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Výroční zpráva o činnosti školy 

Část I. 
Základní charakteristika školy 

a) Název školy, sídlo, právní forma, IČO: 
Gymnázium Jana Blahoslava, Lány 2, 664 91 Ivančice 
příspěvková organizace 
IČO: 66 59 67 69 
IZO: 102 191 557 

b) Zřizovatel školy: 
Jihomoravský kraj 

c) Ředitel školy: 
RNDr. Antonín Šerý, Osová 6, 625 00 Brno 

d) Všechny druhy a typy škol  které škola zahrnuje: 

 
Gymnázium 4 leté Gymnázium 8 leté 

  Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 
1.ročník 1 31 1 30 
2.ročník 1 28 1 30 
3.ročník 1 30 1 28 
4.ročník 1 23 1 30 
5.ročník     1 32 
6.ročník     2 51 
7.ročník     2 48 
8.ročník     0 0 
celkem 4 112 9 249 

 

e) Datum zařazení do sítě: 
1. 9. 1996 

f) Celková kapacita školy a jejich součástí: 
480 žáků 

g) Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření: 
79-41-K/801 gymnázium, denní studium, délka studia: 8 roků 
79-41-K/401 gymnázium, denní studium, délka studia: 4 roky 

h) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy 
Při škole pracuje Nadační fond gymnázia Jana Blahoslava. 

i) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje 
Úkolem gymnázia je připravit absolventy k úspěšnému studiu na vysoké škole. Z toho vyplývá další 

směřování školy. Základem je kvalitní všeobecné vzdělání, široký kulturní rozhled, schopnost 
samostatně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury, a to i cizojazyčné. Samozřejmostí 
je ovládání výpočetní techniky. Vzhledem k budoucímu uplatnění našich absolventů preferujeme 
přírodovědné předměty.  

Pro příští roky počítáme s otevíráním vždy jedné třídy osmiletého a jedné třídy čtyřletého gymnázia. 
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Část II. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

Výchovné působení 

a) Prospěch žáků, vyloučení žáci  
Gymnázium 4 leté 

Předčasné ukončení 
Ročník 

Prospěli s 
vyznamen

áním 
Prospěli Neprospěli Neklasifik

ováni 

Počet 
opravných 
zkoušek 

Přerušení 
studia 

Opakuje 
ročník vylouč

ení 
z prosp. 
důvodů 

z jiných  
důvodů 

1. 6 25         
2. 2 21 3 1 1  2  2  
3. 3 26 1    1    
4. 7 16         

celkem 18 88 4 1 1 0 3 0 2 0 
 
Gymnázium 8 leté 

Předčasné ukončení 
Ročník 

Prospěli s 
vyznamen

áním 
Prospěli Neprospěli Neklasifik

ováni 

Počet 
opravných 
zkoušek 

Přerušení 
studia 

Opakuje 
ročník vylouč

ení 
z prosp. 
důvodů 

z jiných 
důvodů 

1. 22 8         
2. 12 18         
3. 14 14         
4. 17 13         
5. 11 20 1  1      
6. 9 41 1  1      
7. 14 32 2 1 1  2    
8.           

celkem 99 145 4 1 3 0 2 0 0 0 
 

b) Výsledky maturitních zkoušek  

Opravné mat. zkoušky 

  

Počet žáků 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění 

ke zkoušce 
Počet žáků Prospělo 

Gymnázium 4leté 23 12 9 2 0 2 2 
Gymnázium 8leté - - - - - - - 
CELKEM 23 12 9 2 0 2 2 

c) Zameškané hodiny, snížený stupeň z chování 
Gymnázium 4 leté 

Zameškané hodiny na žáka Snížený stupeň z chování Ročník omluvené neomluvené 2 3 
1. 37,76    
2. 30,43    
3. 44,35    
4. 39,53    

CELKEM 48,52 0 0 0 
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Gymnázium 8 leté 
Zameškané hodiny na žáka Snížený stupeň z chování Ročník omluvené neomluvené 2 3 

1. 37,76    
2. 30,43    
3. 44,35    
4. 39,53    
5. 40,43    
6. 60,92    
7. 86,23    
8.     

CELKEM 48,52 0 0 0 
 

d) Plnění učebních plánů a učebních osnov 

• učební plány 
Název Číslo jednací V ročníku 
gen.učeb. plán pro gymnázia s osmiletým 
studijním cyklem 20 060/94-23, úprava č.j. 25 048/95-21-23 I. – IV. 

učební plán gymnázia se čtyřletým 
studijním cyklem 28 205/91-20, úprava č. j. 25 049/21-23 V. – VII. 

1. – 4. 
• učební osnovy 
Název Číslo jednací 
učební osnovy pro povinné a volitelné předměty 18 730/91-20 
učební osnovy pro povinné a volitelné předměty 17 668/91-20 
učební osnovy pro občanskou výchovu 15 955/9-2 
učební osnovy pro tělesnou výchovu 30 386/86-200 
učební osnovy pro cizí jazyk 20 893/91-35 úprava č. j. 19 593/95-21 
učební osnovy pro latinský jazyk 20 973/91-35 
učební osnovy pro zeměpis 23 404/94-23 

e) Údaje o přijímacím řízení 
Obor 1.kolo - počet 2.kolo - počet Celkem počet 

Kód Název přihlášen
ých 

zúčastně
ných přijatých přihláše

ných 
zúčastně

ných přijatých přijatých nepřijatýc
h 

79-41-K/401 Gymnázium-
všeobecné 35 35 26 16 4 4 30 9 

79-41-K/801 Gymnázium-
všeobecné 52 52 30 - - - 30 22 

CELKEM  87 87 56 16 4 4 60 31 

f) Další zpřesnění údajů (přiměřenost přístupu učitelů k věkovým zvláštnostem žáků, péče o talentované a 
zaostávající žáky, integrace postižených dětí, ...) 

Vyučující vedou studenty k samostatnému otevřenému vyjadřování svých názorů. Vztahy mezi 
učiteli a studenty jsou založeny na vzájemné důvěře a spolupráci. Studentům, kteří mají potíže s učivem, 
poskytují vyučující pravidelné individuální konzultace. Podobně pracují učitelé také s talentovanými 
studenty, které připravují na soutěže a olympiády. 
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Část III. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce  
Nebyly provedeny žádné kontroly. 

b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce. 
Nebyly provedeny žádné kontroly. 

Část IV. 
Údaje o pracovnících školy 

a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů 
Útvar Funkce Počet Kvalifikovanost Aprobovanost Nekvalifikovaní 

v přep. počtech 
ředitel