. Poprvé v pátek 27. ledna navštívil boskovickou hvězdárnu a pod vedením Pavla 

Kopeckého si mohl prohlédnout krátery na měsíci, Venuši v jedné z jejich fází a pruhovaný 

Jupiter se čtyřmi Galileovými měsíci. Hvězdy bohuţel moc vidět nebyly kvůli světelnému 

smogu, který je ve městech obvyklý. 

Druhou akcí byla výprava do planetária Mikuláše Koperníka v Brně ve středu 1. února. 

Nejdříve nás čekalo seznámení s tělesy naší sluneční soustavy v sále exploratoria. K vidění 

zde byly velké nástěnné obrazy jednotlivých planet i Slunce s popisem, meteority, na které 

jsme si mohli i sáhnout, model ohromného vulkánu Olympus Mons, který se nachází na 

Marsu, projekce povrchu různých planet na otáčející se kouli, model oběhu Země kolem 

Slunce a Měsíce kolem Země a další. Velkou atrakcí byly astronomické váhy, které nám 

ukázaly, ţe by Honza Konečný váţil na měsíci asi 12 kg, zato na neutronové hvězdě mnoho a 

mnoho tun. Poté, co naši studenti zodpověděli správně všechny všetečné dotazy našeho 

průvodce a vyzkoušeli všechny experimenty, jsme se napůl posadili, napůl ulehli do sedadel 

velkého planetária a nechali si nad hlavami promítat velkolepé představení o tom, co ohroţuje 

naši planetu a ţivot na ní, co v minulosti způsobily a v budoucnosti mohou způsobit dopady 

asteroidů na zemský povrch. A kdyţ se stane a náš ochránce Jupiter nezachytí vesmírné 

těleso, které po dopadu na Zemi způsobí, ţe člověk a jeho svět zmizí z jejího povrchu? Není 

třeba zoufat. Z popela pravděpodobně povstanou nové formy ţivota, moţná ještě 

obdivuhodnější a krásnější… 

Milada Barešová 
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FYKOSí FYZIKLÁNÍ 

 

Dne 17. 2. 2012 se vypravil tým naší školy na soutěţ FYKOSí Fyziklání, jehoţ šestý ročník 

se konal opět v Praze na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Náš tým tvořila Kristína 

Nešporová, Lucie Valentová, Michaela Pešová, Oldřich Holcner a Tomáš Axman. Ten ale 

bohuţel do Prahy nedorazil. Vlak v Letovicích zkrátka na autobusy nečeká. Přesto náš 

oslabený tým statečně bojoval s fyzikálními úlohami. Chtěla bych jim tímto poděkovat za 

reprezentaci školy a čas věnovaný fyzice. 

Velkým potěšením bylo pro mne trio našich absolventů, kteří uţ patří mezi organizátory akce. 

A tak se tu znovu budou opakovat jména Tomáš Pikálek, Jiří Nároţný a Dominka Kalasová, 

kteří naši školu reprezentovali ve stejné soutěţi v minulých ročnících. I jim bych chtěla 

poděkovat, ţe se stále věnují FYKOSu, i kdyţ kaţdý z nich uţ studuje na vysoké škole. 

Lada Baţantová 

 

 

Úspěch v krajské výtvarné soutěţi 

V krajské výtvarné soutěţi "Dva světy-svět písma-svět obrazů" byly úspěšné studentky 

Barbora Kočvarová a Vendula Šebková z kvinty-obsadily 2.místo a Kristýna Kovářová a 

Marie Langrová ze sexty získaly 3.místo. 
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V němčině jsme třetí na okrese! 

Dne 14. února jsme se já, Lenka Pivoňková, a Lucie Valentová zúčastnily 

okresního kola olympiády v německém jazyce za doprovodu paní profesorky 

Hlaváčkové. Olympiáda se konala v prostorách DDM Blansko, kde se měli do 

půl deváté zapsat všichni účastníci na prezenční listinu. Poté následovalo 

zahájení a první část čili poslech. Pro mě osobně nejobávanější část celé 

olympiády. Výjimka ovšem potvrzuje pravidlo a poslech jsme obě bravurně zvládly, i přes 

silný přízvuk rodilého mluvčího z nahrávky. Po poslechu jsme si všichni vylosovali pořadí, ve 

kterém půjdeme na řadu. Lucka měla při losování šťastnou ruku, vytáhla si přímo jedničku a 

téma "Reisen" (Cestování). Já jsem přišla na řadu pátá. Vstoupila jsem do místnosti a vytáhla 

si téma "Unsere Heimat". Zmateně jsem se podívala na porotu, která okamţitě pochopila, ţe 

doslova nevím, „která bije―. Naštěstí mi jedna z porotkyň poskytla záchranné lano a řekla, ţe 

mám povídat o naší vlasti - tedy České republice. Krátce jsem na papír sepsala pár vět, ale co 

vlastně říct o naší vlasti? Nejdříve jsem se tedy představila. Pak jsem popisovala naši 

republiku, moţnosti turistiky a především své rodné město - tedy Boskovice. Následoval uţ 

jen popis obrázku a bylo dobojováno. Po sečtení všech bodů byli vyhlášeni vítězové. Kdyţ 

zaznělo moje jméno, byla jsem velice překvapená, ale zároveň i šťastná, protoţe jsem se 

umístila na třetím místě. Lucka obsadila čtvrtou příčku. 

V poslední řadě bych chtěla spolu s Luckou poděkovat přípravě paní profesorky Hlaváčkové, 

která nám dodávala materiály a především s námi měla trpělivost aţ do konce. Doufáme, ţe 

příští rok budeme mít moţnost opět soutěţit a pomýšlet aţ na první příčky. 

Lenka Pivoňková, 2.B 

SOČ 

Dne 21. 2. se konalo školní kolo Středoškolské odborné činnosti v přírodovědných oborech. 

Nakonec se tohoto kola zúčastnil pouze student třetího ročníku Tomáš Axman. Ten 

prezentoval svou práci v oboru fyziky s názvem Studium magnetických vlastností 

ultratenkých feromagnetických vrstev na Si(100) krystalu. Během prezentace Tomáš Axman 

poskytl posluchačům základní informace o této problematice a následně představil svá měření 

a jejich výsledky. Ty by mohly nalézt uplatnění například při studiu vlastností 

feromagnetických látek (Fe, Co, Ni) a jejich vyuţití jako paměťových zařízení v informačních 

technologiích. Na prezentaci navázala diskuse, během které se k obsahu práce vyjádřila také 

hodnotící komise. Závěrem přejeme mnoho úspěchů v další tvořivé práci v přírodovědných 

disciplínách a byli bychom rádi, kdyby tato práce uspěla v dalších kolech SOČ.  

Pavel Kopecký 
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Biologická olympiáda 

V únoru proběhla školní kola biologické olympiády kategorie D a C. Soutěţe se zůčastnilo 

celkem 20 ţáků niţšího gymnázia. Jejich úkolem bylo vyřešit vědomostní test na téma - 

vztahy ţivých organismů, poznat 15 ţivočichů a 15 rostlin a vypracovat laboratorní úkol. 

Výsledky: 

Kategorie D (I. a II.): 1. místo: David Kumprecht, sekunda 78 bodů  

2. místo: Jiří Koumar, sekunda , 47 bodů  

3. místo: Richard Hanuška, sekunda, 45,5 bodů 

Kategorie C (III. a IV.): 1. místo: Petr Kotek, tercie, 52 bodů  

2 . místo: Eliška Hrochová, kvarta, 50 bodů  

3. místo: Jan Konečný, tercie, 45,5 bodů 

Ţákům na prvních dvou příčkách přejeme hodně štěstí v okresním kole a ostatním 

soutěţícíma děkujeme za účast.  

R. Hrubá 
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Úspěch v regionálním kole Mladý Demosthenes  

Dne 2. 2. 2012 se v Brně Bystrci uskutečnilo regionální kolo celostátní soutěţe v umění 

komunikace Mladý Demosthenes. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání 

komunikačních dovedností. Účastníci školního, regionálního a krajského kola soutěţí v 

monologu na libovolné téma. Cílovou skupinou jsou ţáci II. stupně ZŠ (6.—9. třída) a 

víceletých gymnázií po celé ČR, od letošního roku poprvé také ţáci 1.—4. ročníků středních 

škol. 

I letošního ročníku soutěţe Mladý Demosthenes se zúčastnili zástupci naší školy, vítězové 

školního kola daných kategorií. Vítězka kategorie mladších ţáků Vendula Kuchyňová získala 

1. místo, stejného umístění dosáhl i Radek Hanuš v kategorii 16—17 let. Zástupkyně 

kategorie 18—19 let Ludmila Dobrozemská i přes vynikající a osobitý výkon obsadila druhé 

místo. Vendula Kuchyňová i Radek Hanuš postupují do dalšího kola. Všichni zúčastnění 

skvěle reprezentovali naši školu a já jim za to velice děkuji. 

Ivet Přikrylová 

Úspěch v okresním kole olympiády v angličtině! 

Dne 21. 2. 2012 se konalo v Blansku okresní kolo konverzační soutěţe v 

anglickém jazyce. Gymnázium reprezentovala Vendula Kuchyňová ze sekundy, 

Sára Provazníková z kvarty, Tereza Šplíchalová ze 3.B a David Jeřábek z kvinty. 

Nejúspěšnější byla Vendula Kuchyňová, která vybojovala v konkurenci dalších 12 

účastníků první místo v kategorii I.A. Úspěch je o to cennější, ţe v její kategorii 

není vypsané krajské kolo, tudíţ dosáhla nejvyššího moţného ocenění. Také v kategorii II.B 

se umístila na druhém místě studentka našeho gymnázia Sára Provazníková. Ve III. kategorii 

získala Tereza Šplíchalová 4.místo a David Jeřábek 5.místo. 

Děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia a přejeme všem mnoho úspěchů a vytrvalosti při 

studiu. 

Věra Dočkalová 

Vítězství v soutěţi o nejhezčí báseň o lásce 

„Během února 2012 probíhala v Městské knihovně Blansko Svatovalentýnská soutěţ o 

nejhezčí báseň o lásce. Cílem nebylo pouze prvoplánově připomenout patrona zamilovaných 

sv. Valentýna, ale především oslavit nejdůleţitější lidský cit – lásku – ve všech jeho 

podobách,― píše Helena Juříková, vedoucí knihovny. Na první místo se spolu se dvěma 

dalšími soutěţícími probojoval student naší septimy, Filip Ţivný. Vítězné básně jsou ke 

staţení přímo na stránkách Městské knihovny Blansko.  
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Vejce stokrát jinak  

Vejce stokrát jinak je název soutěţe, kterou šestého března pořádalo boskovické gymnázium. 

„Cílem soutěţe bylo předvedení co nejlepšího přírodovědného pokusu s vejcem,― upřesnila 

Radka Hrubá. Soutěţ byla určena pro ţáky osmých a devátých ročníků základních škol. 

Příhlásilo se celkem sedm týmů ze Základní školy Erbenova Blansko a Základní školy 

Boskovice. 

Týmy čekal nejdříve vědomostní kvíz na téma vejce a v zápětí po něm následovaly 

experimenty jednotlivých týmů společně s prezentací. Většina pokusů byla zaloţena na 

fyzikálních nebo chemických dějích. Podtlak v láhvi zajistil vcucnutí vajíčka, sůl ve vodě 

způsobila hustý roztok, ve kterém vejce plavalo. Do soutěţe se přihlásila i ţákyně ZŠ 

Boskovice Veronika Ţivná, která svým pokusem zodpověděla otázku: „Které vejce bude 

rychlejší – uvařené nebo neuvařené?― Svou odpověď, ţe je syrové vejce rychlejší, dokázala 

následně i vysvětlit. Syrové vejce se pohybuje rychleji, protoţe se pohybuje pouze skořápka, 

zatímco tekutý ţloutek a bílek zůstává na místě. Za svůj experiment získala nakonec od 

poroty skládající se ze dvou profesorů a tříčlenného vítězného týmu N-trophy první místo. Na 

druhém místě skončila taktéţ ţákyně ZŠ Boskovice – Barbora Staňková a třetí místo připadlo 

dvojici Helena Fojtová a Jana Buchlovská ze ZŠ Erbenova Blansko. 

Marek Osouch 
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Projektová schůzka projektu Building Europe Together v Boskovicích 

V týdnu od 18. - 24. 3. 2012 hostilo Gymnázium Boskovice studenty a pedagogy z 

Portugalska, Španělska, Polska, Rumunska a Turecka, s kterými společně pracují na projektu 

Comenius s názvem Building Europe Together.  

Projektové aktivity jsou zacílené na boření zaţitých předsudků a vytváření přátelských vazeb 

se studenty z jiných států a kulturního zázemí. Studenti a učitelé mají šanci navštívit zapojené 

země, porovnat ţivotní styl jednotlivých zemí, ocenit jedinečnost a odlišnost kultur. 

Součástí jejich společného programu v Boskovicích kromě samotné práce na projektu bylo i 

oficiální přijetí na boskovické radnici s následnou prohlídkou města, cesta do Prahy i 

Moravského krasu. Boskovická schůzka byla v rámci projektu jiţ třetí v pořadí po Polsku a 

Španělsku. Příští školní rok čeká naše studenty cesta do Rumunska, Portugalska a Turecka. 

Za celý český tým Světlana Trefná 

 

Úspěch v krajském kole soutěţe ve španělštině 

Dne 19. 3. 2012 se v Brně konalo krajské kolo soutěţe ve španělském jazyce. 

Naši školu reprezentovala Pavlína Juračková ze 4.B, která si jela pro druhé 

místo v II. kategorii (nad dva roky studia španělštiny). Uspěla v náročné 

konkurenci, zúročila své studijní výsledky a získala cenné zkušenosti pro další 



69 

 

kariéru. 

Blahopřejeme! 

Iveta Stloukalová 

Zeměpisná olympiáda na Gymnáziu Boskovice  

Školní kolo v zeměpisné olympiádě proběhlo v týdnu od 13. do 17. 2. 2012. Jednotlivá kola 

uspořádali učitelé zeměpisu, kolegové Dobeš /C/ a Vykoukal /A, B/. 

V kategorii A /ţáci primy/ se na postupových místech umístili: Odehnal Jakub, Dvořák 

Tomáš a Dvořáčková Andrea. 

V kategorii B/ţáci sekundy/ do širšího výběru postoupili: Fanta Jakub, Pospíšil Pavel a 

Koumar Jiří. 

V kategorii C/ţáci tercie a kvarty/ na postupová místa dosáhli: Končný Jan, Grund Ivo a 

Mosler Tomáš. 

V kategorii D/studenti 1. - 4. ročníku VG/ se na postupová místa dostali : Marek Osouch, Jan 

Šula a o 3. a 4. místo se podělili Klusáček Martin z 2.B a Tajovský Jan z 3.B třídy. 

Do okresních kol postupoval z kaţdé kategorie vţdy první student s nejvyšším počtem bodů. 

Pouze v kategorii D postupovali první tři studenti. Okresní kola proběhla 14. 3. 2012 na ZŠ 

Sušilova pro kategorie A, B, C. Pro kategorii D bylo okresní kolo uspořádáno na Gymnáziu v 

Rájci Jestřebí. Vítězové okresních kol postupují do krajského kola v Brně. Z naší školy se na 

prvních místech umístili Jakub Fanta ze II. a Marek Osouch ze septimy. Blahopřejeme k 

vítězství přejeme hodně úspěchů v kolech dalších. 

Dorek Maršálek  

Konverzační soutěţ v ruštině-krajské kolo 

V úterý 14. března 2012 naši školu reprezentovala v Brně, v krajském kole konverzační 

soutěţe v ruském jazyce, studentka Veronika Scheinerová (třída sexta). V netradičně pojaté 

soutěţi, kde všichni účastníci mluvili a diskutovali o vylosovaných tématech dohoromady, se 

naše studentka v konkurenci celého Jihomoravského kraje umístila na skvělém 4.místě. 

BLAHOPŘEJEME!!!!!! 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLNÍ KOLO 

Ve čtvrtek 15.3. se široká obec olympioniků na naší škole rozrostla o účastníky školního kola 

biologické olympiády vyššího gymnázia. Na hrstku odváţných čekaly celkem tři úkoly. 

Vědomostní test, poznávání přírodnin a praktický úkol, jehoţ součástí bylo také 

mikroskopování. Kategorie A měla navíc ještě úkol „domácí―, který se týkal tvaru proteinů a 

bylo třeba jej vypracovat na počítači. 
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Počet soutěţících, kteří zdárně dokončili všechny úkoly, a dosaţený počet bodů opět 

potvrdily, ţe biologická olympiáda je poměrně náročná a proto všichni, kteří se zúčastnili a 

dokončili zasluhují uznání. 

Výsledky kategorie B: 1. Romana Kejíková V. 61 b 2. Veronika Špidlová V. 49,5 b 3. Renáta 

Zichová VI. 35,5 b Výsledky kategorie A: 1. Andrea Nečasová VIII. 60 b 2. Tereza Musilová 

4.C 58,5 b 3. Veronika Holasová 4.C 53 b 

Milada Barešová, Radka Hrubá 

 

1.místo a vynikající výkon v soutěţi Puškinův památník  

V sobotu 31.března 2012 se v Brně konal 46.ročník soutěţní přehlídky Ars Poetica – 

Puškinův památník. V soutěţi jsme také letos měli zastoupení a to ve II. kategorii – slovní 

projev. Ludmila Dohnálková ( třída sexta ) se svým vystoupením, dramatizace prózy - 

povídky A. P.Čechova Hloupý Francouz, získala 1. místo a také speciální ocenění 

generálního konzula pana Šaraškina a celé poroty za vynikající výkon. Studenka tímto 

postoupila do celostátního kola a měla by v květnu 

reprezentovat naši školu na celostátní přehlídce v Praze. 

Video naleznete zde. 

Zapsala Mgr. Jiřina Bártová 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tzqUM5miDVA&context=C41c566aADvjVQa1PpcFNDLcwXWBiMPNjp3XXS7mgcFlaexYr7BqY=%20
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DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 

Slováci přijeli do Boskovic 

Po dvou měsících od koncertování Noty na Slovensku přijeli Slováci do Boskovic. V termínu 

od 20. do 23. června hostila boskovická Nota soubor ze Základní umělecké školy z Kremnice. 

Společně vystoupily na čtyřech koncertech. Prvním z nich byl koncert na zámku v Kunštátě, 

další dva byly určeny pro studenty gymnázia. Posledním společným koncertem byl hlavní 

koncert v sobotu na nádvoří boskovického zámku. 

V repertoáru Noty bylo celkem deset skladeb od lidových písní aţ po sloţitě prokomponované 

části mše. Slováci si připravili několik instrumentálních skladeb a lidovek, které zazněly v 

jazzových aranţích. Neméně důleţitým bylo sólové vystoupení naší talentované zpěvačky 

Ludmily Dohnálkové. Na závěr zazněla pompézní píseň „Oh, happy day― se sólisty Ondřejem 

Štefaňákem a Slovenkou Martinou Buchalovou. Všechny koncerty měly příznivý ohlas od 

posluchačů všech věkových vrstev. Posluchači chválili, jak Notu, tak Slováky, kterým se v 

Boskovicích líbilo stejně jako nám v Kremnici. Pro obě strany byly návštěvy vţdy zajímavé a 

prostředí netypické. 

Závěrečným koncertem byla ukončena i letošní pěvecká sezóna sboru, která byla nabitá více, 

neţ jak můţeme pamatovat z posledních let. Na podzim koncerty na oslavách sboru Janáček, 

dále vánoční koncerty, několik hudebních vystoupení na vernisáţích v muzeu, jarní koncert v 

Boskovicích, koncertní výjezd na Slovensko, vystoupení na slavnostním předávání 

maturitních vysvědčení a poté letní koncerty se Slováky v Česku. 

Doufáme, ţe dvěma vzájemnými návštěvami v Kremnici a v Boskovicích naše kontakty 

neupadnou a ţe se třeba v budoucnu opět setkáme a společně si zapějeme. 

Marek Osouch, septima 

 Anglie – Worthing aneb Nezmokli jsme, uţ jsme tu? 

Všech 58 studentů se v neděli 17. června 2012, pod vedením prof. 

Bártové a Minxové, šťastně vrátilo ze studijně poznávacího zájezdu do 

Anglie – Worthing Cesta do Anglie dvouposchoďovým autobusem 

společnosti Lechner byla sice dlouhá, ale uběhla rychle umocněna záţitky z trajektu. Poté, co 

se před námi vynořily  bílé  útesy Doverské jsme se celých 9 hodin pohybovali po ulicích 

Londýna, cestovali metrem a fotili jedno významnou památku za druhou. Po shlédnutí 

expozic ve vědeckém muzeu (Science Museum) jsme ve večerních hodinách dorazili  do 

městečka na jiţním pobřeţí – Worthing. Hostitelské rodiny si rozebraly  své přidělené 

přírůstky do rodin a hned následujícího dne ráno se opět všichni sešli v jazykové škole 

St.George´s School of English a začal se obvyklý dopolední program – hodiny angličtiny s 

místními učiteli – rodilými mluvčími. Náplní odpoledních programů nebylo samozřejmě nic 

jiného neţ výlety do okolí, návštěvy středověkých anglických hradů a  procházky po pobřeţí 

Anglie spojené s nákupy suvenýrů. 

Zatímco doma v České republice po vydatných lijácích panovalo tropické horko, my jsme v 

mikinách a větrovkách úspěšně unikali záplavám v Chichestru, pohybovali se mezi kapkami 

deště a ukrývali se před četnými přeháňkami uvnitř památek, abychom se za chvíli za svitu 

slunce mohli procházet v zahradách či na křídových útesech anglického pobřeţí. Počasí bylo 
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vskutku anglické: deštivo, střídavě oblačno, polojasno, vítr a zase přeháňky. Štěstí nám přálo 

a o nic z našeho programu jsme nepřišli ( Worthing, Arundel, Portsmouth, Brighton, pevnost 

Newhaven, městečko Lewis…). Třešničkou na dortu byl poslední den v Londýně, kdy se nám 

poštěstilo navštívit budovy britského parlamentu, postát v lavicích sněmovny lordů i 

sněmovny dolní (sedět smí pouze zvolení poslanci ) a poté místa v ulicích, kde jsme znovu 

mohli vnímat nezapomenutelnou atmosféru Londýnské metropole. 

Noční cesta trajektem na rozbouřeném moři byla dozajista pro všechny účastníky zájezdu 

dalším nezapomenutelným záţitkem… Kdyţ před budovou gymnázia opět zastavil náš 

Neoplan, ustaraní rodiče si oddechli a nám se skoro zdá, ţe: Bylo, nebylo???? Tošičku jsme 

zmokli, ale hlavně, ţe jsme tu... 

Jiřina Bártová, Marie Minxová 
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Projekt „ Finanční excelence pro školy“ pořádaný ve 

spolupráci s Českou spořitelnou 

Gymnázium Boskovice patří mezi 12 škol v celé CR ( jediné v 

Jihomoravském kraji), které se zúčastnily projektu „Finanční excelence pro školy― 

pořádaného ve spolupráci s Českou spořitelnou  Cílem projektu je pomoci školám 

implementovat nejmodernější způsoby výuky finanční gramotnosti, předat a ukázat v praxi 

pouţití metodických pomůcek pro výuku finanční gramotnosti a tím změnit myšlení, postoje a 

chování studentů k osobním financím. Druhým, neméně důleţitým, cílem je předat 

pedagogům vyučujícím finanční gramotnost unikátní a osvědčené know-how, aby měli 

jednoduchý vzor, jak vyuţívat se studenty metodické pomůcky k výuce finanční gramotnosti. 

Ve dnech 6.-8.6. 2012 se tedy všichni studenti druhých ročníků boskovického gymnázia 

zapojili do výukové hry Finanční svoboda, jejíţ základní myšlenka je vcelku jednoduchá - ve 

hře se ocitli v roli finančního poradce, jehoţ klientem je mladá rodina, a v průběhu 30 let jim 

radí tak, aby dosáhli všech svých cílů. Tato stolní hra je v podstatě finanční simulací reálného 

ţivota české rodiny. Ve hře totiţ pouţívají úplně stejné produkty, s jakými se můţeme setkat 

v České republice. Studenti mohli vyuţít třeba stavební spoření, penzijní připojištění a nebo 

třeba kapitálové ţivotní pojištění. Zvaţovali také nákup akcií nebo dluhopisů a přemýšleli o 

potřebné výši různých pojistek. Řešili, jak nastavit hypotéku, a snaţili se rozlišovat mezi 

dobrými a špatnými investičními příleţitostmi. Učili se, jak optimálně rozkládat majetek, a co 

dělat s penězi…Vše pod dohledem kvalifikovaných lektorů. 

Po třech dnech intenzivní výuky byli nejen lektoři, ale i sami studenti překvapeni, jak se 

změnil jejich postoj k osobním financím a jak se zvýšila jejich odborná informovanost v této 

oblasti. 

Na úplný závěr proběhl v aule školy turnaj všech účastníků, jehoţ vítězové si odnesli 

hodnotné ceny od sponzora projektu – České spořitelny. 

Světlana Trefná 



74 

 

 

Literární soutěţ „Boskovice – moje město“ zná své vítěze  

Naše škola jiţ 112 let patří neodmyslitelně k městu Boskovice a bylo tedy 

více neţ jasné, ţe se do oslav 790 let od první písemné zmínky o 

Boskovicích aktivně zapojí Ve spolupráci s městem Boskovice a Muzeem 

Boskovicka tedy začátkem tohoto roku vypsala a vyhlásila literární soutěţ, ve které se všichni 

ţáci a studenti boskovických základních a středních škol mohli vyjádřit k tomu, co pro ně 

samotné Boskovice znamenají a jak se jim zde ţije. Do konce března se nám sešlo celkem 51 

prací, které byly rozděleny do tří věkových kategorií. 

Porota ve sloţení Mgr.Vlasta Berková, Mgr. Světlana Trefná, Iveta Novotná, Karla 

Kočvarová a Adéla Rozbořilová určila tři nejlepší ve všech kategoriích. Tito si ve čtvrtek 

31.5.2012 v sále Muzea Boskovicka převzali hodnotné ceny z rukou Ing. Jaromíry Vítkové, 

místostarostky Města Boskovice, a Ing. Jaromíra Fialy, ředitele Gymnázia Boskovice. 

Konečné pořadí: 
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I. Kategorie ( 1. – 5. třída ZŠ) 1. Adam Klement – ZŠ 9. května, Boskovice 2. Vít Suchánek - 

ZŠ 9. května, Boskovice 3. Eliška Aubrechtová - ZŠ 9. května, Boskovice 

II. Kategorie ( 6. – 9. třída ZŠ a tomu odpovídající třídy víceletého gymnázia) 1. Eliška 

Dokoupilová - ZŠ 9. května, Boskovice 2. Adriana Odehnalová - ZŠ 9. května, Boskovice 3. 

Veronika Fliegerová – Gymnázium Boskovice 

III. Kategorie ( střední školy) 1. Filip Ţivný – Gymnázium Boskovice 2. Jan Vinkler – SPgŠ 

Boskovice 3. Pavlína Juračková – Gymnázium Boskovice 

Světlana Trefná 

 

 

Velký úspěch Gymnázia 

Boskovice v soutěţi v 

recitaci španělské poezie 

Ústy básníka (En palabras de poeta) je název 1. 

ročníku recitační soutěţe španělské poezie. 

Organizace se ujalo Gymnázium mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha. Jediné a hlavní kolo se konalo 17. 5. 2012 na tamním gymnáziu. 

Soutěţ byla velkolepá. V porotě zasedli velvyslanci Mexika, Venezuely a Kuby. Zúčastnilo se 

21 škol a celkový počet účastníků ve dvou kategoriích byl 75 studentů. Ve druhé kategorii s 

počtem účastníků 42 soutěţila studentka našeho gymnázia Pavlína Juračková ze 4.B, která s 

básní od F. G. Lorky oslnila porotu a z Prahy přivezla skvělé 2. místo! 

Velmi nás těší, ţe přibývá akcí týkajících se španělského jazyka, kterých se účastní studenti 

naší školy, skvěle nás reprezentují a přiváţí řadu úspěchů. Za to děkujeme především Pavlíně 

Juračkové a dalším studentům španělštiny. 

Iveta Stloukalová 

 

http://www.gymnaziumstodulky.cz/
http://www.gymnaziumstodulky.cz/
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Studentka 3. B vyhrála mezinárodní vědomostní a literární 

soutěţ  

Fantastického výsledku dosáhly v letošním ročníku soutěţe „Lidice pro 

21. století― Daniela Alexová (3.B) a Tereza Koplová (2.B). V konkurenci 

905 studentů získala Daniela 1. místo a navíc zvláštní cenu poroty, 

Tereza byla ohodnocena zvláštní cenou poroty. Obě studentky se zúčastní slavnostního 

vyhlášení výsledků 14.června v Kladně. Během tohoto vyhlášení jejich slohové práce 

přednesou Veronika Ţilková a Martin Dejdar. Naše studentky obdrţí účastnický diplom a 

věcné ceny, navíc jim bude za zvláštní cenu poroty předána skleněná plastika a diplom. 

Vítězka získá jako hlavní cenu skleněnou lidickou růţi. Na obě také čeká společný týdenní 

pobyt v Lidicích s výletem do Strasbourgu. 

Soutěţ "Lidice pro 21. století" je vědomostní a literární soutěţ pro děti a mládeţ z celého 

světa. Cílem soutěţe je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, 

zavraţděných německými nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o 

historických událostech vztahujících se ke 2. světové válce a k totalitním reţimům ve světě ve 

20. století. Soutěţ probíhá prostřednictvím internetu, ţáci mohou soutěţit v jednom ze čtyř 

soutěţních jazyků: v češtině, angličtině, němčině nebo ruštině.  

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2424 soutěţících z pěti zemí světa (Česká republika, 

Litva, Rumunsko, Rusko, Slovensko). V I. kategorii (10 – 14 let) se do soutěţe zapojilo 1519 

ţáků, v II. kategorii (15 – 19 let) 905 studentů. Rekordní byl letos počet zaregistrovaných 

škol, kterých bylo právě 101. 

„Lidice pro 21.století― je soutěţ vyhlašovaná Památníkem Lidice, příspěvkovou organizací 

Ministerstva kultury ČR, Vojenským historickým ústavem Praha a Filozofickou fakultou 

Univerzity Karlovy v Praze. Záštitu nad soutěţí převzali ministryně kultury, ministr školství, 

mládeţe a tělovýchovy a ministr obrany. 

Oběma studentkám gratuluji. Ivet Přikrylová 

 Květinový den  

Dne 16. 5. se naše škola připojila v celonárodní sbírce 

Ligy proti rakovině: Český den proti rakovině – 16. 

Květinový den  Deset dobrovolníků z řad našich studentů 

ze VI. a 3. B v ulicích Boskovic nabízelo symbol sbírky – 

kvítek měsíčku lékařského a letáčky informující širokou 

veřejnost o problematice rakoviny ledvin, které byl letošní 

ročník věnován. Děkuji všem dobrovolníkům za perfektně odvedený úkol i Vám všem za Váš 

příspěvek, díky kterému zasíláme na konto Ligy proti rakovině více neţ 6500Kč. 

Radka Hrubá 
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Nejhezčí holky jsou… 

… z okolí Boskovic. Takhle kdysi parafrázoval známý hit skupiny Jojo band Mix Jaroslava 

Kolčavy. My bychom teď na stejný nápěv mohli klidně zpívat: „ Nejlepší v kraji 

jsou…studenti sekundy!― Začala Vendula 

Kuchyňová, kdyţ nenašla přemoţitele v 

konverzační soutěţi z anglického jazyka. Pomyslný 

štafetový kolík převzal Jakub Fanta, který exceloval 

v zeměpisné olympiádě (a to nejen v kraji, ale i v 

celostátním kole, ze kterého přivezl stříbrnou 

medaili). A do třetice dosáhl ziskem 114 bodů ze 

123 moţných nejvyšší mety v krajském kole 

biologické olympiády David Kumprecht. Jeho 

úspěch je o to cennější, ţe do krajského kola 

postupoval ze třetí pozice a jeho přemoţitelé se v 

konkurenci 29 soutěţících umístili na pěkném 8. a 

15. místě. Davidovi srdečně gratulujeme a děkujeme 

za vzornou reprezentaci Gymnázia Boskovice. 

Radka Hrubá 

 

 Celostátní kolo zeměpisné olympiády 

Vynikajícího úspěchu dosáhl student sekundy Jakub Fanta. Na celostátním kole zeměpisné 

olympiády na Západočeské Univerzitě v Plzni se umístil na krásném druhém místě 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Josef Vykoukal 
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Studenti Gymnázia Boskovice získali titul Mistr republiky ve finanční 

gramotnosti 

Tříčlenný tým studentů boskovického gymnázia ve sloţení Jana Toulová, Kateřina Synková a 

Lukáš Bedáň zvítězil v celorepublikovém kole 3. ročníku soutěţe Finanční gramotnost 

konaném 15.5.2012 v Kongresovém sále České národní banky v Praze. 

Navázali tak na vynikající úspěchy svých předchůdců v minulých ročnících, kdy se studenti 

našeho gymnázia umístili na 3. a 2. místě. Letos se jim uţ tedy konečně podařilo zvítězit a 

porazit všechny ostatní týmy reprezentující zbývající kraje České republiky. Úloha to nebyla 

vůbec jednoduchá. Do Prahy přijeli uţ ti nejlepší z celkem 43 552 ţáků z 670 škol , kteří se 

letošního kola soutěţe zúčastnili a kteří se museli probojovat školními, okresními i krajskými 

koly. Vítězové si odnesli titul Mistr republiky ve finanční gramotnosti a hodnotné ceny. 

Světlana Trefná 

 

  

Na gymnázium zavítal Michael Londesborough 

Po půl roce, přesněji 10. května, mohli boskovičtí studenti spatřit opět 

naţivo známého popularizátora vědy Michaela Londesborougha, který 

pracuje na Akademii věd České republiky České republiky a podílí se na 

tvorbě pořadu České televize PORT. Show byla velmi podobná té, která proběhla v prosinci v 

brněnském planetáriu. Na tu se však dostala jen část studentů. Někteří zde tak mohli vidět 

podruhé tytéţ experimenty, většina studentů je ovšem viděla poprvé. Vystoupení bylo 

zaměřené na energii – od Slunce a fotosyntézy aţ po nejpravděpodobnější zdroje energie 

budoucnosti. Show sklidila u studentů obrovský úspěch a závěrečný potlesk tomu dal za 

pravdu. 

Marek Osouch 
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Okresní přebor v minivolejbalu 

Dne 3.5. se uskutečnil na ZŠ Letovice okresní přebor v minivolejbalu. Naše škola do soutěţe 

přihlásila dvě druţstva  Naše škola do soutěţe přihlásila dvě druţstva. Jedno smíšené – Pepa 

Bohatec, Tomáš Meluzín a Ivana Přichystalová, druhé chlapecké – Zdeněk Staněk, Adam 

Růţička, Standa Scheiner a Dominik Babák. Obě druţstva hrála v kategorii smíšených 

druţstev. Chlapecké druţstvo se umístilo na pěkném čtvrtém místě. Smíšené druţstvo sahalo 

po vítězství v turnaji, nakonec však skončilo na druhém místě za pořádajícími Letovicemi. 

Všem ţákům a ţákyni patří díky za vzornou reprezentaci školy. 

Josef Vykoukal 



81 

 

  

  

  

 

 COCA-COLA CUP 

Ţáci a ţákyně niţšího gymnázia se zúčastnili turnaje základních škol ve fotbale. Tento turnaj 

se hraje pod záštitou sponzora – Coca-Coly Dal by se také nazvat turnajem o přeborníka 

Boskovic. Utkali jsme se s ostatními „základkami― se střídavým úspěchem. Nejprve jsme 

těsně podlehli Sušilově 1 – 0, poté jsme poměrně jasně prohráli se Slovákovou a na závěr 

jsme si poradili se Zelenou v poměru 3 : 1. Po celý turnaj jsme předváděli pohledný fotbal a 

vzhledem k faktu, ţe většina hráčů ještě neopouští niţší gymnázium, jsou dobré výkony do 
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budoucna příslibem dobrých výsledků. Školu reprezentovali – Roman Hlaváček, Jakub 

Odehnal, Jáchym Patloka (prima), Zdeněk Staněk, Adam Růţička, Honza Špidlík, Aleš 

Petlach (sekunda), Lukáš Novosad, Honza Matuška, Pavla Hlaváčková (tercie), Jakub 

Matušů, Filip Jimramovský a Martin Pospíšil (kvarta). Všem patří díky za vzornou 

reprezentaci školy. 

Josef Vykoukal 

 

  

První tři místa v okresním kole matematické olympiády kategorie Z6 

získali studenti primy 

Dne 11.4.2012 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6. Ze školního kola 

do něj postoupili tito studenti primy: Andrea Dvořáčková, Klára Dvořáčková, Lukáš Osouch, 

Barbora Girgleová, Tomáš Dvořák, Klára Tušlová. V okresním kole se naši studenti umístili 

na výborných třech prvních místech. Na 1. místě Andrea Dvořáčková, na 2. místě Lukáš 

Osouch a na 3. místě Klára Dvořáčková. 

Vítězům gratuluji a všem studentům děkuji za vzornou přípravu na školní i okresní kolo 

matematické olympiády při řešení obtíţných úloh. 

Mgr. Marie Boudová 

 

Okresní kolo matematické olympiády kategorií Z7 a Z8  

Dne 11. 4. 2012 se na ZŠ Boskovice konalo okresní kolo matematické olympiády v 

kategoriích Z7 a Z8. V kategorii Z7 ze školního kola postoupili Vendula Kuchyňová, Jakub 

Fanta a Štěpán Ševčík ze sekundy. V okresním kole se na děleném 3. místě umístil Štěpán 

Ševčík, 4. místo obsadil Jakub Fanta a byl rovněţ úspěšným řešitelem. 
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V kategorii Z8 ze školního kola postoupili studenti tercie Jan Konečný, Vít Koţoušek, Adam 

Jeřábek, Tomáš Mosler, Viktor Jurdič, Štěpán Horáček a Dominik Zemánek. V okresním kole 

se Tomáš Mosler umístil na 2. místě. 

Vítězům gratulujeme a všem studentům děkujeme za vzornou přípravu. 

 Alena Svanovská (Z8), Mojmír Stloukal (Z7) 

 

Finále Španělské olympiády na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity  

Šest studentek našeho gymnázia se 27.dubna zúčastnilo finále Španělské olympiády pro 

partnerské střední školy Mundo Hispano na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně 

Ve velmi silné konkurenci se Pavlína Juračková ze 4. B umístila na 3. místě v kategorii B1/B2 

a Klára Fabiánková ze septimy na 2. místě v kategorii A1/A2. Blahopřejeme k vynikajícímu 

úspěchu! 

Eliška Kudláčková 

Divadelní představení v němčině  

V úterý 24. dubna se někteří studenti z druhých ročníků zúčastnili německého divadla s 

názvem Ich liebe dich, v překladu Miluji tě. Divadlo se uskutečnilo v Brně v Kulturním a 

vzdělávacím středisku "Klub Leitnerova". Celým představením, které trvalo hodinu, nás 

provázela Alexandra Bauer a Uwe Weber z Norimberka. 

První půl hodinu jsme zhlédli příběh mladé dívky Ane, která potká na diskotéce svého 

prvního kluka-svou první lásku. V druhé části začali hrát herci ten samý příběh od začátku a 

my jsme mohli do děje jakkoli zasáhnout slovem STOP, tak se přerušila hra a my jsme mohli 

navrhnout, kam by se měl příběh dále ubírat a zkusit si na pódiu s herci zahrát a dorozumět se 

německy. Myslíme si, ţe toto divadlo nám dalo spoustu zkušeností. Mohli jsme si vyzkoušet, 

jak moc rozumíme a jak dokáţeme reagovat. 

Pavla Rosenbergová, 2.B 
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Gymnázium Boskovice je podruhé vítězem soutěţe Sapere!  

Po loňském triumfu naší školy na prvním ročníku jsme se do soutěţe zapojili opět. Tři 

nejlepší z naší školy, Jana Toulová, Denisa Zatloukalová a Marek Osouch utvořili tým, který 

v následujících kolech pracoval jiţ společně. Náš tým dokázal suverénně projít okresním i 

krajským kolem, a tak se 25. dubna vydal na celostátní kolo, kde taktéţ zvítězil. 

Marek Osouch 

 

 

  

Krajské kolo biologické olympiády kat. B aneb třináctka v 

ţivotě Romany Kejíkové 

Pátek 13. ….někdo si toho ani nevšimne, někoho ten den třináctka potká 

hned několikrát...Pro Romanu Kejíkovou osud nachystal krajské kolo 

biologické olympiády, která se konala na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. 



85 

 

Po příjezdu jí bylo přiděleno číslo 12. Oddechla si, ţe to není 13..Občas je ale všechno 

jinak...Zjistilo se, ţe existují dva seznamy a po jejich sjednocení dostala Romča nové číslo – 

13. Následovaly s půl hodinovou pauzou 4 hodiny dřiny. Praktický úkol (např.preparování 

kusadel švába), vědomostní test a praktické poznávání rostlin, ţivočichů a jevů. Ještě před 

vyhodnocením byly soutěţícím sděleny správné odpovědi a pak uţ se s napětím čekalo na 

vyhlášení výsledků. Můţete hádat, na kterém místě se Romana umístila. Ano, je to tak. Pěkné 

12.-13. místo v tvrdé konkurenci 35 převáţně starších soutěţících si určitě zaslouţí gratulaci a 

pochvalu za reprezentaci naší školy. 

Milada Barešová 

Krajský přebor v silovém čtyřboji 

Dne 11. dubna 2012 se naše čtyřčlenné druţstvo 

dívek spolu se třemi dívkami do soutěţe 

jednotlivců a jedno čtyřčlenné druţstvo chlapců 

zúčastnily krajského přeboru a přeboru města 

Brna v silovém čtyřboji , který pořádala Střední 

Polytechnická škola Brno, Jílová, ve své 

moderně vybavené tělocvičně s posilovnou. 

Dívky soutěţily v devíti druţstvech ve šplhu na 

tyči, trojskoku z místa, hodu medicinbalem a 

leh-sedu, chlapci v šestnácti druţstvech ve shybech na hrazdě, benčpresu, trojskoku z místa a 

shybech vznesmo na hrazdě. Všechny discipliny byly hodnoceny podle bodovacích tabulek, 

výsledky sčítány a seřazeny do výsledkové listiny v tabulce druţstev a jednotlivců. 

Naše druţstvo dívek ve sloţení Bára Ţivná, Zuzana Prchalová, Magda Leţáková a Veronika 

Hříbalová obsadilo v silné konkurenci sedmou příčku, z jednotlivkyň byla nejúspěšnější na 

sedmém místě Bára Ţivná, na 20. místě Sabina Trčková a na 24. místě Zuzana Prchalová. 

Druţstvo chlapců ve sloţení Jan Hlavatý, Jiří Barák, Jan Geršl a Matěj Malysák mělo ještě 

těţší a silnější konkurenci a umístilo se na jedenáctém místě. Škoda, ţe se závodů nemohli pro 

nemoc zúčastnit další dva naši borci Štěpán Ševčík a Petr Dvořák, kteří by nám jistě pomohli 

k ještě lepšímu umístění... I přes jejich neúčast skončil nejlépe Jiří Barák na 24. místě a Jan 

Hlavatý s Matějem Malysákem na 30. resp. 31. místě. 

V tak silné konkurenci borců, kteří se věnují závodně sportovní gymnastice, kulturistice a 

bojovým sportům, patří našim závodnicím a závodníkům velké poděkování a pochvala za 

vzornou reprezentaci školy. 

L. Dobeš 

POSMRTNÝ ŢIVOT CVRČKA 

Kaţdý normální tvor, kdyţ vydechne naposledy, přenechá své tělíčko rozkladačům…Jen 

cvrčci domácí (Acheta domestica) určení k laboratorním cvičením i po smrti 

oţívají…Noţičky uhýbají, tělíčko se kroutí, křidélka a ústa se zavírají navzdory pinzetě v ruce 

poznání chtivého studentíka, který se právě rozhodl cvrčka pěkně rozebrat a prohlédnout si 

jednotlivé části těla pod mikroskopem. A takových se v biologické laboratoři sešlo ve čtvrtek 

3.5. hned několik. Proběhlo zde totiţ další setkání účastníků přírodovědného semináře v rámci 
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projektu „Škola plná příleţitostí― a členů klubu Biosphera. Cvrčci nakonec prohráli a byli 

rozebráni a prozkoumáni do posledního článku. 

Milada Barešová 

 

Terénní exkurze  

V pátek 20. 4. se konala první terénní exkurze v rámci Přírodovědného semináře 1. Cílem naší 

vycházky byl sychotínský rybník a jeho okolí.  Aprílové počasí k nám bylo shovívavé, a tak 

jsme mohli za svitu sluníčka pozorovat první posly jara v podobě rozkvetlých sasanek, orsejů, 

petrklíčů, devětsilů a dalších jarních bylin. Z pozorovaných ţivočichů nejvíce účastníky 

výletu zaujaly pářící ropuchy obecné, blešivci, indikující čistotu vody ve studánce Mramorka 

i konipas , který nás doprovázel po cestě ze Sychotína.  Pokud Vás program naší vycházky  

nebo fotografie z ní zaujaly, rádi vás přivítáme mezi námi v Přírodovědném semináři 1.   

 

 

 

 

 

 

Krásné výsledky v okresním kole biologické olympiády 

Dne 13. 4. se v konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D. Naši školu 

reprezentovali David Kumprecht a Jiří Koumar ze sekundy. V konkurenci 19 soutěţících se 

stal Jirka úspěšným řešitelem a David obsadil krásné 3. místo a postupuje do krajského kola. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Davidovi přejeme hodně štěstí v krajském kole. 

Radka Hrubá 
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NOTA koncertovala na 

Slovensku 

 Ve dnech 18. aţ 22. dubna 

absolvoval pěvecký sbor našeho 

gymnázia výměnný koncertní zájezd 

na Slovensko. Hostitelem se stala 

ZUŠ Jána Levoslava Bellu 

v Kremnici, městě s bohatou historií 

a kulturou. Nota měla celkem pět 

vystoupení. Na dvou výchovných 

koncertech zazpívala společně 

s jazzovou kapelou ZUŠ a stejný program zazněl na hojně navštíveném koncertě pro 

veřejnost. Publikum velmi spontánně reagovalo na všechny skladby, nadšeně aplaudovalo i 

Gershwinově písni v podání Ludmily Dohnálkové, ale opravdové ovace nastaly po závěrečné 

písni Oh, Happy Day, kterou společně provedly oba soubory se sólisty Ondřejem Štefaňákem 

a Slovenkou Martinou Buchalovou. Nota pak ještě zazpívala na dvou mších — v kostele 

svatej Kataríny v Kremnici a v moderním kostele Sedembolestnej Panny Márie v Ţiaru nad 

Hronom. 

Slovenští přátelé pro sbor připravili i doprovodný program, především návštěvu Múzea mincí 

a medailí. Muzikanti obou souborů se dokázali během pobytu poznat a spřátelit a všichni se 

nyní těší, aţ přivítáme kremnický soubor v Boskovicích. 

Poděkování posíláme na Slovensko, ale i všem členům Noty, kteří důstojně reprezentovali 

gymnázium, Boskovice i Českou republiku. Lenka Bařinková a Martin Nerud 

http://www.zuskremnica.estranky.sk/
http://www.uprostred.sk/detail/jarny-koncert/2152
http://www.uprostred.sk/detail/jarny-koncert/2152
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mestsk%C3%BD_hrad_v_Kremnici
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mestsk%C3%BD_hrad_v_Kremnici
http://www.e-obce.sk/obec/ziarnadhronom/fotky/6518.html
http://www.e-obce.sk/obec/ziarnadhronom/fotky/6518.html
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Krajské kolo chemické olympiády  

Dne 3. dubna 2012 se v Brně konalo krajské kolo chemické olympiády 

kategorie C. Do tohoto kola postoupili naši studenti Lucie Valentová z 2. 

C a Karel Juřík z 1. C. Lucie Valentová se umístila na velmi pěkném 

osmém místě, Karel Juřík se umístil na místě devátém. 

Blahopřejeme. 

Pavel Kopecký  

 

Student sekundy vyhrál krajské kolo zeměpisné olympiády 

Jakub Fanta ze sekundy vyhrál 22. 4. 2012 krajské kolo zeměpisné 

olympiády a postupuje do celostátního kola. Gratulujeme! 

 

Prvních 6 míst v okresním kole fyzikální olympiády 

kategorie F získalo Gymnázium Boskovice  

Dne 18.4.2012 se konalo okresní kolo fyzikální olypiády kategorie F. 

Zúčastnilo se ho šest studentů z tercie a obsadili prvních šest míst v tomto 

pořadí:1. místo Jan Konečný, 2. místo Tomáš Mosler, 3. místo Petr Kotek, 4. místo Štěpán 

Horáček, 5. místo Vít Koţoušek, 6. místo Dominik Zemánek. Je jen škoda, ţe pro studenty v 

této kategorii není pořádáno i krajské kolo. Všem gratuluji a děkuji za píli a práci při řešení 

náročných úloh pro účast ve školním a okresním kole a za výbornou reprezentaci školy. 
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Úspěch v krajském kole matematické olympiády 

Dne 21.3.2012 se konalo v Brně krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9, kterého 

se zúčastnili z naší školy dva ţáci kvarty Marek Tichý a Dominik Vyskočil.  Účastníci měli za 

úkol řešit čtyři úlohy, časový limit byl čtyři hodiny. Úspěšným řešitelem se stal Marek Tichý, 

který obsadil velmi pěkné 7.místo. Dominikovi utekl úspěch o vlásek. Blahopřejeme! 

Krajské přebory v basketbalu chlapců  

Naše vítězné druţstvo chlapců z okresního 

přeboru středních škol v basketbalu se zúčastnilo 

dne 28. 3. 2012 krajského přeboru, pořádaného 

SPŠ Kudelova a Gymnáziem Jaroška v Brně. 

Turnaje se zúčastnilo 6 vítězů okresních přeborů a 

náš tým ve sloţení Jakub David, Zbyněk Šmíd, 

Solej Cybulskyj, Filip Jimramovský, Antonín 

Novotný, Martin Kroupa (2.B.), David Hebelka, Pavel Skoták, Daniel Janík, Lukáš Špidlík, 

Jan Mazáč a Aleš Bárta byl nalosován do těţší skupiny společně s (opakovaně vítězi kraje a 

finalisty ČR) Gymnáziem Slovanské náměstí Brno a Gymnáziem Břeclav. Ve druhé 

nalosované skupině bojovaly celky SPŠ Kudelova Brno a Gymnázií Vyškova a Kyjova. 

Naši chlapci nastoupili v prvním utkání proti favoritovi soutěţe Gymnáziu Slovaňák a po 

počáteční velice ukázněném a disciplinovaném výkonu nakonec podlehli o tzv. double 44 : 88 

bodů. Druhé utkání s Gymnáziem Břeclav se pro nás v úvodu vyvíjelo katastrofálně, po pěti 

minutách jsme prohrávali 0:12, avšak po poradě jsme stav téměř vyrovnali. Ke konci utkání 

nám ubývaly síly a v závěru nám soupeř „odskočil― na konečných 44 : 59 bodů. 

Přes dvě poráţky a celkové páté místo patří našim chlapcům velké poděkování za vzornou 

reprezentaci naší školy. 

Na závěr Vás, studenty a pedagogy, opět chceme pozvat na letní turnaj smíšených druţstev 

(obdoba zářijového), který se uskuteční ke konci června. Podrobné informace čtěte na 

nástěnce u kabinetu TEV. 

Luděk Dobeš 

V porotě filmového festivalu Jeden svět 2012 zasedla naše studentka   

Pavlína Juračková ze 4. B byla vybrána, aby zasedla 

v porotě filmového festivalu Jeden svět 2012, který se 

konal v březnu v Praze. 
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Sapere – náš tým postupuje do celostátního finále!!!  

SAPERE je čtyřkolová soutěţ, která je určena pro 

ţáky základních a středních škol ČR. První tři 

kola se uskutečňují „on-line―, čtvrté kolo je jiţ 

celorepublikové a proběhne prezenčně v Praze 

před odbornou porotou. Ta bude sloţena z 

významných osobností, které se výţivou dlouhá 

léta blíţe zabývají. Soutěţní otázky jsou 

rozděleny do 5 tematických okruhů, které zahrnují 

informace o základních ţivinách a dalších 

sloţkách ve stravě, dále o obalech potravin a 

technologii zpracování a skladování. Třetí okruh 

se zabývá výţivou a nemocemi a jejich prevencí. Čtvrtý okruh poukazuje na vhodné sloţení 

jídel a poslední se zaměřuje na pohyb, energii a energetickou hodnotu potravin. V soutěţi jde 

o správnost odpovědí a při stejném počtu bodů rozhoduje čas. 

Letos probíhá druhý ročník této soutěţe a tým studentů našeho gymnázia bude opět ve finále. 

Po vítězství v krajském kole se bude ve sloţení Jana Toulová (4.C), Denisa Zatloukalová 

(3.B) a Marek Osouch (septima) snaţit navázat na loňský úspěch a opět zvítězit i v 

celorepublikovém kole. To se uskuteční ve středu 25.dubna 2012 v prostorách Magistrátu 

hl.m.Prahy. 

Veliká pochvala patří i ţákům tercie, kteří se ve sloţení Klára Kučerová, Petr Kotek a Valerie 

Šebková probojovali aţ do krajského kola. 

Světlana Trefná 

KUNŠTÁTSKÁ LAŤKA  

Ţáci niţšího gymnázia se zúčastnili okresního přeboru ve skoku vysokém 

v Kunštátě. Nejlepšího výsledku dosáhl Filip Jimramovský z kvarty, 

který vyhrál kategorii starších ţáků výkonem 163 cm. V kategorii starších 

ţákyň se umístila na pěkném pátém místě Pavla Hlavačková z tercie výkonem 135 cm. V 

kategorii mladších ţáků se nejlépe umístili Pepa Bohatec a Štěpán Ševčík na společném 

čtrnáctém místě stejným výkonem 125 cm. V kategorii mladších ţákyň se na osmém místě 

umístila Pavla Formánková z primy výkonem 115 cm. 

Školu dále reprezentovali Ivana Přichystalová (prima), Standa Scheiner, Tomáš Meluzín 

(sekunda), Anna Tlamková, Tereza Ocetková, Michal Veselý (kvarta), Jan Matuška a Jan 

Mazáč (tercie). Všem studentům patří díky za vzornou reprezentaci školy. 

Josef Vykoukal 
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14. Další aktivity 

 
Boskovice – moje město – vyhlášení a vyhodnocení literární soutěţe v rámci oslav 
790 let od první zmínky o Boskovicích 
 
Pracovní listy pro novou expozici Muzea Boskovicka ( pro mateřské školy, 1. 
stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy 
 
Pravidelné zájezdy do brněnských divadel 
 
Spolupráce s MěÚ Boskovice na budování stezky Boskovice – Mladkov – 
přírodovědné tabule. 

15. Charitativní činnost 

KVĚTINOVÝ DEN - Český den proti rakovině 

SLUNÍČKOVÝ DEN PRO OPUŠTĚNÉ DĚTI A NÁHRADNÍ RODINY 

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY organizované Nadačním fondem českého rozhlasu. 
Finanční prostředky budou vyuţity pro nevidomé a slabozraké. 

ADRA
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16. Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  

Výchovná poradkyně a metodička prevence: Mgr. Alena Svanovská 

Školní psycholožka: Mgr. Barbora Ondrčková 

Ve školním roce 2011/2012 pokračovalo ve své činnosti na Gymnáziu Boskovice 

školní poradenské pracoviště ve sloţení výchovná poradkyně, metodička prevence a 

školní psycholoţka. Na většině akcí, plnění minimálního preventivního programu, 

kariérovém poradenství, individuálním poradenství osobních a rodinných problémů či 

řešení výchovných problémů se podílely všechny tři sloţky našeho poradenského 

pracoviště. Úzká spolupráce mezi členy ŠPP se ukázala jako velmi efektivní. 

Minimální preventivní program a jeho plnění 

V měsíci září byl aktualizován minimální preventivní program (MPP), který obsahuje 

mimo jiné plán preventivních akcí na školní rok 2011/2012. Plnění minimálního 

preventivního programu bylo podpořeno ze strany rodičů, a to prostřednictvím grantu 

SRŢA sumou 4000 Kč, na preventivní aktivitu „Zdravá svačinka“ sumou 1500 Kč.  

Preventivní akce byly naplánovány pro všechny ročníky v závislosti na aktuálních 

potřebách s respektováním věku studentů.  

Minimální preventivní program a jeho plnění ve školním roce 2011/2012 

Datum Třída/

roční

k 

Poskytovatele 

aktivity 

Náplň Počet 

studentů 

18. 5. 2012 I. ŠPP Klima třídy-diagnostika 

klimatu třídního kolektivu  

30 

Po celý školní 

rok 

II. ŠPP Práce na zlepšení třídního 

klimatu pomocí proţitkové 

zaměřených hodin s různým 

tématem a pomocí 

pravidelných třídnických 

hodin 

32 

18.10, 25.10. III. ŠPP Zdravá výţiva-preventivní 30 
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2011, 

25.6.2012  

program zaměřený na 

správné stravovací návyky 

doplněný o praktickou akci 

„Zdravá svačinka pro 

gymnázium“. 

18. 5. 2012 IV. ŠPP Sexuální výchova. 30 

Září 2012 - r

o

č 

Policie ČR Preventivní program 

zaměřený na problematiku 

návykových látek. 

80 

14.11.2011 - r

o

č 

Spondea Preventivní program 

zaměřený na problematiku 

domácího násilí. 

80 

Září 2012 - r

o

č 

Česká 

společnost 

AIDS pomoc 

Preventivní program  

seznamující ţáky 

s problematikou AIDS. 

80 

14., 15. 11. 

2011 

- r

o

č 

ŠPP Interkulturní problematika 

zaměřená na zvládání 

mezikulturních pobytů. 

90 

 

Při jednotlivých akcích ŠPP získávalo zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků. 

Plnění plánu bude ukončeno v září 2012 besedami s Policií ČR a Českou 

společností AIDS pomoc, a to z důvodu časového nesouladu organizací s plánem 

Gymnázia Boskovice. 

Na niţším gymnáziu probíhaly nově pravidelné třídnické hodiny s cílem osobnostního 

rozvoje ţáků a práci s třídním kolektivem. Třídní učitelé vyuţívali spolupráci s ŠPP.  

Podpora klimatu školních tříd nově nastupujících ţáků proběhla prostřednictvím 

adaptačních dnů. 

Třída Datum Akce 

Prima 7. 9. 2011 Adaptační den – cílem 

bylo seznámení ţáků, 

pozitivní nastavení třídní 
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spolupráce, seznámení se 

školním řádem. 

1.B 5. 9. 2011 Adaptační den – cílem 

bylo seznámení ţáků, 

pozitivní nastavení třídní 

spolupráce, seznámení se 

školním řádem. 

1.C 6. 9. 2011  Adaptační den – cílem 

bylo seznámení ţáků, 

pozitivní nastavení třídní 

spolupráce, seznámení se 

školním řádem. 

Kvinta 9. 9. 2011 Den pro kvintu – práce 

s třídním kolektivem na 

třídním klimatu, přechod 

na vyšší stupeň gymnázia.  

Kvarta 28.- 29. 6. 2012  „ZA HRST…“ Závěrečné 

hraní studentů kvarty, 

Obůrka, Blansko. 

Uzavření niţšího 

gymnázia, přechod na 

vyšší stupeň gymnázia. 

Adaptační pobyt. 

 

ŠPP pravidelně vstupovalo do tříd s různě zaměřeným programem na podporu 

komunikativních dovedností, rozvoji skupinové spolupráce, efektivního učení a 

dalších dovedností ţáků gymnázia.  

Celoročně  ŠPP působilo preventivně prostřednictvím své nástěnky v přízemí 

budovy. Objevila se tam témata efektivní učení, problematika internetu, sociálních 

sítí, nebezpečí internetu, návykové látky, domácí násilí, prevence poruch příjmu 
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potravy apod. Ke kaţdému tématu byla vytvořena anketa, prostřednictvím které 

studenti aktivně projevili seznámení s danou tematikou. K případným dotazům slouţí 

schránka důvěry jak ve fyzické, tak elektronické podobě.  

Rodičovské veřejnosti byly nabídnuty besedy s tematikou efektivní učení. 

Pedagogům, zejména niţšího gymnázia, byl nabídnut seminář práce v třídnických 

hodinách. V rámci projektu Informační a vzdělávací centrum Gymnázia Boskovice 

v OP VK byly studentům, pedagogům a veřejnosti nabídnuty přednášky - Logika 

v praxi, Numerické myšlení, Symbolické myšlení, Prostorové myšlení, Analytické 

myšlení, Kritické a verbální myšlení, Dotazník jako metoda výzkumu, Učení záţitkem, 

(NE)bezpečný internet, Síla médií, Stereotypy a předsudky, Domácí násilí, Strategie 

zvládání stresu, Syndrom vyhoření a jak jej zvládat, Relaxace a imaginace a jejich 

místo v kaţdodenním ţivotě. Témata MPP jsou rovněţ zahrnuta do výuky zejména 

v občanské výchově, základech společenských věd a biologii. 

Kariérové poradenství 

V oblasti kariérového poradenství byla pozornost v 1. pololetí školního roku 

zaměřena na 4. ročník. Aktualizováno bylo informační centrum ve druhém patře, kde 

studenti mohou nalézt potřebné informace o jednotlivých vysokých školách, 

informace o pořádaných besedách, kontakty na výchovného poradce a školního 

psychologa apod. Pro studenty byla zorganizována řada besed. První beseda 

proběhla v měsíci září a zúčastnili se jí studenti vysokých škol, kteří s našimi 

studenty debatovali o konkrétních školách, poţadavcích, náročnosti příjímacího 

řízení i studia samotného či potřebě přípravných kurzů. V následujících měsících 

probíhaly besedy se zástupci vysokých škol (Mendelova univerzita v Brně, VUT, 

Masarykova univerzita, VŠE Praha, UP Olomouc). Začátkem listopadu se studenti 

zúčastnili veletrhu pomaturitního vzdělávání Gadeuamus v Brně. V lednu 2012 

proběhlo ve všech třídách maturitního ročníku školení ohledně vyplňování přihlášek 

na vysoké školy a VOŠ. Během celého roku měli studenti moţnost navštívit školní 

poradenské pracoviště a v rámci individuálních konzultací řešit problematické otázky 

svého budoucího studia.  

Statisticky sledujeme zájem studentů o studium na VŠ a VOŠ a jejich úspěšnost 

v přijímacím řízení. 
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V 2. pololetí školní psycholoţka provedla celoplošné kariérové poradenství pro 

studenty 3. ročníků. Na podkladě psychologické diagnostiky byly vedeny individuální 

konzultace se studenty. Jejich obsahem bylo zhodnocení výsledků diagnostiky a 

poradenství zacílené na volbu dalšího studia. Kariérové poradenství bylo poskytnuto 

85 studentům. 

ŠPP nabídlo studentům 2. ročníku moţnost individuální konzultace při výběru 

volitelných seminářů do dalšího studia. V rámci této konzultace proběhla diagnostika 

a navazující kariérové poradenství. 

Kariérové poradenství během školního roku bylo nabídnuto i studentům základních 

škol. Probíhalo především prostřednictvím Okresní přehlídky středních škol 

v Boskovicích a v Blansku a Dnů otevřených dveří, které ŠPP zorganizovalo 

v listopadu a lednu. Zájemci o studium a jejich rodiče obdrţeli nové propagační 

materiály a měli moţnost konzultace s pracovnicemi ŠPP a pedagogy školy. Během 

Dnů otevřených dveří si měli ţáci moţnost prohlédnout školu v doprovodu studentů 

z 3.B a 2.B gymnázia. Ţákům a rodičům, kteří se nezúčastnili DOD, byly informace 

předány prostřednictvím informačních akcí na základních školách regionu. Veřejnost 

byla o těchto akcích informována prostřednictvím regionálního tisku a webových 

stránek gymnázia. 

Charitativní akce 

V prosinci a květnu proběhly preventivně informační kampaně Červená stuţka 

spojené s veřejnou sbírkou. Na obou kampaních se podíleli studenti sexty a 

prodejem červených stuţek získali více neţ 8 900 korun. 

Výchovné problémy a problematika sociálně-patologických jevů 

ŠPP bylo přizváno k několika výchovným komisím při řešení problémů ţáků. 

Problematika záškoláctví ţáka vyššího gymnázia. I přes nastavení výchovných 

opatření se situace nevyřešila, tento ţák byl podmíněně vyloučen ze studia. 

Následně byl z důvodu dalšího porušení školního řádu ze studia vyloučen. 

Dále byly řešeny 3 výchovné komise z důvodu neuspokojivých výsledků a průběhu 

studia. 
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Jedna výchovná komise řešila vysoké neomluvené absence ţáka vyššího gymnázia.  

Péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

ŠPP vede v evidenci a pracuje s 15 studenty s SPU. ŠPP v této oblasti intenzivně 

spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Boskovicích. Taktéţ 

poskytuje metodickou podporu pedagogům při práci se studenty s SPU.  

ŠPP vede v evidenci a pracuje se třemi integrovanými studenty, pro které je vytvořen 

IVP. Úkolem ŠPP je podpora tvorby a plnění individuálních vzdělávacích plánů (IVP). 

V současném školním roce byl IVP vytvořen pro tři integrované ţáky. S danými 

studenty proběhly konzultace za účelem zhodnocení a případné úpravy IVP. 

Celkově je na škole vedeno 8 individuálních vzdělávacích plánů pro ţáky.  

Projekt OP VK – Škola plná příležitostí - CZ.1.07/1.2.09/04.0048 

ŠPP v květnu 2011 ve spolupráci s některými pedagogy připravilo ţádost projektu 

Škola plná příleţitostí v OP VK. Projekt byl schválen na konci roku 2011.  

Cílem projektu je zavést do výuky na Gymnáziu Boskovice systematickou práci s 

nadanými a mimořádně nadanými ţáky. Projekt přináší konkrétní podobu péče o 

nadané ţáky do mikroregionu Boskovicko. 

Cílovou skupinou projektu je 20 nadaných a mimořádně nadaných ţáků a 40 

pedagogů. Aktivity zahrnují tvorbu praktických metodik zaměřených na vyhledávání 

nadaných ţáků a práci s nimi, dále individuální práci s nadanými ţáky 

prostřednictvím odborných seminářů, psychologické poradenství včetně diagnostiky 

nadání, podpory zavádění individuálních plánů a nových metod do výuky. Ţáci budou 

dále zpracovávat vlastní badatelské projekty a budou spolupracovat s odborníky z 

různých institucí. V rámci projektu budou také proškoleni pedagogové gymnázia a 

dalších škol mikroregionu Boskovicka formou tematicky zaměřených seminářů tak, 

aby mohli s touto cílovou skupinou efektivně pracovat.  

Součástí projektu je i psychologické poradenství pro ţáky nadané a mimořádně 

nadané, jejich rodiče a pedagogy. Školní psycholoţka na základě podnětu ze strany 

pedagoga pracovala v projektu s 17 nadanými ţáky. Práce spočívala v diagnostice 



98 

 

intelektu, individuálních konzultacích osobních problémů a doporučení a přípravě 

k získání stipendia pro nadané studenty jihomoravského kraje pod záštitou JCMM. 

ŠPP ve spolupráci s některými pedagogy připravilo ţádost projektu T.A.L.E.N.T. 

v OP VK. Projekt je zaměřen na rozvoj práce s nadanými studenty s důrazem na 

komunikativní a prezentační dovednosti. 

Individuální konzultace školního psychologa 

Školní psycholoţka poskytuje konzultační hodiny pro studenty gymnázia. V této době 

mají studenti moţnost individuálně probrat své problémy. Vyuţití této sluţby studenty 

dokládá tabulka. 

Jednorázové konzultace            19 Opakované konzultace           43 

Osobní a rodinné 

problémy 

 

Problémy 

související 

se školou 

Osobní a rodinné 

problémy 

 

Problémy 

související 

se školou 

2 17 19 24 

 

Školní psycholoţka poskytuje konzultační sluţby i pro rodiče a rodinné příslušníky 

ţáků. 

Současně sluţbu vyuţívají i pedagogové gymnázia, jedná se o individuální 

konzultace a metodickou podporu ze strany školní psycholoţky. 

Další vzdělávání 

Mgr. Alena Svanovská, Mgr. Barbora Ondrčková - Identifikace nadaného ţáka, Doc. 

PhDr. Šárka Portešová Ph.D., v rozsahu 3 hodin 

Mgr. Alena Svanovská, Mgr. Barbora Ondrčková – Charakteristiky nadaných ţáků, 

Doc. PhDr. Šárka Portešová Ph.D., v rozsahu 3 hodin 

Mgr. Alena Svanovská, Studium pro výchovné poradce, MU, září 2011-červen 2012 

Mgr. Barbora Ondrčková, Týrané a zneuţívané dítě z pohledu rodiny, školy a Policie 

ČR, v rozsahu 7 hodin 
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Mgr. Barbora Ondrčková, Poskytování poradenských sluţeb a vzdělávání ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve školských právních předpisech,  v rozsahu 7 

hodin 

Mgr. Barbora Ondrčková, Základní kurz Rorschachovy metody, září 2010-červen 

2012 

Mgr. Barbora Ondrčková, Instruktorský kurz záţitkové pedagogiky, Instruktoři Brno, 

září 2011-červen 2012 
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17. Závěrečná zprávy předmětových  komisí  

Závěrečná zpráva komise humanitní 

1.  Pedagogická činnost a organizace výuky 

1.1. Sloţení komise a personální zajištění výuky 

Vedoucí komise:Vlasta Berková 

Sekce:Český jazyk: vedoucí:Vlasta Berková  

členové:Lenka Bařinková, Radka Hlaváčková, Michaela Jančíková, 

                           Helena Kalinová, Martin Nerud, Věra Prosová, Hana Peterková, 

                           Josef Pros, Světlana Trefná, Alena Vítková, Danuše Vítková, 

                           Iveta Přikrylová 

             Dějepis:vedoucí:Hana Peterková 

             členové:Vlasta Berková, Josef Pros, Věra Venerová  

             Estetická výchova: vedoucí:Lenka Bařinková 

             členové:Martin Nerud, Jiří Šmerda, Michaela Jančíková, Danuše Vítková 

             Základy společenských věd:vedoucí:Světlana Trefná 

             členové:Věra Prosová, Věra Dočkalová, Alena Svanovská                                      

1.2. Výuka v maturitním ročníku (počty maturantů) 

         CJL: VIII-Prosová/31 maturant/ 

                  4. B-Bařinková/30 maturantů/ 

                  4. C-Trefná/29 maturantů/ 

         DEJ:  seminář VIII-Berková/4 maturanti/ 

                   seminář 4. B-Berková/6 maturantů/ 

                   seminář 4. C-Berková/3 maturanti/ 

                   4. C – Pros /1 maturant/     

         ZSV: VIII, 4. B-Svanovská/26 maturantů/ 

                    4. C-Trefná/21 maturant/ 
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         HUV: Bařinková /4 maturanti/ 

         VV: VIII-Šmerda/2 maturanti/               

1.3. Nová maturita (garance a úkoly) 

 Hodnotitelé ústní zkoušky z CJL: 

            Bařinková, Berková, Trefná, Prosová, Peterková, Pros 

            Zadavatel PUP: Dočkalová 

            Zadavatelé: 

            Svanovská, Dočkalová, Šmerda 

            Předseda mat. komise na SŠUPT ve Velkých Opatovicích – Šmerda 

            Místopředseda maturitní komise: Hlaváčková, Svanovská 

            Tvorba pracovních listů CJL: 

             Trefná/7/, Bařinková /12/ 

1.4. ŠVP VG (úprava a tvorba) 

         CJL: Kalinová, ZSV: Trefná, HV: Nerud, VV: D.Vítková, 

          Dějiny kultury: Pros.  

2.  Soutěţe a přehlídky    

2.1. Olympiády 

Sekce CJL 

Příprava a uspořádání školního kola I. a II. kategorie  (41 ţáci) třídy III - VIII (Mgr. 

Kalinová, PhDr. Peterková)  

Příprava ţáků do okresního kola  olympiády z českého jazyka kat. I. a II. (Mgr. Alena 

Vítková, Mgr. Berková)  

Příprava ţáků na krajská kola olympiády z českého jazyka kategorie II. (Mgr. Berková) 

výsledky OCJL (zkratka velkými písmeny) 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní  I.  IV  Látalová Kateřina        1 

                        II.                    3.B                  Šplíchalová Tereza                           1 
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okresní    II.   3.B                  Šplíchalová Tereza                           3  

                         

krajské  II.                     3.B  Šplíchalová Tereza – úspěšný řešitel                             

    

Další sekce : Dějepis 

Příprava a uspořádání školního kola pro třídy tercie a kvarta/8 ţáků/(Mgr. Venerová) 

Příprava ţáků do okresního kola dějepisné olympiády  (Mgr. Venerová) 

výsledky ODEJ……….. (zkratka velkými písmeny) 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní  není  III                    Berka Vratislav                                1 

                                               IV                    Machan Jiří                                       2 

                                               III                    Mosler Tomáš                                   3   

okresní  není         III,IV        Berka, Machan, Mosler-úspěšní řešitelé                                                   

 

2.2. SOČ 

Kamila Tušlová, VII : Bilingvismus – 6. v krajském kole (vedoucí práce: Mgr. Svanovská) 

Tereza Lepková, VII : Bermun – v krajském kole, bez umístění(vedoucí práce: Mgr. 

Svanovská)   

2.3. Další soutěţe 

 Moje město Boskovice/literární/ 

Veronika Fliegerová/III/-3. místo ve II. kategorii, 

Filip Ţivný/VII/ - 1. místo ve III. kategorii, Pavlína Juračková/4. B/-3. místo ve III. 

kategorii(příprava Mgr. Trefná, Mgr. Berková) 

Sapere – vědět, jak ţít 

Jana Toulová/4. C/, Denisa Zatloukalová/3. B/, Marek Osouch/VII/- 

1. místo v celorepublikovém kole; (příprava Mgr. Trefná, Mgr.  Svanovská) 

Školní kolo on-line – III(příprava Mgr. Dočkalová) 

Finanční gramotnost 
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Školní kolo on-line- III(příprava Mgr. Dočkalová) 

Jana Toulová/4.C/,Kateřina Synková/VI/, Lukáš Bedáň/2.B/- 1.místo v celorepublikové 

soutěţi(příprava Mgr. Trefná, Mgr.  Svanovská) 

EUROREBUS 

Výběr studentů – účast v krajském kole(příprava Mgr. Trefná) 

Euroskola 

Soutěţ studentů 3. a 4. roč. (příprava Mgr. Svanovská)  

Skrytá paměť Moravy – literární soutěţ na téma Vyrobeno na Moravě 

Marek Osouch a Filip Ţivný /VII/ - účast (příprava Mgr. Berková) 

Mladý Demosthenes- soutěţ v komunikaci 

Regionální kolo: Vendula Kuchyňová – kategorie mladší ţáci-1.místo 

                               Radek Hanuš – kategorie 16-17 let – 1. místo 

                               Ludmila Dobrozemská – kategorie 18-19 let – 2.místo 

(příprava Mgr. Přikrylová) 

Internetová soutěţ Lidice pro 21.století 

Daniela Alexová/3.B/-1.místo a zvláštní cena poroty, Tereza Koplová/2.B/-zvláštní cena 

poroty(příprava Mgr. Přikrylová) 

Dva světy – výtvarná soutěţ DDM Brno 

Kristýna Kovářová/VI/ - 3.místo 

Marie Langrová /VI/ - 3.místo 

Barbora Kočvarová/V/ - 2.místo 

Vendula Šebková/V/ - 2.místo + 1.místo v internetovém hlasování 

(příprava Mgr. Šmerda) 

Svět kolem nás – literární soutěţ/Brno/ 

Tereza Šplíchalová/3.B/ - 1.místo (příprava Mgr. Přikrylová) 

Svět kolem nás – výtvarná soutěţ/Brno/ 

Soutěţní práce primy a tercie – úspěšná účast 

Studenti čtou a píší noviny – literární soutěţ MF Dnes 
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Účast studentů 3.ročníků, zveřejněny byly práce Marka Osoucha/VII/ a Filipa 

Ţivného/VII/. Filip Ţivný vyhrál zájezd do Bruselu. 

(příprava Mgr. Trefná, Mgr. Berková) 

O cenu Waltera Sernera- literární soutěţ o nejlepší povídku 

Oceněny byly práce Marka Osoucha/VII/, Filipa Ţivného/VII/a Pavlíny Juračkové/4.B/ 

(příprava Mgr. Berková, PhDr. Bařinková/ 

O cenu Filipa Venclíka- literární soutěţ na téma Rodičovství 

Zúčastnil se Filip Ţivný/VII/ a byl pozván na slavnostní vyhlášení do Prahy 

(příprava Mgr. Berková) 

Svatovalentýnská soutěţ o nejhezčí báseň o lásce- pořadatel Městská knihovna Blansko 

Filip Ţivný/VII/ - 1. místo 

Ze šuplíku fantazie – literární  soutěţ 

Pavlína Juračková/4.B/- účast 

(příprava PhDr. Bařinková) 

Hořovice Václava Hraběte – literární  soutěţ 

Pavlína Juračková/4.B/- účast 

(příprava PhDr. Bařinková) 

Internetová dějepisná soutěţ Magni- o osobnostech českého baroka 

Zúčastnily se Barbora Nesnídalová a Marie Petrová /3.B/ a jako úspěšné řešitelky byly 

pozvány na  slavnostní vyhodnocení do praţského Klementina 

(příprava Mgr. Venerová) 

Moje nej…cesta- literární soutěţ pořádaná Městskou knihovnou v Kunštátě 

Zúčastnila se celá třída II, oceněni byli Jaroslav Pohl, Hana Nguyen, Vendula Kuchyňová 

(příprava Mgr. Hlaváčková) 

Kostíkovská farma 

Třída prima se zúčastnila výroby soutěţního exponátu „Statek-prostorová práce“ 

(příprava Mgr. Dočkalová, PhDr. Danuše Vítková) 

Příroda a její ochrana – výtvarná soutěţ/Znojmo/ 
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Účast třídy tercie 

(příprava PhDr. Danuše Vítková) 

Příroda a zvířata – výtvarná soutěţ/školní kolo/ 

Soutěţila třída prima 

(příprava PhDr. Danuše Vítková) 

Salon 2012 na téma Fenomén – literární soutěţ 

Zúčastnila se třída tercie – úspěšné práce přispěly k vítězství třídy v soutěţích Salonu 

(příprava Mgr. Berková) 

3.  Mimoškolní aktivity 

3.1. Exkurze  

Praha, 5.-7.10.2011 – literárně- historická exkurze,  4. C, vedoucí exkurze PhDr. Pros, 

pedagogické zajištění Mgr.Trefná, PhDr.Pros 

Praha, 9.-11.11. 2011 – literárně- historická exkurze, VIII, vedoucí exkurze Mgr.Kalinová, 

pedagogické zajištění Mgr.Kalinová, Mgr. Horáková 

Praha, 14.-16.9.2011 – literárně- historická exkurze, 4.B, vedoucí exkurze RNDr.Baţantová , 

pedagogické zajištění RNDr. Baţantová, PhDr.Bařinková  

Litomyšl, 4.10.2011-literárně-historická exkurze, VI, 2.B, 2.C, vedoucí exkurze 

Mgr. Nerud, pedagogické zajištění Mgr.Venerová, Mgr. Prosová, PhDr.Bařinková 

Kralice, Ivančice, Moravský Krumlov-11.10.2011-literárně-historická exkurze, V, 1.B, 1.C, 

vedoucí exkurze Mgr. Berková, pedagogické zajištění Mgr. Přikrylová,PhDr. Pros, PhDr. 

Bařinková 

Daňkovice, 24.-27.10. 2011-podzimní soustředění pěveckého sboru Nota, vedoucí exkurze 

Mgr. Nerud, pedagogické zajištění Mgr. Nerud, PhDr. Bařinková 

Krakow – Osvětim – 31.10.-1.11 –historická exkurze 4. roč. a 3. C, vedoucí PhDr. Pros, 

pedagogické zajištění PhDr. Pros, Mgr. Prosová 

Daňkovice, 3.-6. 4. 2011-jarní soustředění pěveckého sboru Nota, vedoucí exkurze 

PhDr. Bařinková, pedagogické zajištění PhDr. Bařinková, Mgr. Nerud 

Přemyslovice – Náměšť na Hané – Příkazy – Olomouc –vlastivědná exkurze v rámci 

zájmového dne- 27.6.2012 . Třída prima. Vedoucí exkurze Mgr. Dočkalová, 

pedagogické zajištění Mgr. Dočkalová a Mgr. Ondrčková 
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Romské muzeum v Brně – 27.6. 2012-historická exkurze sekundy. Vedoucí Mgr. Hrubá, 

pedagogické zajištění Mgr. Hrubá, Mgr. Berková. 

 Zhodnocení exkurzí: Exkurze humanitní komise jsou zaměřeny na prohlubování učiva CJL, 

DEJ, ZSV, EV, ţáci se seznamují přímo v terénu s památkami, o nichţ se 

učíme, proto jsou tyto exkurze velmi potřebné a uţitečné a jsou nedílnou součástí 

výuky humanitních předmětů. Současně naplňují mezipředmětové vztahy s ostatními obory, 

jako je např. zeměpis, cizí jazyky, biologie apod. 

3.2. Charitativní činnost a jiné aktivity  

4.  Další vzdělávání učitelů  

4.1. Vzdělávací kurzy k nové maturitě  

4. 2.  Zvyšování odborné kvalifikace 

PhDr. Pros : 

1.Učíme o Moravě /Brno, Gymnázium Integra, konference 27.3.2012/ 

2.Účast na přednáškách v IVC: psychologie - 3 přednášky, hudba – 1 přednáška 

3.Účast na přednáškách Práce s talenty 

Mgr. Berková : 

1.Účast na přednáškách v IVC :Finanční gramotnost, Hlasová hygiena, Dějiny sborového 

zpěvu, Rakousko, Nositelé Nobelovy ceny, Relaxace a imaginace 

2.Účast na přednášce Práce s talenty/doc. Partešová/ 

3.Počítačové školení projektu „Za školou“-e-learning 

4.Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy/AV ČR Praha/ 

PhDr. Peterková : 

1.Účast na přednáškách v IVC : Dějiny kultury 

2.Účast na přednáškách Práce s talenty 

3.Účast na přednášce k projektu e-learning 

Mgr. Venerová : 

1.Účast na přednáškách v IVC : Syndrom vyhoření, Relaxace a imaginace 

2.Účast na počítačovém školení projektu „Za školou“- e-learning 
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Mgr. Hlaváčková : 

1.Návštěva přednášek v IVC : Dějiny kultury, Společenskovědní otázky, Psychologie 

2.Účast na přednášce doc. Partešové Práce s talenty 

Mgr. Dočkalová : 

1.Návštěva přednášek v IVC : Gotika, Domácí násilí, Syndrom vyhoření 

2.Účast na přednášce k projektu e-learning 

Mgr. Trefná a Mgr. Svanovská : 

Certifikát pro výuku projektu Finanční gramotnost 

5.  Odborná činnost a prezentace školy 

5.1. Učitelé 

5.2. Organizace projektů na regionální, celostátní a mezinárodní 

úrovni 

NÁZEV PROJEKTU :  

Comenius. Building Europe Together 

Charakteristika: Rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, 

pomáhat jim osvojit si základní ţivotní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro 

jejich zaměstnání a aktivní účast v evropských záleţitostech. 

Autoři: Mgr. Trefná, Mgr. Svanovská, Mgr. Dočkalová 

Účast na akcích Rudy/Polsko/, Barcelona /Španělsko/ 

Škola plná příleţitostí 

Péče o nadané studenty 

Autoři: Mgr.Trefná, PhDr. Pros, Mgr. Přikrylová, Mgr. Dočkalová 

EU školám 

Autor: Mgr. Trefná 

Po stopách Konstantina a Metoděje 

Autor: Mgr. Trefná 

Konečně plnoletí 

Autor: Mgr.Trefná 
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Informační a vzdělávací centrum 

Podpora vzdělávání ţáků a učitelů mimo vyučování 

Autoři: PhDr. Pros, PhDr. Bařinková, Mgr. Nerud, Mgr. Trefná 

Finanční gramotnost pro 2.ročník 

Třídenní vzdělávání zakončené prověřením znalostí formou soutěţe 

Autoři: Mgr. Trefná, Mgr. Svanovská 

Škola mých snů 

Výtvarná soutěţ pro primu-účast v celostátní anketě 

Autor: PhDr. Danuše Vítková 

„Kdo jiný?“ 

Spolupráce s nadací Člověk v tísni na téma „Drogy“, duben – červen 2012, účast 8 ţáků 

z kvinty Autor: Mgr. Venerová 

Činnost smíšeného pěveckého sboru Nota v roce 2012  

/Projekt podaný do grantového systému města Boskovice/ 

Autoři: PhDr. Bařinková, Mgr. Nerud 

Hlavní body činnosti sboru: 

4. 11. 2011 – vystoupení na slavnostním koncertě k výročí PS Janáček 

24. 11. 2011 – vystoupení na vernisáţi v Muzeu Boskovicka – Česká bible 

14. 12. 2011 – výchovné koncerty pro G a SPgŠ Boskovice 

18. 12. 2011 – charitativní Vánoční koncert pro veřejnost v evangelickém kostele 

5. 1. 2012 – koncert v kostele v Černé Hoře 

12. 4. 2012 – Jarní koncert pro veřejnost v evangelickém kostele 

18. – 22. 4. 2012 – výměnný koncertní zájezd na Slovensko/Kremnica/ - 

                            2 výchovné koncerty + 3 koncerty pro veřejnost 

26. 4. 2012 – vystoupení na výročí Sokola – vernisáţ výstavy „Ve svornosti síla“ 

                       /Muzeum Boskovicka/ 

1. 6. 2012 – vystoupení na slavnostním rozloučení s maturanty/aula gymnázia/ 

21. 6. 2012 – koncert se slovenským jazzovým souborem ZUŠ J. L. Bellu na zámku 
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                       v Kunštátě 

22. 6. 2012 – výchovný koncert se slovenským souborem v aule gymnázia 

23. 6. 2012 – koncert se slovenským souborem na zámku v Boskovicích 

Organizační zajištění pobytu slovenských hudebníků v Boskovicích 

5.3. Přednášková a publikační činnost učitelů 

PhDr.Pros : 

Přednášky v IVC na téma Dějiny evropské kultury/10 přednášek :září 2011-duben 2012/ 

Mgr. Nerud : 

Přednášky v IVC na téma Hlasová hygiena I, II,  III, IV 

PhDr. Bařinková : 

Přednášky v IVC na téma Sondy do světa hudby 

Mgr. Trefná : 

Přednášky v IVC na téma Finanční gramotnost 

5.4. Odborná činnost ve spolupráci s institucemi (školy, střediska, 

muzea, úřady aj.)  

PhDr. Pros : 

1. Přednášky pro KZMB Boskovice/Praha, Brno/- historie, architektura 

Počet – 2/leden, únor 2012/ 

2.Spolupráce s Muzeem Boskovicka/Dějepisný seminář – účast na přednáškách – Pohřbená 

historie/dějiny pravěku/ ; počet - 3 

Mgr.Trefná :přípravný výbor oslav První zmínka o Boskovicích/spolu s Městem 

Boskovice a Muzeem Boskovicka/ 

6.  Různé   

6.1. Další činnost  

Mgr.Šmerda : Školní ples – pozvánky, plakáty, výzdoba sálu; samolepky na koše pro třídění 

odpadků ve škole; školní nástěnky; péče o praktikanta z VV                   

Mgr.Trefná : pravidelné zájezdy do divadla Brno; dohled nad studentským časopisem 

Gaudeamus 
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Mgr.Prosová : 1. URSONATE – pořad světová poezie 20. století/pro studenty VIII, 4. C a VI 

– organizace akce 

                          2. Přednášky Karla Kocurka o ţivotě severoamerických indiánů/II, V, 1.B – 

počet – 3/ - organizace akce 

Mgr.Kalinová : vedení školní kroniky 

Mgr. Nerud : 

1.Ozvučení auly při různých akcích 

2.Korektura webových stránek školy 

PhDr. Bařinková : 

1.Individuální výuka – Kristýna Štarhová CJL, maturanti z HUV 

2.Péče o praktikanty z HUV, CJL  

6.2. Seminární práce 

Mgr.Trefná , Mgr. Svanovská : SVS 4.ročník a SVS 3.ročník mají práce  povinné jako součást 

výuky. Práce mají různou kvalitu, od velmi dobrých, které jsou postoupeny jako SOČ, aţ po 

velmi slabé, kde jsou problémy s vyhledáváním a pouţíváním informací. 

Mgr. Berková :  DS 4.B, 4. C a VIII – 11 prací. Hodnocení prací známkami výborná aţ dobrá. 

Zhodnocení: Cílem seminárních prací je snaha vést studenty k psaní kvalitních seminárních 

prací na úrovni VŠ, jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. 

Naučit studenty práci s prameny, odbornou literaturou a vyţadovat samostatné formulování 

vlastních myšlenek.  

6.2. Připomínky, náměty, doporučení   

   Zpracovala: Mgr.Vlasta Berková, metodik předmětové komise 

 

 



111 

 

Závěrečná zpráva komise cizích jazyků  

1.  Pedagogická činnost a organizace výuky 

1.1. Sloţení komise a personální zajištění výuky 

Vedoucí komise: PhDr. Josef Pros 

Sekce:  Anglický jazyk (vedoucí: RNDr. Marie Minxová)  

  členové: Mgr. Jiřina Bártová, Mgr. et Mgr. Petr Buchal, Mgr. Věra Dočkalová, 

  PhDr. Marie Horáková, Mgr. Helena Kalinová, PhDr. Hana Peterková 

  Francouzský jazyk (vedoucí: Mgr. Eliška Kudláčková) 

  členové: Mgr. Iveta Přikrylová, Mgr. Alena Vítková 

  Latinský jazyk (vedoucí: PhDr. Josef Pros)  

  Německý jazyk (vedoucí: Mgr. Radka Hlaváčková) 

  členové: Mgr. Vlasta Berková, Mgr. Věra Venerová, Mgr. Světlana Trefná  

              Ruský jazyk (vedoucí: Mgr. Jiřina Bártová) 

              členové: PhDr. Marie Horáková 

              Španělský jazyk (vedoucí: Mgr. Iveta Stloukalová) 

              členové: Mgr. Eliška Kudláčková          

1.2. Výuka v maturitním ročníku (počty maturantů) 

Anglický jazyk 

VIII (Kalinová – 14 maturantů), VIII  (Minxová – 14 maturantů) 

4.B  (Buchal – 14 maturantů), 4.B  (Peterková – 16 maturantů) 

4.C  (Bártová – 14 maturantů), 4.C  (Minxová – 15 maturantů) 

Anglická konverzace (Buchal – příprava k maturitě ve skupinách, 50 studentů) 

Francouzský jazyk 

VIII (Přikrylová – 5 maturantů) 

4.B (Přikrylová – 2 maturanti) 
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Latinský jazyk 

4.C  (Pros – 9 maturantů) 

Německý jazyk 

4.C  (Trefná – 3 maturanti) 

Španělský jazyk 

VIII (Kudláčková – 1 maturant) 

4.B  (Stloukalová – 1 maturant)   

4.C (Kudláčková 10 maturantů) 

Španělská konverzace (Stloukalová – příprava k maturitě, 10 studentů   

    

1.3. Nová maturita (garance a úkoly) 

Členové komise cizích jazyků se v průběhu školního roku 2011/2012 účastnili školení ke 

státním maturitám (hodnotitelé). Personálně je průběh státních maturitních zkoušek z cizích 

jazyků zajištěn i na další školní rok. 

Hodnotitelé ústních zkoušek  

Anglický jazyk (Bártová, Buchal, Horáková, Kalinová, Minxová, Peterková)¨ 

Francouzský jazyk (Kudláčková, Přikrylová, Vítková A.) 

Německý jazyk (Berková, Hlaváčková, Venerová, Trefná) 

Ruský jazyk (Bártová, Horáková) 

Španělský jazyk (Kudláčková, Stloukalová I.) 

Ţáci s přiznaným uzpůsobením podmínek (Horáková) 

Zadavatelé didaktických testů a písemných prací   

Dočkalová, Hlaváčková 

Tvorba pracovních listů 

Rozhodnutí vytvářet pracovní listy (třetí část) ke státní maturitní zkoušce bylo zcela 

v kompetenci jednotlivých sekcí. 

Komisi cizích jazyků (zejména anglické sekci) patří velké poděkování za obtíţnou práci při 

zajišťování průběhu státních maturitních zkoušek (včetně vyhodnocování jejich ústní části, 

které přes četné připomínky ze škol zůstalo v podstatě nezměněno).  



113 

 

1.4. ŠVP VG (úprava a tvorba) 

Byla rozdělena a dokončena práce na školních vzdělávacích programech vyššího gymnázia 

(výuka cizích jazyků – povinné předměty) pro jednotlivé sekce: 

anglický jazyk (Minxová) 

francouzský jazyk (Vítková A.) 

latinský jazyk (Pros) 

německý jazyk (Hlaváčková) 

ruský jazyk (Bártová) 

španělský jazyk (Kudláčková). 

Členové komise cizích jazyků průběţně pracují na dalších vzdělávacích programech 

(výuka cizích jazyků – konverzace v cizím jazyce). 

Byly vytvořeny anotace všech těchto předmětů (anglická, francouzská, německá, ruská a 

španělská konverzace). Jejich realizace bude záleţet na zájmu studentů. 

Odborná garance konverzací z cizích jazyků bude upřesněna za začátku školního roku 

2011/2012 (v souvislosti se změnami ve sloţení komise cizích jazyků a v návaznosti na 

definitivní sestavení úvazků). 

V příštím školním roce se uskuteční novelizace školního vzdělávacího programu včetně 

dotací pro jednotlivé vyučovací předměty. V případě změny učebnic bude nutno provést 

srovnání učební látky se ŠVP pro cizí jazyky. Pokud se v některých případech vyskytnou 

odchylky od školního vzdělávacího programu, bylo by vhodné vyuţít novelizace ŠVP a 

dokument v příslušné sekci doplnit (popř. přepracovat).     

  

2.  Soutěţe a přehlídky    

2.1. Olympiády 

Sekce  Anglický jazyk 

Příprava a uspořádání školního kola olympiády kategorie I., II., III. (počet ţáků – 31, od 

primy aţ po 3. ročník), organizace akce – kategorie I. (Mgr. Věra Dočkalová, PhDr. Marie 

Horáková, Mgr. Helena Kalinová), kategorie II. (Mgr. Helena Kalinová, PhDr. Hana 

Peterková), kategorie III. (Mgr. Jiřina Bártová, Mgr. et Mgr. Petr Buchal, RNDr. Marie 

Minxová), celková organizace, administrativa, registrace a propagace (RNDr. Marie 

Minxová), Boskovice 1. 2. 2012  

Příprava ţáků do okresního kola olympiády kategorie I.A (Mgr. Věra Dočkalová), 



114 

 

kategorie II.B (PhDr. Marie Horáková), kategorie III. (Mgr. Jiřina Bártová)   

Krajská kola olympiády nebyla v letošním školním roce organizována, jinak by postupovala 

Vendula Kuchyňová (třída II). 

výsledky  

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní    I.    II   Kuchyňová Vendula      1.-2. 

                         I.                      II                    Krejčíř Petr                                         1.-2. 

              II.                     IV                  Provazníková Sára                             1. 

                         II.                     IV                  Látalová Kateřina                              2. 

                         III.                    V                   Jeřábek David                                    1.-2. 

                         III.                   3.B                 Šplíchalová Tereza                            1.-2. 

 

okresní    I.A    II   Kuchyňová Vendula        1.  

                         II.B                  IV                   Provazníková Sára                             2. 

                         III.                    V                    Jeřábek David                                     5. 

                         III.                   3.B                  Šplíchalová Tereza                             4.                      

Sekce  Francouzský jazyk 

Příprava a uspořádání školního kola olympiády kategorie A1 a B1 (počet ţáků - 16), (Mgr. 

Iveta Přikrylová, Mgr. Alena Vítková), Boskovice   

Příprava ţáků do okresního kola olympiády kategorie A1 a B1  

(Mgr. Iveta Přikrylová) 

V okresním kole se studentky neumístily, pochvala za účast.  

výsledky  

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní    A1   IV             Látalová Kateřina     1. 

                          B1                  2.C                 Dvořáková Petra                                1.               
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Sekce  Německý jazyk 

Příprava a uspořádání školního kola olympiády kategorie II. (počet ţáků - 11), třídy 2.B, 

2.C, 3.B, 3.C (příprava a organizace Mgr. Radka Hlaváčková, členství v porotě  

Mgr. Věra Venerová), Boskovice 5. 1. 2012  

Příprava ţáků a pedagogický doprovod do okresního kola  olympiády kategorie II (Mgr. 

Radka Hlaváčková)  

výsledky  

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní    II.               2.C    Valentová Lucie                               1.  

   II.                   2.B                  Pivoňková Lenka                               2. 

                          II.                   2.C                 Elisková Vendula                             3. 

  

okresní     II.                  2.B                  Pivoňková Lenka           3. 

                II.                  2.C   Valentová Lucie                 4. 

 

Sekce  Ruský jazyk 

Příprava a uspořádání školního kola olympiády kategorie II. (počet ţáků - 10), třídy VI, VII, 

3.C (Mgr. Jiřina Bártová a PhDr. Marie Horáková), Boskovice 24. 1. 2012  

Příprava ţáků na krajské kolo olympiády kategorie II. (PhDr. Marie Horáková) 

výsledky  

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní    II.   VI             Scheinerová Veronika        1. 

                                         

krajské    II.         VI  Scheinerová Veronika                         1. 

Sekce  Španělský jazyk 

Příprava a uspořádání školního kola olympiády kategorie III. (počet ţáků - 3), 

třídy VIII, 4.B, 4.C (Mgr. Eliška Kudláčková a Mgr. Iveta Stloukalová), Boskovice 

30. 1. 2012  

Příprava ţáků na krajské kolo olympiády kategorie III. (Mgr. Iveta Stloukalová) 
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výsledky  

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní    III.                  4.B                 Juračková Pavlína                              1. 

                          III.                  4.C                Toulová Jana                                       2. 

                          III.                  VII                 Šamšulová Kristýna                          3. 

 

krajské     III.                  4.B                 Juračková Pavlína                  1. 

      

2.3. Další soutěţe 

Sekce  Ruský jazyk 

Název soutěţe: ARS POETICA - Puškinův památník (regionální kolo – Brno, 

 31. 3. 2012)    

Ludmila Dohnálková (třída VI),  II. kategorie – Slovní projev, dramatizace povídky A. P. 

Čechova Hloupý Francouz, 

umístění – 1. místo (příprava - Mgr. Jiřina Bártová) 

Sekce  Španělský jazyk 

Název soutěţe MUNDO HISPANO – Španělská olympiáda pro partnerské střední   

školy (pořadatel FF MU Brno, 27. 4. 2012)    

Klára Fabiánková (třída VII), kategorie A1/A2, umístění – 2. místo 

Pavlína Juračková (třída 4.B), kategorie B1/B2, umístění – 3. místo 

(příprava - Mgr. Eliška Kudláčková, Mgr. Iveta Stloukalová) 

Název soutěţe: ÚSTY BÁSNÍKA (En palabras de poeta) – recitační soutěţ španělské poezie 

(celostátní kolo, pořadatel Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 17. 5. 2012) 

Pavlína Juračková (třída 4.B), II. kategorie, počet účastníků – 42, báseň F. G. Lorky, 

umístění – 2. místo, (příprava – Mgr. Iveta Stloukalová) 
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3.  Mimoškolní aktivity 

3.1. Exkurze  

Velká Británie 

Datum – 9. 6. aţ 17. 6. 2012 

Název exkurze – Worthing (20 lekcí angličtiny), studijní a poznávací zájezd 

do jihovýchodní části Anglie, záţitková pedagogika – pouţití anglického jazyka 

v reálných situacích 

Třídy – výběr (od sekundy aţ po 3.C), celkem 38 studentů 

Vedoucí exkurze, pedagogické zajištění (Mgr. Jiřina Bártová, RNDr. Marie Minxová) 

Zhodnocení exkurze: bohatý program, který vhodně kombinuje poznávací stránku 

cesty do Anglie se studijním zaměřením exkurze,  v jejím průběhu se uskutečnila  návštěva 

zajímavých lokalit - historické památky a přírodní krásy – města Brighton, Eastbourne, 

Portsmouth, výuková část se konala v městě Worthing, v úvodu a také 

v závěru exkurze si studenti mohli prohlédnout hlavní město Velké Británie Londýn se 

spoustou atraktivit (Tower, Tower Bridge, Westminster Abbey, Trafalgar Square, 

Buckingham Palace aj.), akce proběhla bez problémů, nutno podpořit  její opakování  

v horizontu 2-3 let.   

Rakousko  

Datum –  7. 12. 2011 

Název exkurze - Předvánoční Vídeň 

Třídy – výběr (od tercie aţ po 4. ročník), celkem 90 studentů (2 autobusy) 

Vedoucí exkurze (Mgr. Radka Hlaváčková), pedagogické zajištění exkurze 

(Mgr. Jitka Stloukalová, Mgr. Radka Hrubá, Mgr. Barbora Ondrčková)  

Zhodnocení exkurze: zajímavý program s prohlídkou historických památek 

Vídně (Hundertwasserhaus, Schonbrunn, Hofburg, Stephansdom, vánoční trhy), 

akce proběhla bez problémů, vhodné opakovat cestu do Vídně i v dalším školním roce. 
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3.3.  Cizojazyčná divadelní představení   

Anglické divadlo 

Datum – 18. 10. 2011 

Místo – Brno (klub Semilaso), anglický divadelní soubor 

Divadelní představení - David Copperfield (podle románu Charlese Dickense) 

Třídy – výběr (počet ţáků -22) 

Organizace a pedagogický doprovod – RNDr. Marie Minxová 

Německé divadlo 

Datum – 24. 4. 2012 

Místo – Brno (klub Leitnerova), německý divadelní soubor 

Divadelní představení – Ich liebe dich 

Třídy – výběr  2.B a 2.C (počet ţáků – 17) 

Organizace a pedagogický doprovod – Mgr. Radka Hlaváčková  

4.  Další vzdělávání učitelů  

4.1. Vzdělávací kurzy k nové maturitě  

Členové komise cizích jazyků absolvovali velké mnoţství vzdělávacích kurzů, jejich přehled  

je uveden v oddíle 1.3. Nová maturita (garance a úkoly). 

V letošním školním roce se počet hodnotitelů ještě rozrostl o další hodnotitele státní maturity 

z druhého cizího jazyka (písemná a ústní část maturitní zkoušky). 

Francouzský jazyk – Mgr. Iveta Přikrylová 

Německý jazyk – Mgr. Radka Hlaváčková 

Španělský jazyk – Mgr. Iveta Stloukalová 

Ruský jazyk – Mgr. Jiřina Bártová (tvorba pracovních listů) 

Na kaţdý cizí jazyk, který se na naší škole vyučuje, máme vyškolené  minimálně dva 

hodnotitele,  jsme připraveni reagovat na jakýkoli vývoj hodnocení státních maturit.  
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4.2.1.  Zvyšování odborné kvalifikace (studium na vysokých školách) 

Mgr. Věra Dočkalová  

Rozšiřující studium (anglický jazyk pro střední školy), MU Brno 

Mgr. Eliška Kudláčková 

Doplňkové pedagogické studium, MU Brno 

Mgr. Iveta Stloukalová 

Celoţivotní vzdělání (edukativní muzikoterapie), KU Praha 

4.2.2.  Zvyšování odborné kvalifikace  (semináře a školení v oboru) 

Mgr. Jiřina Bártová 

Ţivá ruština na internetu  

RNDr. Marie Minxová 

Konference Fraus (Škola A. Citroena, Boskovice) 

Geografický seminář (PřF MU Brno) 

Seminář anglického jazyka – beseda se spisovatelem (Brno) 

Organizace anglických soutěţí (Blansko) 

Konference anglického jazyka (Brno) 

PhDr. Josef Pros 

Seminář latinského jazyka (FF MU Brno) 

Mgr. Iveta Přikrylová 

Metodické aspekty výuky cizích jazyků ve velkých třídách 

Testovací nástroje a jejich vyuţití ve výuce cizích jazyků 

Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností 

Mgr. Iveta Stloukalová 

Grant - kurz pro učitele španělštiny (projekt  Comenius, týdenní pobyt ve Valencii) 

Mgr. Alena Vítková 

Metodické aspekty výuky cizích jazyků ve velkých třídách 

Testovací nástroje a jejich vyuţití ve výuce cizích jazyků 
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Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností 

4.2.3.  Další zvyšování kvalifikace  (IVC, Škola plná příleţitostí, 

didaktika cizích jazyků aj.)  

Mgr. Jiřina Bártová 

Škola plná příleţitostí (Jak poznat talentované studenty a pracovat s nimi, dva kurzy) 

Škola plná příleţitostí (E-learning, vyuţití stránek na internetu pro výuku) 

IVC (školení na tvorbu listů-dumů pro interaktivní tabuli, školení o ukládání dat) 

Mgr. Věra Dočkalová 

IVC (přednášky - Dějiny kultury, Pedagogika a psychologie) 

Škola plná příleţitostí (Diagnostika nadaného ţáka, E-learning) 

Mgr. Helena Kalinová 

IVC (přednášky – Dějiny kultury) 

Škola plná příleţitostí (Dvojí výjimečnost ţáka)    

RNDr. Marie Minxová 

IVC (přednášky – Muzikoterapie, Sondy do světa hudby, Dějiny kultury, Madrid, Berlín, 

Islám, Windows I-II, Fotografie na internetu) 

Škola plná příleţitostí (Práce s talenty, E-learning) 

PhDr. Hana Peterková  

IVC (přednášky – Dějiny kultury) 

Škola plná příleţitostí (E-learning, Diagnostika nadaného ţáka) 

PhDr. Josef Pros 

IVC (přednášky - Pedagogika a psychologie, Sondy do světa hudby) 

Škola plná příleţitostí (Diagnostika nadaného ţáka) 

Mgr. Iveta Přikrylová 

Rozdílné úrovně ve výukové skupině 

E-learningové metody a jejich vyuţití při výuce cizích jazyků 

Prezentace výukových materiálů nakladatelství Fraus 
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Mgr. Alena Vítková 

Rozdílné úrovně ve výukové skupině 

E-learningové metody a jejich vyuţití při výuce cizích jazyků 

Prezentace výukových materiálů nakladatelství Fraus 

5.  Odborná činnost a prezentace školy 

5.1.  Učitelé (činnost v projektu Škola plná příleţitostí) 

V rámci projektu Škola plná příleţitostí (charakteristika v oddíle 5.2.) se realizují odborné 

semináře pro nadané a talentované studenty, které vedou učitelé z komise cizích jazyků. 

Mgr. Jiřina Bártová 

Škola plná příleţitostí (Seminář ruského jazyka) 

Mgr. Věra Dočkalová  

Škola plná příleţitostí (Seminář anglického jazyka pro niţší gymnázium) 

Mgr. Eliška Kudláčková 

Škola plná příleţitostí (Seminář francouzského jazyka) 

RNDr. Marie Minxová 

Škola plná příleţitostí (Seminář anglické literatury) 

Mgr. Iveta Stloukalová 

Škola plná příleţitostí (Seminář španělského jazyka) 

PhDr. Josef Pros 

Škola plná příleţitostí (Dějiny evropské kultury) 

5.2. Organizace projektů na regionální, celostátní a mezinárodní 

úrovni 

NÁZEV PROJEKTU  Model United Nations  

Charakteristika: Mezinárodní studentská konference v Berlíně 

Gymnázium Boskovice jako jediná škol a z ČR 

Autor/autoři: RNDr. Marie Minxová 
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NÁZEV PROJEKTU   Je čas mluvit    

Charakteristika: Zlepšení praktické dovednosti v německém jazyce 

Studijní a poznávací pobyt pro studenty gymnázia v Německu (Augsburg), 

komunikace v cizojazyčném prostředí. 

Autor/autoři: Mgr. Světlana Trefná 

NÁZEV PROJEKTU  Collaboration Short-Story Writing   

Charakteristika: Studium literární teorie a psaní krátkých příběhů na pokračování 

(základní struktura musí být respektována), konečná verze bude publikována   

Spolupráce s Lycée Marie Curie, Vire, Francie 

Autor/autoři: RNDr. Marie Minxová 

NÁZEV PROJEKTU  Building Europe Together   

Charakteristika: Spolupráce škol z různých zemí EU, důraz je kladen na vzájemné 

poznávání kultur a respektování odlišností (témata – předsudky, lidská práva, 

charitativní činnost) 

Zapojené státy: Portugalsko, Španělsko, Rumunsko, Polsko, Turecko, ČR 

Autor/autoři: Mgr. Věra Dočkalová (školní koordinátor), Mgr. Světlana Trefná, 

Mgr. Alena Svanovská, RNDr. Lada Baţantová 

NÁZEV PROJEKTU  Informační a vzdělávací centrum Gymnázia Boskovice  

Charakteristika: Vznik Informačního a vzdělávacího centra a podpora dalšího 

vzdělávání ţáků a učitelů 

Autor/autoři: Mgr. Petr Drahoš (školní koordinátor), přednášející učitelé - členové 

komise cizích jazyků – Mgr. et Mgr. Petr Buchal, Mgr. Eliška Kudláčková, 

PhDr. Josef Pros, Mgr. Iveta Přikrylová, Mgr. Jitka Stloukalová, Mgr. Věra Venerová 

NÁZEV PROJEKTU  Škola plná příleţitostí  

Charakteristika: Zkvalitnění péče o nadané a mimořádně nadané studenty 

mikroregionu Boskovicko (12 odborných seminářů pro studenty), metodika  

zaměřená na vyhledávání nadaných studentů a práci s nimi (7 přednášek) 
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Autor/autoři: školní koordinátoři – Mgr. Alena Svanovská, Mgr. Světlana Trefná, 

Mgr. Barbora Ondrčková. Členové komise cizích jazyků vedou celkem 6 odborných 

seminářů (jejich přehled obsahuje oddíl 5.1.) 

5.3. Přednášková a publikační činnost učitelů 

Mgr. Jiřina Bártová 

Přípravný kurz anglického jazyka pro studenty budoucích 1. ročníků 

(IVC Gymnázium Boskovice) 

Mgr. et Mgr. Petr Buchal 

Dějiny evropské integrace (přednáška, IVC Gymnázium Boskovice) 

Mgr. Eliška Kudláčková 

Španělské reálie (4 přednášky, IVC Boskovice) 

Mgr. Iveta Přikrylová 

Francouzské reálie (5 přednášek, IVC Boskovice) 

Mgr. Iveta Stloukalová  

Španělské reálie (3 přednášky) 

Mgr. Věra Venerová 

Německé reálie (6 přednášek, IVC Gymnázium Boskovice)   

5.4. Odborná činnost ve spolupráci s institucemi (školy, střediska, 

muzea, úřady aj.)  

PhDr. Josef Pros 

Cyklus přednášek Historie a kultura v cestovním ruchu 

(reálie evropských zemí – Mendelova univerzita Brno) 

6.  Různé   

6.1. Další činnost  

Dny otevřených dveří 

Členové komise cizích jazyků se podíleli na organizaci a průběhu Dnů otevřených dveří na 

Gymnáziu Boskovice. Zájemcům o studium na gymnáziu byly k dispozici  specializované 

učebny (anglický jazyk, německý jazyk, románské jazyky a ruský jazyk). 
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Časopis Bridge 

Při výuce anglického jazyka studenti vyuţívají časopis Bridge, který pro celou školu 

distribuuje Mgr. Jiřina Bártová. 

Přehlídka cizích jazyků 

Členové komise cizích jazyků připravovali se studenty scénky na přehlídku cizích 

jazyků, která se uskutečnila v rámci Salonu 2012.  

Organizace školního plesu  

Příprava a distribuce tomboly (Buchal, Dočkalová), předprodej a prodej vstupenek 

(Přikrylová, Vítková A.) 

Rozdílové testy z cizích jazyků 

Rozdílové jazykové testy pro bývalé studenty Biskupského gymnázia Letovice byly 

připraveny z anglického jazyka (Minxová) a z německého jazyka (Hlaváčková)  

6.2. Připomínky, náměty, doporučení   

1.  Zjednodušení administrativy při vyplňování různých výkazů a formulářů 

(výkazy aktivit za jednotlivé měsíce, podklady pro zpracování závěrečné zprávy). 

Zváţit moţnost vyuţití internetu pro vykazování činností a pro distribuci materiálů. 

2.  Organizace státních maturit 

(výrazně sníţit bodovou škálu při hodnocení ústních maturitních zkoušek z cizích jazyků, 

minimálně o polovinu).  

3.  Školní vzdělávací program (výuka druhého cizího jazyka) 

Zvýšit časové dotace pro výuku druhého cizího jazyka v závěru studia (z důvodu kvalitní 

přípravy ke státní maturitní zkoušce). 

4.  Počty studentů ve třídách při výuce cizích jazyků 

Počty studentů ve skupinách při výuce druhého cizího jazyka (němčiny v 1. ročníku) a 

v některých skupinách anglické konverzace ve 4. ročníku přesáhly hranici 20 ţáků, 

při takovém počtu studentů se velmi obtíţně pracuje. 

Zpracoval:  PhDr. Josef Pros, vedoucí předmětové komise 
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Závěrečná zpráva komise přírodovědecké  
 

1.  Pedagogická činnost a organizace výuky 
 

1.1. Sloţení komise a personální zajištění výuky 
 

Vedoucí komise:  Mgr. Radka Hrubá 
 
Sekce: biologie - vedoucí: Ing. Jaromír Fiala 
 
                         členové: Mgr. Milada Barešová 
                                       Mgr. Radka Hrubá 
                                       Bc. Petra Makovcová 
 
Sekce chemie: - vedoucí:  Mgr. Radka Hrubá 
 
                          členové:  Ing. Daniela Pokorná 
                                         Ing. Pavel Kopecký Ph. D. 
 
Sekce zeměpis - vedoucí: PaedDr. Isidor Maršálek 
                             
                          členové: Mgr. Luděk Dobeš 
                                        RNDr. Marie Minxová 
                                        Mgr. Josef Vykoukal 
 

1.2. Výuka v maturitním ročníku  
 
VIII.:  Bio (Makovcová, 8 maturantů) 
          Chem (Kopecký, 8 maturantů) 
            
4. B:  Bio (Fiala, 7 maturantů) 
          Chem (Kopecký, 4 maturanti) 
          
4.C: Bio (Fiala, …  maturantů) 
        Chem (Hrubá, 3 maturanti) 
 
Seminář zeměpis: (Maršálek, 8 maturantů) 
             
1.3. Nová maturita  
Zadavatelé písemné části státní maturity: 
Mgr. Milada Barešová, Mgr. Luděk Dobeš, Mgr. Radka Hrubá, Mgr. Daniela   
Pokorná,  PaedDr. Isidor Maršálek 
Maturitní komisař: Ing. Pavel Kopecký Ph. D 

1.4. ŠVP VG  
Úprava Bio: Ing. J. Fiala 
              Chem: Mgr. R. Hrubá  
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              Zem: PaedDr. I. Maršálek 

 

2.  Soutěţe a přehlídky    
 

2.1. Olympiády 
 
Sekce biologie 
 
Mgr. Milada Barešová 
Příprava a uspořádání školního kola BiO kategorie B. Příprava ţáků do krajského 
kola Bio olympiády kat. B 1 ţákyně. 
 
kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 
školní  B  V  Romana Kejíková   1. 

školní  B  V               Veronika Špidlová                2. 

krajské   B  V  Romana Kejíková   13. 

 

Mgr. Hrubá 
Příprava a uspořádání školního kola  kategorie D - 11. ţáků. 
Příprava ţáků do okresního kola olympiády kat. C,D 
Kategorie A , školní kolo celkem 6 studentek 
 
kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 
školní  D  II.  David Kumprecht       1. 

  II.                         Jiří Koumar                                                      2. 
Okres:                                                                          David Kumprecht                                          3. 
Krajské                                                                        David Kumprecht                                           1. 
 

Školní              A                 VIII.                                 Andrea Nečasová                                  1. 
                                              4. C                                  Tereza Musilová                                            2. 

 
 

Bc. Petra Makovcová 
Příprava a uspořádání školního kola BiO kategorie C – 9 ţáků 
 
kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 
školní  C  IV.  Hrochová Eliška                      1. 

školní  C  III.  Kotek Petr         2. 

okresní kolo                                                                 Hrochová Eliška                                                 11. 

                                                                                    Kotek Petr                                                         12. 

 

 
Sekce chemie: 
 
Příprava a uspořádání školního kola CHO kategorie D ( 1 ţák ) třídy kvarta 
(Pokorná)  
Příprava a uspořádání školního kola kategorie A,B,C (4. ţáci) třídy VIII, 2.B, 3.B 
(Ing. Daniela Pokorná, Ing. Pavel Kopecký Ph. D)  
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kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 
školní  D  IV   Dvořáček Jiří                                     1.  
(okres nemocen)   
                                                                     
školní  C                 1. C, 2.C               Juřík Karel, Valentová Lucie                                v  kraji:  9, 8     
               B                    3.B                    Popková Anna,  Alexová Daniela                                    13,21 
                            A         4.B                     Nešporová Kristína                                                              6 

                                                                                                          
       

Sekce : zeměpis 

Zeměpisné olympiády: školní kola NG kategorie A 23 ţáků, B 26 ţáků a C 57 ţáků                          

VG kategorie D 41 ţáků. 

 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 
školní   A                     I.                           Odehnal Jakub                                                1.  
                             B                      II.             Fanta Jakub                   1. 
                             C                      III.                        Konečný Jan                                                    1.  
                             D                     VII.                        Osouch Marek                                               1.               
 
krajské   B                 II    Fanta Jakub                                                 1.                                                       
celostátní              B                        II.                           Fanta Jakub                                                  2. 

2.2. SOČ 
Libor Zvěřina (oktáva) – postoupil do krajského kola z druhého místa okresního 

kola, ale bohuţel se jej nezúčastnil, protoţe se toto kolo konalo těsně před jeho 

maturitou. 
 

2.3. Další soutěţe 
 
Okresní kolo chemické olympiády – organizace – Mgr. Radka Hrubá, Ing. Kopecký, 
Daniela Alexová (3. B) 
 
Vejce 100x jinak, 6. 3. 2012– organizace soutěţe demonstračních pokusů na téma 
vejce určená ţákům ZŠ. Realizační tým: Mgr. Radka Hrubá, Ing. Pavel Kopecký, 
spolupráce: Tomáš Axman, Markéta Tesařová, Denisa Pospíšilová – VII. 
 
Přírodovědný klokan - 19. 10. 2011 
Naše škola se letos poprvé zapojila do další přírodovědné soutěţe. Ţáci tercie a 
kvarty  v kategorii Kadet a studenti prvních a druhých ročníků v kategorii Junior. 
(garant: RNDr. Lada Baţantová, Mgr. Radka Hrubá ) 
 
Přírodovědná soutěţ pro mladé zoology – vyhlašuje Správa Krkonošského 
národního parku. Do této soutěţe se zapojily a Petra Továrková (3. B) a Lucie 
Valentová (2. C). Obě studentky splnily bodový limit pro kvalifikaci na zoologické 
soustředění. 
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N – trophy 
Fyzikální týmová soutěţ, která v prvním kole probíhá přes internet. Z naší školy se 
zúčastnilo v letošním roce šest týmů: 
Panda – studenti 3. B 
Lochneska – studenti septimy 
ZKR(at) – studenti 4. B 
Ozubená kolečka – studenti 2. C 
Challenge – studenti sexty 
Bořiči mýtů – studenti druhých ročníků. 
Finále se konalo v sobotu 25. 2. 2012 v kampusu Masarykovy univerzity 
v Bohunicích, kam postoupil z prvního místa tým Lochneska a zvítězil i ve finálové 
soutěţi. 

 

3.  Mimoškolní aktivity 
 

3.1. Exkurze 
CHKO Pálava,  Mikulov : datum – 23. 4. 2012 – 1. ročník (V., 1.B, 1.C)  vedoucí 
exkurze (I. Maršálek), pedagogické zajištění ( Mgr. Hrubá, Mgr. Milada Barešová, Bc. 
Petra Makovcová, Mgr. Josef Vykoukal)  

  
 

NP Podyjí, místo, Znojmo: datum – 24. 4.  2011 - 2. ročník (výběr, 38 studentů) 
vedoucí exkurze (I. Maršálek), pedagogické zajištění (Mgr. Josef Vykoukal, Bc. Petra 
Makovcová, Mgr. Barešová)   
 
Zhodnocení exkurzí: Exkurze splnily svůj cíl, velmi kladně hodnotím účast tří 
biologů na Pálavě. I volbu exkurze ve druhém ročníku jako výběrovou. 
 
Terénní přírodovědné exkurze pro NG: 
Josefovské údolí: 15. 6. 2012 Mgr. Radka Hrubá, Bc. Petra Makovcová, Sekunda, 
Lektoři Rychty Krásensko, 
Program:  Pochod Josefovským údolím k Býčí skále, pozorování unikátní vegetace různých 

biotopů NPR Josefovské údolí a NPR Habrůvecká bučina umoţní seznámit se s běţnými i 

velmi vzácnými druhy rostlin. 
 
Okolí Boskovic: 18. 6. 2012,  Bc. Petra Makovcová, Mgr.  Hrubá , Prima 
Přírodovědná terénní exkurze  se zaměřením na bezobratlé ţivočichy.   
 
ZOO BRNO : 19. 6. 2012 ,Bc. Petra Makovcová, Mgr.  Hrubá , Tercie, 
program: Výukový program – Etologie ţivočichů a následná prohlídka ZOO 
 
Geografická exkurze, Rudice: 21. 6. 2012, Bc. Petra Makovcová, Mgr. Radka Hrubá , 
Kvarta 
Program: Poznávání geologie Moravského krasu, se zaměřením  na krasové jevy. 
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3.2. Charitativní činnost a jiné aktivity 
DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY – 7. 9. 2011, organizace: Mgr. Radka Hrubá, 
zapojeno: 10 ţáků, 2. B, 
Výtěţek určen na pomoc nevidomým a slabozrakým. 
 
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – KVĚTINOVÝ DEN – 16. 5. 2012, organizace 
Mgr. Radka Hrubá, zapojeno: 10 ţáků VI. a 3. B 
Prostředky ze sbírky budou vyuţity na prevenci onkologických onemocnění, 
podporu onkologického výzkumu a zlepšení kvality ţivota pacientů s nádorových 
onemocněním. 
 
Planeta Země 3000, 11. 4. 2012, organizační zabezpečení : Mgr. Radka Hrubá. Jednalo 
se o moderovanou videoprojekci o Ekvádoru a Galapágách. Akce se zúčastnili 
studenti niţšího gymnázia.  
 
 

4.  Další vzdělávání učitelů  
 

4.2. Zvyšování odborné kvalifikace 
 
Mgr. Radka Hrubá: 

Identifikace nadaného ţáka, 24. 4. 2012,  (v rozsahu 3 hodin) 

E-learning ve výuce nadaných ţáků, 15. 5. 2012 , (v rozsahu 3 hodin) 

Charakteristiky nadaných ţáků, 29. 5. 2012, (v rozsahu 3 hodin) 

 

Mgr. Milada Barešová 

E-learning ve výuce nadaných ţáků, 15. 5. 2012 , (v rozsahu 3 hodin) 

Charakteristiky nadaných ţáků, 29. 5. 2012, (v rozsahu 3 hodin) 

 

Bc. Petra Makovcová 

Integrovaná přírodověda , Brno,1. 2. 2012 

 
Ing. Pavel Kopecký Ph.D. 

Studium prevence sociálně patologických jevů (v rozsahu 280 vyučovacích hodin, kurz byl 

zakončen obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí) 

Identifikace nadaného ţáka, 24. 4. 2012, (v rozsahu 3 hodin) 

Charakteristiky nadaných ţáků, 29. 5. 2012, (v rozsahu 3 hodin) 

 

Ing.Daniela Pokorná 
Semináře pro středoškolské učitele, Pardubice, 11. 11. 2011, 23. 3. 2012 
 
Mgr. Luděk Dobeš, Mgr. Josef Vykoukal: 
 Seminář geoinforamatiky, práce s GPS, DPZ a GIS, Luhačovice 8. a 9. 6. 2012 
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5.  Odborná činnost a prezentace školy 
 

5.1. Učitelé 
 

5.2. Organizace projektů na regionální, celostátní a mezinárodní 
úrovni 
Jako lektoři informačního vzdělávacího centra v rámci realizace projektu 

CZ.1.07/1.1.02/03.0031 pracovali: Mgr. Milada Barešová, Bc. Petra Makovcová a Ing. Pavel 

Kopecký Ph. D 

 

Do projektu: Škola plná příleţitostí CZ.1.07/1.2.09/04.0048 jsou zapojeni: Mgr. Milada 

Barešová – jako lektor Přírodovědného semináře 2, Mgr. Radka Hrubá – lektor 

Přírodovědného semináře 1, Ing. Pavel Kopecký – lektor Chemického semináře, Mgr. Luděk 

Dobeš – lektor Zeměpisného semináře. 
 

BIOSPHERA 3  
Biotopní expozice různých biogeografických oblastí Země. Rozšiřuje vzdělávání 
v zoologii, botanice, geografii, etologii a ekologii. 
Autor: Ing. J. Fiala 
Ve školním roce 2011/2012 převzala péči o biotopní akvária a terária Bc. Petra 
Makovcová 

 
Klub Biosféra – zájmová odpolední činnost pro ţáky z niţšího i vyššího gymnázia, 
péče o projekt  Bioshpera  a doprovodná činnost, např. filmy, exkurze, přednášky.  
Spolupracují: Mgr. Milada Barešová, Bc. Petra Makovcová, 12 ţáků niţšího gymnázia 
a kvinty 
 
Projekt STOPA 
 Studentky zpracovávaly témata z forenzní biologie. Součástí získávání informací 
k jednotlivých tématům byly exkurze na Anatomický ústav, do Mendelova muzea a  
Muzea POLICIE ČR v Praze. Výsledkem projektu byla výstava vypracovaných 
posterů, která proběhla v Mendlově muzeu a v aule Gymnázia.  
Vedoucí projektu: Bc. Petra Makovcová, pracovalo 16 studentek druhých a třetích 
ročníků. 
 

5.3. Přednášková a publikační činnost učitelů 
 

Ing. Fiala 
BIOLOGIE  CVIČENÍ I. a II. (1. vydání,  ALBERT Boskovice, 2004) 
ANATOMIE A FYSIOLOGIE ČLOVĚKA (1. vydání,  ALBERT Boskovice, 2005) 
GENETIKA PRO GYMNÁZIA (2. přepracované vydání, ALBERT Boskovice, 2006) 
ZÁKLADY GENETIKY PRO  GYMNÁZIA (1. vydání, ALBERT Boskovice, 2006) 
BIOLOGIE PRO BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ I.( 2. přepracované vydání, ALBERT Boskovice,  
2006) 
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5.4. Odborná činnost ve spolupráci s institucemi (školy, střediska, 
muzea, úřady aj.)  
 
Ing. J. Fiala 
Autorský podíl na nové expozici v Mendelově muzeu MU v Brně – Mendel – člověk, 
opat, vědec  
 
Bc. Petra Makovcová 

Realizace naučné tabule na cyklostezce Boskovice-Mladkov – vedení Elišky 
Hrochové (která tabuli zpracovala) a podílela se na organizaci setkání zúčastněných 
stran (zástupci Boskovic, Mladkova, fotografa, pamětníků...) 
 
Konference Ţivotní prostředí v praxi – vedení studentů, účast na konferenci, 
reprezentace gymnázia 
 

6.  Různé   
6.1. Další činnost  
 

6.2. Seminární práce 
 

 Studenti  Aplikované biologie vypracovali seminární práci. Studenti seminární práci 
prezentovali a obhajovali. Hodnocení úrovně práce i její prezentace před spoluţáky 
se promítlo v klasifikaci. 

 
6.2. Připomínky, náměty, doporučení   
 

Tento školní rok se druhým rokem realizuje nový ŠVP pro vyšší gymnázium. Pro 
výrazně sníţenou hodinovou dotaci přírodních věd (biologie, chemie) a deficit 
praktických cvičení, které jsou pro výuku biologie a chemie stěţejní je realizace ŠVP 
celkem problematická. 
Pokračovali jsme v rozvíjení multimediální výuky přírodních věd, vyuţívali AKTIV 
STUDIO, a audiovizuální techniku. Počítačové a projekční pokrytí II. podlaţí je jiţ 
dostačující, a plně vyuţíváno. Je vytvořeno přes 200 prezentací AKTIV STUDIA, 120 
prezentací je umístěno na webových stránkách gymnázia. 
 
 

Zpracovala: Mgr. Radka Hrubá, vedoucí předmětové komise 
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Závěrečná zpráva komise matematicko – fyzikální a 

ICT  

1.  Pedagogická činnost a organizace výuky 

1.1. Sloţení komise a personální zajištění výuky 

Vedoucí komise: RNDr. Lada Baţantová 

Sekce matematická 

 vedoucí: Mgr. Alena Svanovská 

členové: RNDr. Lada Baţantová, Mgr. Marie Boudová, Mgr. Petr Drahoš, 

Mgr. Dagmar Smolová, PaedDr. Mojmír Stloukal, Mgr. Jitka Stloukalová, Mgr. 

Jaroslav Synek, Mgr. Jiří Šmerda 

Sekce fyzikální 

 vedoucí: RNDr. Lada Baţantová 

členové: Mgr. Marie Boudová, Mgr. Petr Drahoš, Mgr. Dagmar Smolová, 

Mgr. Jaroslav Synek, Mgr. Jiří Šmerda, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. 

Sekce výpočetní techniky 

 vedoucí: Mgr. Petr Drahoš 

 členové: Mgr. Jitka Stloukalová, Mgr. Jaroslav Synek, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. 

 

1.2. Výuka v maturitním ročníku (počty maturantů) 

V maturitních ročnících vyučovali:  

matematiku 

Mgr. Alena Svanovská (VIII) 

maturovalo:   v profilové části 7 studentů 

   ve společné části – povinná část 7 

        

RNDr. Lada Baţantová (4. B) 

maturovalo:   0 v profilové části 

   20 studentů ve společné povinné části 
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Mgr. Jiří Šmerda (4. C) 

maturovalo:   0 v profilové části 

   4 studenti ve společné povinné části 

fyziku 

Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. (VIII) 

maturovalo:   1 student v profilové části 

   0 studentů ve společné nepovinné části 

RNDr. Lada Baţantová (4. B) 

maturovalo:   5 studentů v profilové části 

   1 studentka ve společné nepovinné části 

1.3. Nová maturita (garance a úkoly) 

Zadavatelé jsou: RNDr. Lada Baţantová, Mgr. Marie Boudová, Mgr. Dagmar Smolová, Mgr. 

Jitka Stloukalová, Mgr. Jiří Šmerda, Mgr. Alena Svanovská, Ing. Pavel Kopecký Ph.D. RNDr. 

Lada Baţantová je dále proškolena jako zadavatel pro ţáky s PUP. Hodnotitele v komisi 

nemáme. Mgr. Petr Drahoš a Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. jsou školními maturitními komisaři. 

1.4. ŠVP VG (úprava a tvorba) 

Na úpravě ŠVP se za fyziku podílela RNDr. Lada Baţantová, za matematiku Mgr. Jitka 

Stloukalová a za IVT Mgr. Petr Drahoš. Obsah výběrových seminářů tvoří za fyziku RNDr. 

Lada Baţantová, za matematiku Mgr. Jitka Stloukalová a za IVT Mgr. Petr Drahoš. 

2.  Soutěţe a přehlídky    

2.1. Olympiády 

Sekce fyziky 

Příprava a uspořádání školního kola fyzikální olympiády kategorie A, B, C, (4 ţáci) třídy 

septimy a 2. C (RNDr. Lada Baţantová)  

Příprava a uspořádání školního kola fyzikální olympiády kategorie D (2 ţáci) třídy 1. B a 1. 

C (Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.)  

Příprava ţáků do okresního kola fyzikální olympiády kat. E, F (Mgr. Marie Boudová)  
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výsledky FO (zkratka velkými písmeny) - VG 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní  A  VII  Axman Tomáš  úspěšný řešitel 

  B  VII  Axman Tomáš  úspěšný řešitel

  

  C  2. C  Valentová Lucie   úspěšný řešitel 

D  1. C  Juřík Karel   úspěšný řešitel 

  D  1. B  Václavík Ladislav  úspěšný řešitel 

 

krajské  A  VII  Axman Tomáš  neúspěšný řešitel 

  B  VII  Axman Tomáš   neúspěšný řešitel 

  C  2. C  Valentová Lucie  neúspěšný řešitel 

  D  1. C  Juřík Karel   2. místo 

  D  1. B  Václavík Ladislav  neúspěšný řešitel 

 

Fyzikální olympiáda patří ke značně obtíţným soutěţím. I přes jisté neúspěchy našich 

studentů jsme velmi rádi za jejich účast v krajských kolech. 

výsledky FO (zkratka velkými písmeny) - NG 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

okresní  E  IV  Jiří Dvořáček    7. - 8. místo 

E  IV  Jan Svoboda    9. místo 

  E  IV  Dominik Vyskočil   11. – 12. 

místo 

Do krajského kola nikdo nepostoupil. 

okresní  F  III  Jan Konečný    1. místo 

  F  III  Tomáš Mosler   2. místo 

  F  III  Petr Kotek    3. místo 

  F  III  Štěpán Horáček   4. místo 



135 

 

  F  III  Vít Koţoušek   5. místo 

  F  III  Dominik Zemánek   6. místo 

krajské  se neorganizuje 

 

Sekce matematiky 

Vyšší gymnázium 

Příprava a uspořádání školního kola matematické olympiády kategorie A (1 ţák) třídy 4.B 

(RNDr. Lada Baţantová) 

 

výsledky MO (zkratka velkými písmeny) 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní  A  4.B  Nešporová Kristína   úspěšná 

okresní  se neorganizuje  

krajské  A  4.B  Nešporová Kristína   (neúspěšná) 37. místo  

 

Příprava a uspořádání školního kola matematické olympiády kategorie B (3 ţáci) třídy  2. B 

a 2. C (Mgr. Jitka Stloukalová)  

Příprava ţáků na školní kolo matematické olympiády kat. C (PaedDr. Mojmír Stloukal) 

 

výsledky MO (zkratka velkými písmeny) 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

školní  C  1. C  Juřík Karel    neúspěšný 

  B  2. B  Klusáček Martin   úspěšný 

B  2. B  Bednář Dominik   úspěšný 

B  2. C  Valentová Lucie   neúspěšná 

okresní  se neorganizuje    

krajské  B    Bednář Dominik (neúspěšný) 32. místo 

  B    Klusáček Martin (neúspěšný) 32. místo 
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Nižší gymnázium 

Příprava ţáků na okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6 (Mgr. Marie Boudová) 

– ze školního kola postoupilo do okresního 6 ţáků (pro nemoc bylo v soutěţi ţáků 5). 

výsledky MO (zkratka velkými písmeny) 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

okresní  Z6  prima  Andrea Dvořáčková  1. místo 

  Z6  prima  Lukáš Osouch   2. místo 

  Z6  prima  Klára Dvořáčková   3. místo 

  Z6  prima  Barbora Girgleová   7. místo 

  Z6  prima  Klára Tušlová   neúspěšná 

krajské  se neorganizuje  

Příprava a uspořádání školního kola matematické olympiády kategorie Z 7 (7 ţáků) třídy 

sekundy (PaedDr. Mojmír Stloukal)  

Příprava ţáků na okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7 (PaedDr. Mojmír 

Stloukal) 

výsledky MO (zkratka velkými písmeny) 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

okresní  Z7  sekunda Štěpán Ševčík   3. místo 

  Z7  sekunda Jakub Fanta    4. místo 

  Z7  sekunda Vendula Kuchyňová  neúspěšná 

krajské  se neorganizuje  

 

Příprava a uspořádání školního kola matematické olympiády kategorie Z 8 (7 ţáků) třídy 

tercie (Mgr. Alena Svanovská)  

Příprava ţáků na okresní kolo matematické olympiády kategorie Z 8 (Mgr. Alena 

Svanovská) 
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výsledky MO (zkratka velkými písmeny) 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

okresní  Z8  tercie  Tomáš Mosler   2. místo 

  Z8  tercie  Štěpán Horáček   neúspěšný 

  Z8  tercie   Viktor Jurdič    neúspěšný 

  Z8  tercie  Dominik Zemánek   neúspěšný 

  Z8  tercie  Adam Jeřábek   neúspěšný 

  Z8  tercie  Jan Konečný    neúspěšný 

  Z8  tercie  Vít Koţoušek   neúspěšný 

krajské  se neorganizuje  

 

Příprava a uspořádání školního kola matematické olympiády kategorie Z 9 (3 ţáci) třídy 

kvarty (Mgr. Dagmar Smolová)  

Příprava ţáků na okresní a krajské kolo matematické olympiády kategorie Z 9 

(Mgr. Dagmar Smolová) 

 

výsledky MO (zkratka velkými písmeny) 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

okresní  Z9  kvarta  Marek Tichý    2. místo 

  Z9  kvarta  Dominik Vyskočil   3. místo 

  Z9  kvarta  Michal Veselý   neúspěšný  

 

krajské  Z9   kvarta  Marek Tichý    7. místo 

  Z9  kvarta  Dominik Vyskočil   neúspěšný 

 

Příprava a uspořádání školního kola Pythagoriády tříd prima a tercie (všichni ţáci) 

(Mgr. Alena Svanovská). 

Třída sekunda se soutěţe neúčastnila. V termínu soutěţe byli ţáci na lyţařském kurzu. 
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Příprava ţáků na okresní kolo Pythagoriády  (Mgr. Alena Svanovská, Mgr. Marie Boudová) 

 

výsledky Pythagoriády 6. roč.  

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

okresní  6. roč.  prima  Osouch Lukáš   1. místo 

  6. roč.  prima   Dvořáčková Andrea  2. místo 

  6. roč.  prima  Feruga Jan    3. místo 

 

  6. roč.  prima  Dvořák Tomáš   6. místo 

  6. roč.  prima  Borková Klára   8. místo 

   

výsledky Pythagoriády 8. roč.  

 

kolo  kategorie třída  příjmení, jméno   umístění 

okresní  8. roč.  tercie  Zemánek Dominik   5. místo 

 

Sekce informatiky 

Olympiády z programování se nikdo nezúčastnil. 

2.2. SOČ 

obor 02 Fyzika 

Tomáš Axman (VII)  - práce zvítězila v kole školním a okresním. V krajském kole přehlídky 

prací SOČ se umístila na krásném 3. místě. 

2.3. Další soutěţe 

Název soutěţe: Přírodovědný klokan - 19. 10. 2011 

Naše škola se letos poprvé zapojila do další přírodovědné soutěţe. V jeden den po celé 

republice řeší soutěţící otázky z biologie, chemie, zeměpisu a fyziky. Děti z osmých 

a devátých tříd v kategorii Kadet (naše tercie a kvarta) a studenti prvních a druhých ročníků 

v kategorii Junior. (garant: RNDr. Lada Baţantová, Mgr. Radka Hrubá) 
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Název soutěţe: MathRace, 19. 10. 2011 

Matematická internetová soutěţ pro čtyřčlenné týmy pořádaná Ústavem matematiky 

a statistiky Přírodovědecké fakulty MU. Za naši školu soutěţily týmy: 

ERDAPFEL! – Libor Zvěřina Ladislav Rozkošný Michal Páral  

HoPAnDa  –  Petra Továrková, Daniela Alexová, Jan Tajovský, Anna Popková  

KAMS – Michaela Macková, Alţběta Vašíčková, Sabina Trčková  

Pralinky – Petra Mertová, Tereza Tlamková, Markéta Plačková, Ludmila Dobrozemská. 

V konečném pořadí se Pralinky umístily na 38. místě, hned za nimi byl ERDAPFEL!, 

HoPAnDa skočila 43 a nejmladší KAMS byl 47. Všem soutěţícím patří dík nejen za 

reprezentaci školy, ale i za chuť něco dokázat a poprat se s nelehkými matematickými 

úlohami. (garant: RNDr. Lada Baţantová) 

 

Název soutěţe: N – trophy 

Fyzikální týmová soutěţ, která v prvním kole probíhá přes internet. Z naší školy se 

zúčastnilo v letošním roce 6 týmů: 

Panda – studenti 3. B 

Lochneska – studenti septimy 

ZKR(at) – studenti 4. B 

Ozubená kolečka – studenti 2. C 

Challenge – studenti sexty 

Bořiči mýtů – studenti druhých ročníků. 

Finále se konalo v sobotu 25. 2. 2012 v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích, kam 

postoupil z prvního místa tým Lochneska a zvítězil i ve finálové soutěţi. 

Název soutěţe: Náboj 

Praha, 23. 3. 2012 

Náboj je mezinárodní matematická soutěţ pro pětičlenné týmy středoškoláků, které 

reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěţ trvá 120 minut, během nichţ se týmy snaţí na 

jednom ze soutěţních míst vyřešit co nejvíce příkladů. Tým naší školy tvořili: Michal Páral, 

Dita Koupá, Tereza Tlamková, Kristína Nešporová a Jiří Čermák. (garant: RNDr. Lada 

Baţantová) 

Název soutěţe: Fykosí Fyziklání 

Fyzikální týmová soutěţ pořádaná v Praze 17. 2. 2012. Naši školu v zajímavé soutěţi, ale 

bohuţel bez výraznějšího úspěchu, reprezentovala Kristína Nešporová, Lucie Valentová, 

Michaela Pešová a Oldřich Holcner. (garant: RNDr. Lada Baţantová) 
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Název soutěţe: Fyzikální duet 

Této soutěţe se letos nezúčastnilo ţádné naše druţstvo, ale v porotě finálového kola zasedl 

náš student Tomáš Axman za první místo v soutěţi N – trophy. 

Název soutěţe: Jízda se sluncem a větrem o závod 

Soutěţ probíhala v rámci dne otevřených dveří na FEKT VUT Brno dne 16. 12. 2011. 

V časovém limitu studenti Tomáš Axman, Jiří Čermák, Jan Šula, Zdeněk Trávníček a Jan 

Krušina sestavili "vozítko" poháněné energií ze slunce a větru. V prostorách fakulty 

zastoupilo slunce pár ţárovek a vítr byl jen z ventilátorů, ale vozítku našeho týmu se 

podařilo ujet nejvíce kol a v soutěţi zvítězit. (garant: RNDr. Lada Baţantová) 

Název soutěţe: Pišqworky 

Pišqworky jsou celorepubliková soutěţ v hraní piškvorek.  Z naší školy se okresního kola 

účastnily tři týmy: LAMA team – Marek Tichý, Martin Dvořák, Martin Pospíšil, Jiří Machan, 

Jakub Němec, Michal Veselý, Poklopové – Michal Brandtner, Filip Řehoř, Martina 

Cvrkalová, Magdalena Sedláčková, Zdeněk Trávníček, Poslední Jiřík – Patrik Hauk, Oldřich 

Holcner, Martin Páral, Libor Zvěřina, Ladislav Rozkošný. Tým Poslední Jiřík vyhrál okresní 

kolo i krajské kolo. Bohuţel letos v celostátním kole tým vypadl v první polovině. (Garant: 

Mgr. Petr Drahoš) 

Název soutěţe: Matematický klokan 

Matematický klokan, celosvětová soutěţ, se ve školním roce 2011/2012 konal 16. 3. 2012. 

Zúčastnilo se celkem 117 ţáků z primy aţ čtvrtých ročníků. Ţáci jsou rozděleni do čtyř 

kategorií. 

Výsledky soutěže (první tři místa v kategorii): 

Benjamin: 

Staněk Zdeněk sekunda 

Špidlík Jan  sekunda 

Osouch Lukáš prima 

Tito tři ţáci obsadili i první tři místa v okrese Blansko. 

Kadet: 

Konečný Jan  tercie 

Tichý Marek  kvarta 

Němec Jakub kvarta 

Jan Konečný byl nejlepší v okrese Blansko. 
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Junior: 

Bednář Dominik 2. B 

Juřík Karel  1. C 

Klusáček Martin 2. B 

Student: 

Čermák Jiří  septima 

Šula Jan  septima 

Hrubý Petr  3. C 

V kategoriích Junior a Student jsme byli v okrese Blansko jediní. 

(Garant: Mgr. Petr Drahoš) 

Název soutěţe: Najdi, co neznáš 

Cílem soutěţe je vyhledávání a sumarizace informací. Zúčastnila se třída tercie bez 

výraznějších úspěchů.  

 

Dalších nabízených soutěţí s tematikou ICT se studenti nemají zájem účastnit. Jedná se 

především o programátorské soutěţe. Jistou nadějí pro příští školní rok je student sexty Petr 

Horáček. 

3.  Mimoškolní aktivity 

3.1. Exkurze  

Planetárium Brno - 2. C  exploratorium s expozicí Příběh Sluneční soustavy - sál exploratoria 

nabízí procházku  příběhem Sluneční soustavy. Studenti se během ní seznámili s moderním 

pohledem na okolí naší planety, sáhli si na meteorit starý 1 milion roků a s pomocí 

audiovizuálního systému, který nemá ve střední Evropě obdoby, putovali napříč prostorem i 

časem. Akce byla úspěšná. (garant: Mgr. Marie Boudová) 

3.2. Charitativní činnost a jiné aktivity  

Chemická show – Brno 13. 12. 2011 

V soutěţi pořádané JCMM získali naši studenti hlasováním druhé místo a mohli se zúčastnit 

představení Michaela Londesborougha v planetáriu města Brna. Chemická show byla 

přitaţlivou ukázkou zpracování tématu energie.  
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ÚDiF (úţasné divadlo fyziky) 

Dne 22. 12. 2011 se v rámci zájmového dne studenti niţšího a zájemci z řad studentů vyššího 

gymnázia zúčastnili představení skupiny ÚDiF. Zástupci týmu Úţasného divadla fyziky 

Odráš Přibyla a Vojta Procházka předvedli experimenty na téma světlo a hoření. Studenti 

s respektem sledovali efektní exotermní reakce i hru na světelnou kytaru. Ti, kteří znali 

nejpřesnější odpovědi na kladené otázky, se za odměnu mohli jako asistenti sami pokusů 

aktivně zúčastnit. (garant: RNDr. Lada Baţantová) 

Přednáška Michaela Londesborougha -  10. 5. 2012 

Naší škole se podařilo zprostředkovat vystoupení přímo v aule naší školy. Představení je 

plné zajímavých informací a experimentů jako jsou vznik a koloběh oxidu uhličitého, 

budoucnost vyuţití energie a mnoho dalších věcí. Díky akustickým a vizuálním efektům je 

pro studenty vystoupení atraktivní a inspirující. Show je nabitá energií i vtipem a studenti 

jsou zataţeni přímo do poučného vědeckého příběhu. Jejich hodnocení přednášky bylo velmi 

pozitivní. (garant: RNDr. Lada Baţantová) 

Finanční gramotnost 6. 6. - 8. 6. 2012 

Gymnázium Boskovice bylo vybráno mezi prvních 12 škol v republice, aby se zúčastnilo 

projektu Finanční gramotnost pro školy. Projekt je zaměřen na zvýšení teoretických 

i praktických znalostí v oblasti osobních financí. Třídenního workshopu se zúčastnilo téměř 

90 studentů druhých ročníků. Za komisi MFVT se na projektu podílely Mgr. Jitka 

Stloukalová a Mgr. Alena Svanovská. 

Týden vědy na jaderce 

Praha, 17. 6. – 21. 6. 2012 – akce pro středoškolské studenty zaměřená na praktická měření ve 

vysokoškolských laboratořích, které se naši studenti pravidelně zúčastňují jiţ několik let. 

V letošním roce se zúčastnila Kristína Nešporová. 

4.  Další vzdělávání učitelů  

4.1. Vzdělávací kurzy k nové maturitě  

V letošním roce uţ byli všichni učitelé proškoleni. 

4.2. Zvyšování odborné kvalifikace 

RNDr. Lada Baţantová 

Závěrečná konference k projektu Grantový projekt Jihomoravského kraje č. 

CZ.1.07/1.1.02/01.0029, Institut experimentálních technologií 1, Brno, 1. 2. 2012 

Identifikace nadaného ţáka, Boskovice, 24. 4. 2012 
E-learning ve výuce nadaných ţáků, Boskovice, 15. 5. 2012 
Charakteristiky nadaných ţáků, Boskovice, 29. 5. 2012 
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Mgr. Alena Svanovská 
Identifikace nadaného ţáka, Boskovice, 24. 4. 2012 
E-learning ve výuce nadaných ţáků, Boskovice, 15.5.2012 
Charakteristiky nadaných ţáků, Boskovice, 29. 5. 2012 
Školení v rámci projektu Finanční gramotnosti na školách, Brno, 25. 4. 2012 
 
Mgr. Petr Drahoš 

Počítač ve škole, třídenní akce v období Velikonoc, Nové Město na Moravě  

E-learning ve výuce nadaných ţáků, Boskovice, 15.5.2012 
 

Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. 

Studium prevence sociálně patologických jevů (v rozsahu 280 vyučovacích hodin, kurz byl 

zakončen obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí) 

Identifikace nadaného ţáka (v rozsahu 3 hodin) 
Charakteristiky nadaných ţáků (v rozsahu 3 hodin) 
 
Mgr. Jitka Stloukalová 

dvoudenní školení (24. - 25. 4. 2012) v rámci projektu Finanční gramotnosti na školách 

v Brně. 

Mgr. Dagmar Smolová 

Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice, Brno 10. 11. 2011 
Fyzika: Didaktika fyzikální a obecná, Brno, 22. 11. 2011 
Identifikace nadaného ţáka, Boskovice, 24. 4. 2012 
E-learning ve výuce nadaných ţáků, Boskovice, 15. 5. 2012 
 

5.  Odborná činnost a prezentace školy 

5.1. Učitelé 

Mgr. Petr Drahoš – krajský metodik ICT 

5.2. Organizace projektů na regionální, celostátní a mezinárodní 

úrovni 

NÁZEV PROJEKTU:  
Projekt OP VK – Informační a vzdělávací centrum Gymnázia Boskovice 
Charakteristika:   

Projekt Informačního a vzdělávacího centra (IVC) naše škola realizuje od března 2011. Ve 

školním roce 2011/2012 se díky tomuto projektu uskutečnila celá řada odborných přednášek, 
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kterých se mohli zúčastnit všichni ţáci školy. V průměru kaţdý ţák navštívil dvě přednášky. 

Přednášky se týkaly oblastí přírodovědných i humanitních oborů. Z přírodovědných oborů 

se uskutečnily přednášky z genetiky, sexuální výchovy, výpočetní techniky, environmentální 

výchovy a chemie. Z humanitních oborů byly zastoupeny přednášky z dějin kultury, 

společenskovědní a psychologické otázky, muzikoterapie, hlasová hygiena, dějiny hudby, 

z jazyků – francouzština, angličtina, španělština a němčina. Kaţdý ţák si tedy mohl najít 

oblast svého zájmu. Celkem bylo odpřednášeno 822 hodin. V rámci projektu vznikly 

i webové stránky a poradna, bohuţel málo vyuţívaná, pro ţáky školy. Všechny materiály 

k přednáškám jsou k dispozici ke staţení ze stránek projektu. 

Autor/autoři: Mgr. Petr Drahoš 

ostatní spolupracující: Mgr. Alena Svanovská, RNDr. Lada Baţantová, Mgr. Jitka 

Stloukalová, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. 

Projekt OP VK – Škola plná příleţitostí 
Charakteristika: Cílem projektu je zavést do výuky na Gymnáziu Boskovice systematickou 

práci s nadanými a mimořádně nadanými ţáky. Projekt přináší konkrétní podobu péče o 

nadané ţáky do mikroregionu Boskovicko. 

Cílovou skupinou projektu je 20 nadaných a mimořádně nadaných ţáků a 40 pedagogů. 

Aktivity zahrnují tvorbu praktických metodik zaměřených na vyhledávání nadaných ţáků a 

práci s nimi, dále individuální práci s nadanými ţáky prostřednictvím odborných seminářů, 

psychologické poradenství včetně diagnostiky nadání, podpory zavádění individuálních 

plánů a nových metod do výuky. Ţáci budou dále zpracovávat vlastní badatelské projekty a 

budou spolupracovat s odborníky z různých institucí. V rámci projektu budou také 

proškoleni pedagogové gymnázia a dalších škol mikroregionu Boskovicka formou tematicky 

zaměřených seminářů tak, aby mohli s touto cílovou skupinou efektivně pracovat.  

Autoři: Mgr. Alena Svanovská, Mgr. Barbora Ondrčková a kol. 

Ostatní spolupracující v rámci komise: RNDr. Lada Baţantová, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., 

Mgr. Marie Boudová 

Projekt inGenious 
Charakteristika: InGenious je mezinárodní projekt koordinovaný European Schoolnet 

a European Roundtable of Industrialists, jehoţ cílem je zvýšit spolupráci škol a průmyslu. Do 

projektu je zapojeno 16 zemí, v kaţdé zemi se na projektu podílí 10 pilotních škol. Hlavním 

úkolem škol je vyzkoušet výukové moduly vytvořené soukromými firmami. Projekt bude 

trvat 3 roky. Na Gymnáziu Boskovice byly výukové moduly testovány v matematice 

především na niţším gymnáziu. 

Zapojený pedagog: Mgr. Alena Svanovská,  

5.3. Přednášková a publikační činnost učitelů 

http://www.ert.be/home.aspx
http://www.ert.be/home.aspx
http://www.ert.be/home.aspx
http://www.ert.be/home.aspx
http://www.ert.be/home.aspx
http://www.ert.be/home.aspx
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5.4. Odborná činnost ve spolupráci s institucemi (školy, střediska, 

muzea, úřady aj.)  

Mgr. Petr Drahoš – lektor Microsoft technology – Středisko sluţeb školám Brno 

6.  Různé   

6.1. Další činnost  

Ing. Pavel Kopecký, Ph.D. – organizátor SOČ 

PaedDr. Mojmír Stloukal – organizátor školního přeboru v šachu, účast na okresním 

přeboru druţstev (13. 12. 2011) 

6.2. Seminární práce 

Seminární práce byly vypracovány v matematickém i fyzikálním semináři. Jejich úroveň byla 

rozdílná. Studenti práci odevzdali v elektronické i tištěné podobě a prezentovali je před 

spoluţáky v rámci hodin seminářů. Ve fyzice i s prezentací v PowerPointu. Je důleţité, aby 

se studenti naučili seminární práce psát podle pravidel kladených na odbornou práci a dále 

je i prezentovat. Prezentace prací byla na dobré úrovni. 

6.3. Připomínky, náměty, doporučení   

   Zpracovala: RNDr. Lada Baţantová, vedoucí předmětové komise 

 

 

Závěrečná zpráva komise  tělesné  výchovy 

1.  Pedagogická činnost a organizace výuky 

1.1. Sloţení komise a personální zajištění výuky 

Vedoucí komise: Isidor Maršálek 

členové: Sáša Ţivná, Luděk Dobeš, Milada Barešová,Josef Vykoukal 

1.2. Výuka v maturitním ročníku (počty maturantů) 

 Výuka probíhala po blocích (1. plavání, 2. posilovna, 3. míčové hry), výměna jednotlivých 

bloků byla moţná v pololetí.    
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1.3. Nová maturita (garance a úkoly) 

        Zadavatelé NM : I.Maršálek, L.Dobeš, S.Ţivná 

1.4. ŠVP VG (úprava a tvorba) 

ŠVP VG : Tvorba a úprava  ŠVP – Sáša Ţivná 

Změna výuky TV ve 4. ročnících – bloková výuka (plavání, posilovna, míčové hry) 

 Tato forma výuky tělesné výchovy se osvědčila, jelikoţ se ţáci rozdělili podle zájů o 

jednotlivé sportovní aktivity.  

2.  Soutěţe a přehlídky    

Září – Okresní přebor v lehké atletice Středoškolský atletický pohár – CORNY             

 Blansko (Dobeš,Ţivná) 3. místo dívky, 2. místo chlapci 

Přespolní běh Blansko  závod druţtev 1.dívky,5. Chlapci ( Do., Ţi)  

Přespolní běh Kraj dívky-  

Přespolní běh ţáci -24. 10. (Vykoukal) 

23.9.11 školní kolo v baketbalu vítěz VII. 
Říjen – basketbal chlapci 28. 3. 2012 Brno 5. místo  

Listopad – florbal (ml. dívky III.) oblast 5. místo – Kunštát 

                                (st. dívky IV.) okres 7. místo – Jedovnice 

                                (ml.chlapci III.) 4. místo Kunštát 29.11. 2011  

                                (st.chlapci IV.)  4. místo Letovice  16. 11.2011 

Listopad – florbal ( dorostenky a dorostenci)okres 4. místo ve skupině Jedovnice 

Březen – odbíjená dívky (st.dorostenky)2.místo okres Blansko                                   

odbíjená chlapci(dorostenci VG) Letovice 

Prosinec – basketbal 12. 12. 2011 1. místo okr. přebor chlapci (Ţi., Do.)pořadatelé                                                                             

Silový čtyřboj chlapci/dívky Brno  7. místo 11. místo hoši(Dobeš) 11. 4. 2012 
Duben –  19. 4. běţecký maratom Brno 4. místo kraj  (Ţi) 

Minivolejbal 3.5. 2012 smíšené a chlapecké druţstvo Letovice 2. a 4. místo (Vy) 
Kopaná – dorostenci – Pohár Josefa Masopusta 4. místo (Vy) 

               - ţáci – Pohár Vladimíra Kotrhonze (Vy) 

Cococola cap – 2. místo ţáci kopaná (Vy) 

smíšený volejbal – 2. místo ţáci (Vy) 

Květen – 16. 5. a 17. 5. Pohár rozblasu (Blansko) ml. ţáci  a st. Ţáci (Ţi, Do)  



147 

 

červen – 27. 6. školní kolo v basketbalu VG(Do) 

2.3. TV. Další soutěţe 

Název soutěţe  

Školní liga florbal, školní turnaj v odbíjené a 23.9. školní turnaj basketbal (Do, Ţi) 

27.9. Turnaj va vybíjené druţstev NG (Ba, Vy) 
Štafetový běh na 5. km – „Zátopkova pětka“ 

Kunštátská laťka – 1. m ísto F. Jimramovský (Vy) 

3.  Mimoškolní aktivity 

Pořádání burzy učebnic : termín červen a září (Sáša Ţivná) 

3.1. Exkurze  

PRAHA , říjen –  4.B….třída/y, …vedoucí exkurze (Mgr. Bařinková), pedagogické zajištění 

(Mgr. Ţivná,) 

LVK Rakousko Zettersfeld (Ţi, Vy, Ma, Do a Lu) 1. ročník 

LVK Olešnice na Moravě (Ba) 1.ročník 

LVK Deštné v Orlických horách –  (Vy, Ţi) II. 

STK Boskovicko – cykloturistika (Vy, Ba,Ko) 3. ročník 

STK Vltava – vodácký kurz (Ma, Ţi, Do) 3.ročník 

STK Boskovicko – turistika (Berková, Kalinová, Venerová, Buchal, Horáková)  

Zhodnocení exkurzí: 

Všechny tělovýchovné aktivity pořádané školou splnily své výchovně vzdělávací cíle. 

Jediným a také zásadním problémem je, ţe studenti mnohdy upřednostňují své osobní zájmy 

a z těchto školních akcí se omlouvají. Škola pak nemá v rukou nástroj   

jak účinně tyto studenty podchytit v nabízených pohybových aktivitách. Proto bylo 

doporučeno podmínit účastí na STK i klasifikaci TV ve 3. ročníku gymnázia a omlouvat jen 

velmi závaţné důvody.  

4.  Další vzdělávání učitelů  

4.2. Zvyšování odborné kvalifikace 

Mgr.Sáša Ţivná - Tělo – Praha a Tělo – Olomouc  

Mgr. Josef Vykoukal – instruktorský kurz snowboard 
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Mgr. Luděk Dobeš – atletika pro ZŠ a SŠ 

Mgr. Milada Barešová  

PaedDr. Isidor Maršálek  

5.5. Odborná činnost a prezentace školy 
 Krouţek SH – florbal/basketbal vţdy ve úterý od 14,35 – 15,45 hod. (Dobeš)  

 Příprava na přijimací zkoušky (Tlamková) Dobeš  

 Krouţek SH – odbíjená  úterý (7.00 ) -Vykoukal 

 Kruţek florbal pátek (14.00) ţáci - Vykoukal5.1. Učitelé 

 

5.4. Odborná činnost ve spolupráci s institucemi (školy, střediska, 

muzea, úřady aj.)  

 

6.  Různé   

6.1. Další činnost  

Mgr. Sáša Ţivná – předseda maturitní komise  na gymnáziu v Rájci-Jestřebí 

6.2. Připomínky, náměty, doporučení   

V letošním školním roce jsme přistoupili u studentů 4. ročníků k blokové výuce Tv. Studenti 

docházeli na vybrané sportovní aktivity, které si sami zvolili. Jejich hodnocení bylo 

limitováno docházkou a výkony které ve zvolených aktivitách dosáhli. Tato forma výuky se 

uţ  blíţí výuce tělesné výchovy na vysokých školách. 

    

    Zpracoval:  Isidor Maršálek - vedoucí předmětové komise 
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18. Vyhodnocení DVPP ve školním roce 2011/2012 

Kvalifikační studium: 3 zaměstnanci (1 učitel získává aprobaci na SŠ, 2 učitelé 

učitelskou kvalifikaci) 

CERMAT NIDV – v tomto školním roce bylo dokončeno vzdělávání ke státní 

maturitě. Všichni učitelé získali buď hodnotitelskou dovednost pro český jazyk a 

literaturu a cizí jazyky nebo zadavatelskou dovednost pro didaktické testy a písemné 

práce. 

Samostudium – pro všechny pedagogy 

 témata – sledování vědeckých novinek ve svém oboru 

  - příprava na státní maturitní zkoušku 

  - sledovat moţnosti dotací z EU 

Vzdělávací akce - dle poţadavků jednotlivých pedagogů. Aţ na výjimky, se 

pedagogové vzdělávali v rámci svého oboru či ICT dovedností, psychologických 

dovedností. V průměru absolvovali 3 – 4 semináře. 
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19. Tabulková část 

 

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

Sídlo 

Školy a školská zařízení, jejichž činnost organizace vykonává
kapacita*

510

450

Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice

Název 

Školní jídelna

Gymnázium

 

 

B1. Výsledky maturitních zkoušek

Počet žáků 

konajících 

zkoušku *

Prospěli s 

vyznamenáním
Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění 

ke zkoušce

Gymnázium 4leté 59 27 32 0 0

Gymnázium 6leté 0 0 0 0 0

Gymnázium 8leté 31 17 14 0 0

Ostatní obory a denní forma

ostatní formy

Nástavbové studium denní forma

ostatní formy

celkem 90 44 46 0 0  

 

C.

C1.

Spolupráce s druţební školou na Slovensku - Gymnázium Myjava,  projekt Comenius

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE

COMENIUS - BUILDING EUROPE TOGETHER - Projektové aktivity jsou zacílené na boření zažitých předsudků a vytváření přátelských vazeb se studenty z jiných států a 

kulturního zázemí

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech

Spolupráce s druţební školou - Gymnázium W. Rathenau - Bitterfel, SRN

Spolupráce s druţební školou ve Slovinsku, Základní škola v Lublani ,Osnovna šola Milana Šuštaršica, projekt Comenius

Spolupráce s druţební školou v Maďarsku, Felsovárosi Általános Iskola, Maďarsko,  projekt Comenius

SLOVANSKÉ NOVINY - Čeští a polští studenti píší ve své mateřštině o různých tématech a aktuálních událostech v jejich městech, školách a o nich samotných. 
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C2.

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM  - projekkt OPVK - vytvoření centra, přednášková činnost

ŠKOLA PLNÁ PŘÍLEŢITOSTÍ - projekt OPVK - práce s talentovanými ţáky

EU peníţe školám - "šablony"

KONEČNĚ PLNOLETÍ - pohled na ţivot občanů po rozdělení ČSFR

STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY - Cílem projektu je naučit studenty pracovat s novinami jako se zdrojem informací a prostorem pro konfrontaci vlastních názorů. 

JE ČAS MLUVIT - Hlavním úkolem projektu byla podpora motivace studentů při výuce cizích jazyků a zvýšení jejich komunikačních dovedností v cizím jazyce.

FILMOVÝ KLUB GYMNÁZIA BOSKOVICE - Studentský filmový klub je zaměřen na projekci dokumentárních filmů se sociální tématikou. 

GAUDEAMUS – STUDENTSKÉ NOVINY GYMNÁZIA BOSKOVICE - 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – Z MÍSTA, KDE ŢIJEME - Jeho cílem je vyhledat pamětníky komunistického bezpráví, pátrat po jejich osudech a sepsat jejich příběhy. 

BERMUN 2011 - mezinárodní konference

MLADÝ DEMOSTHENES - Je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností. 

STOPA - interaktivní putovní výstava, na které budou návštěvníci aktivně vtaţeny do kriminalistického problému a pomocí různých metod tento problém vyřeší.

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP) - nabízí ţákům, rodičům a učitelům, moţnost obrátit se v případě školních i osobních problémů na odborníka. 

SALON - týdenní přehlídka studentské tvořivosti. V průběhu Salonu se uskuteční i přehlídka cizích jazyků (scénky, pásma ...)

KLUB BIOSPHERA - terénní ekologická cvičení

Zájezdy na divadelní představení do ND v Brně

Projekt FILM A ŠKOLA

BIOSPHERA - stálá expozice biotopních nádrţí biogeografických oblastí Země

Divadelní soubor NABOSO

DIVADÉLKO POEZIE

Školní časopis GAUDEAMUS

Pěvecký sbor NOTA

Mimoškolní aktivity

PO STOPÁCH KONSTANTINA A METODĚJE -badatelský projekt právě na tuto část nejen české historie a kultury. Předmětem jejich výzkumu budou 

společenskohistorické souvislosti, jazykové a kulturní otázky i problémy spjaté s filozofií a religionistikou. 

 

C3.

Toulová Jana   - SAPERE - vědět jak ţít – ústřední kolo - kategorie SŠ – 1. místo

Osouch Marek - SAPERE - vědět jak ţít – ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo

Toulová Jana - Finanční gramotnost– ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo

Synková Katrřina - Finanční gramotnost– ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo

Bedáň Lukáš - Finanční gramotnost– ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo

Axman Tomáš - Středoškolská odborná činnost – obor fyzika - krajské kolo – 3. místo

Juřík Karel  - Fyzikální olympiáda - krajské kolo - kategorie D – 2. místo

Zatloukalová Denisa - SAPERE - vědět jak ţít – ústřední kolo - kategorie SŠ - 1. místo

Osouch Marek - Zeměpisná olympiáda - krajské kolo - kategorie D – 6. místo

Scheinerová Veronika -  Soutěž v cizích jazycích - krajské kolo - ruština - kategorie II – 4. místo

Juračková Pavlína -  Soutěž v cizích jazycích – španělština - krajské kolo - kategorie II – 2. místo

Účast žáků a studentů školy v soutěžích

Nešporová Kristína  - Chemická olympiáda - krajské kolo - kategorie A – 6. místo

Tušlová Kamila - Středoškolská odborná činnost - obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času - krajské kolo – 6. místo
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C5.
celková 

délka 

počet 

vyškolených 
40 20

Francie 10 1

Chemie 20 4

Tabule 10 32

Psychologie + 

Společenskovědní 

otázky

42 19

Dějiny hudby 10 5

Muzikoterapie 10 5

Německé reálie 12 3

Sexuální výchova 10 3

Genetika 15 1

Biokoutky 4 2

ICT 31 7

Dějiny Kultury 30 12 30 12

Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje

Typ vzdělávání (příp. název kurzu)

vzdělávání ICT - dva kurzy
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20. Zpráva o hospodaření  příspěvkové organizace k  

31.12.2011 
 

 

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/41          6 tříd 

 79-41-K/81   7 tříd 

            79-41-K/801   1 třída 

 79-41-K/401    1 třída 

 79-41-K/408 – ţivé jazyky 1 třída 

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. 

Na naší škole proběhl projekt Comenius  2009-2011 Partnerství škol v rámci 

Programu celoţivotního učení. Partnerské instituce: Felsovárosi Általános Iskola, 

Maďarsko a Osnovna šola Milana Šuštaršica, Slovinsko. 

Probíhá nový projekt Comenius  2011-2013 Partnerství škol v rámci Programu 

celoţivotního učení. Partnerské instituce: Španělsko, Portugalsko, Turecko, Polsko, 

Rumunsko. 

Projekt Do světa 2011 – Je čas mluvit. Hlavním úkolem projektu byla podpora 

motivace studentů při výuce cizích jazyků a zvýšení jejich komunikačních dovedností 

v cizím jazyce. 

            Od  března 2011 do června 2012 probíhá Operační program Vzdělávání pro   

            konkurenceschopnost  - záměrem projektu je vytvoření nového informačního a    

            vzdělávacího centra gymnázia, rozšíření činnosti školní knihovny.  

eTwinning – spolupráce evropských škol na dálku prostřednictvím informačních a 

komunikačních technologií. Partnerství škol – projekty s Portugalskem, Řeckem, 

Slovinskem, Maďarskem, Německem. 

            Probíhá projekt BIOSPHERA 3. Dále činnost pěveckých sborů Nota. 

Gymnázium je partnerskou školou:  

- Nakladatelství Frauz Plzeň 

- Masarykova univerzita Brno 

 

 

II. Plnění úkolů v personální oblasti  
 

Činnost se řídí „Plánem personálního rozvoje pracovníků školy―.  

Ostatní viz. Příloha – Výkaz P 1-04. 

 

Personální  struktura organizace v roce 2011 
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Evidenční počet zaměstnanců: 

Pedagogové: 

Celkem počet  40 

z toho muţi  12 

ţeny  28 

průměrný plat  28485 Kč 

 

Nepedagogové:   

 

Celkem počet  8 

z toho  muţi  1 

 ţeny  7 

průměrný plat  18484 Kč 

 

ŠJ: 

 

Celkem počet  6 

z toho muţi  0 

 ţeny  6 

průměrný plat  15863 Kč 

 

Organizace celkem: 

 

Celkem počet  54 

z toho muţi  13 

 ţeny  41 

průměrný plat  25497 Kč 

 

 

Na škole pracuje psycholog  - úvazek 1,00 – hrazeno z ESF 

 

Přírůstky a úbytky zaměstnanců oproti předchozímu roku: 

 

Pedagogové    0 

Nepedagogové               -1,25 úbytek 

ŠJ                            -0,37 úbytek 

Celkem                -1,62 úbytek 

 

Bezpečnost práce: 

 

Bezpečnost práce se dodrţuje. Počet pracovních úrazů =0.  

 

 

 

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

 

1. Příjmy (v tis. Kč)    Rozpočet Skutečnost         Plnění

                

602 – Trţby z prodeje sluţeb    1,895   1,864                     98% 

 - z toho – stravné     1,864  1,846                      99% 
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603 – Příjmy z doplňkové činnosti          0     145                100% 

662 – Úroky             4         5              118% 

648 – Pouţití fin. fondů         50         135             271% 

649 – Jiné výnosy              54                248                          460% 

671 – Dotace provoz     3,532             3,532                   100% 

672 – Dotace SR               20,927           20,927   100% 

672 – OPVK         503     489   97% 

 

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

                            

501 – Spotřeba materiálu   2,742    2,882             105%

       502 – Spotřeba energie              1,135   1,175             103% 

511 – Opravy a údrţba      377         279                     74%  

512 – Cestovné       109      119                         108% 

513 – Reprezentace          5       10                   195% 

518 – Ostatní sluţby      744                  844                 114% 

521 – Náklady na mzdy a OON           15,499            15,559                        100% 

524 – Odvody soc. a zdrav. pojištění 5,201     5,166             99% 

525 – Zákonné pojištění odpovědnosti      60        64                    106% 

527 – Základní příděl      151      151                   100% 

528 – Ostatní sociální náklady     105                    94   89% 

549 – Jiné ostatní náklady        0                  20                       100% 

551 – Odpisy DHM a DNM     755           754                  99% 

569 – Ostatní finanční náklady      82        86             103% 

      Náklady na doplňkovou činnost        0        75             100% 

      Celkem             26,965            27,203                 101% 

- podrobné čerpání viz. Příloha Přehled o čerpání rozpočtu 

 

3. Finanční majetek 

241 – provozní prostředky     3,662.975,50 Kč 

243 – prostředky FKSP                  45.411,48 Kč 

 

261 – pokladní hotovost                         2.368,00 Kč 

263 – ceniny – poštovní známky -                         203,00 Kč 

 

4. Pohledávky a závazky 

Pohledávky k 31.12.2011                      116.696,13 Kč 

Závazky k 31.12.2011         3,088.190,93 Kč 

- podrobný přehled pohledávek a závazků viz příloha č. 17 

 

 

  

5. Dotace   

K 31.12.2011 jsme obdrţeli dotace v celkové výši       25,038.993,00Kč 

z toho byla : 

dotace od zřizovatele na přímé náklady na vzdělávání ve výši       20,927.059,00Kč  

dotace od zřizovatele na provoz ve výši            3,492.000,00Kč  

dotace Do světa        40.000,00Kč 

dotace OPVK neinvestiční                                    489.934,00Kč 

dotace OPVK investiční       90.000,00Kč 
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Projekt Comenius – Maďarsko, Slovinsko/  2009-2011      114. 741,72Kč 

Projekt Comenius - Španělsko, Portugalsko, Turecko, Polsko, Rumunsko    85.246,00Kč 

 

Comenius - nedočerpáno a převedeno do rezervního fondu   235.949,28Kč 

OPVK - nedočerpáno a převedeno do rezervního fondu     14.234,27Kč 

 

 

 

 

6. Investice 

    Z FRM bylo hrazeno: 

- Server, záloţní zdroj      123.175,00Kč 

- Kopírka         54.420,00Kč 

- Přístupový systém       87.568,00Kč 

- Opravy          80.605,30Kč 

- Digestoř         84.916,30Kč 

- Interaktivní tabule       41.047,00Kč 

- Odvod investičních zdrojů do JMK Brno  500.000,00Kč 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

        

     Z rezervního fondu 

-  byl pořízen školní nábytek do učebny ve výši           50.000,00Kč 

-  odvod do rozpočtu zřizovatele                  5.000,00Kč 

 

 

Doplňková činnost  

Náklady na doplňkovou činnost     74.713,51Kč 

Výnosy z doplňkové činnosti               144.943,84Kč     

Zisk z DČ        70.230,33Kč 

 

IV. Autoprovoz 

 

Škola nemá automobilový park. 

 

 

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

 Majetek členění – hranice majetku: 

 

 DNM cena vyšší neţ 60 tis.Kč -  účet 013 

 DDNM  ocenění  7.000,-Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60.000,-Kč  - účet 018 

 DHM ocenění vyšší neţ 40.000,-Kč – účet 021, 022 

 DDHM ocenění 3.000,-Kč a nepřevyšuje částku 40.000,-Kč  - účet 028 

 

 DHM neodepisovaný se účtuje na účtech 031 - pozemky 
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Podrozvahová evidence majetku: 

Vstupní cena od 500 do 3.000,-Kč 

901  - DDNM   

902 -  DDHM  

902 - výpůjčka 

 

 

 

 

 Stav majetku:            stav k 1.1.         stav k 31.12. 

  

 018 – DDNM -        162.009,64 Kč         190.641,34Kč

 021 – Budovy, stavby   29,948.892,50 Kč    30,036.460,50 Kč 

 022 – DHM      3,755.192,20 Kč      3,889.442,20 Kč 

 022 – DHM – vl. majetek       104.690,00 Kč         104.690,00 Kč 

 028 – DDHM       5,412.164,29 Kč      5,700.269,29 Kč 

 028 – DDHM – vl. majetek        61.297,00 Kč           61.297,00 Kč 

 031 – Pozemky        405.345,00 Kč         405.345,00 Kč 

 042 – Nedokončené investice       102.796,30Kč         102.796,30Kč 

 

 

 

 Podrozvahové účty 

 

901 – DDNM           29.064,90Kč   59.340,90Kč 

902 – DDHM         350.894,96Kč            572.056,56Kč 

902 – DDHM – vl. majetek          3.430,00Kč                3.430,00Kč 

902 – DDHM – výpůjčka       920.881,63Kč            969.142,63Kč 

  

 

 

Inventarizací nebyly zjištěny ţádné rozdíly.  

 

 

  

VI.  Komentář k tabulce „ Přehled o tvorbě a čerpání peněţních fondů“. 

 

 

Komentář k tabulce „ Přehled tvorby a čerpání peněţních fondů v roce 2011― 

 

 

 

Fond FKSP rozdíl mezi účtem 412 a 243 10 je způsoben základním 

přídělem, poplatky, příspěvek na stravování, úroky. 

 

 

Stav účtu 243 10  45.411,48 Kč 

 

Základní příděl    17.115,18 Kč 
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Poplatky         204,00 Kč 

 

Příspěvek na stravování        15,00 Kč 

 

Úroky               -   16,09 Kč 

       ------------------------ 

             62.729,57 Kč - souhlasí se zůstatkem na účtu 412 -FKSP 

 

 

 

 

Fond rezervní  rozdíl mezi účtem 414 a 241 30 je způsoben poplatky, úroky, 

zákonn. pojištění 

 

Stav účtu  241 30  414. 004,20Kč 

 

Poplatky        746,00Kč 

 

Zákonn. pojištění    -  184,00Kč 

 

Úroky    -  130,39Kč 

  -------------------- 

  414.435,81Kč – souhlasí se zůstatkem 414 - FR 

 

 

 

VII. Kontrolní činnost 

 

Kontrolní činnost se řídí těmito dokumenty: 

- Vnitřní kontrolní systém 

- Kontrolní činnost ve vzdělávání a výchovném procesu 

- Plán ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a plán revizí 

- Vnitřní předpis k šetření, registraci, evidenci a odškodňování pracovních úrazů 

 

 
 

 

VIII. Přílohy 
  

 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích P 1-04 

 Přehled o plnění rozpočtu v roce 2011 – příloha  č. 13 

 Přehled tvorby a čerpání peněţních fondu v roce 2011 – příloha č. 14 

 Přehled výnosů a nákladů – příloha č. 15 a 16 

 Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2011 – příloha č. 17 
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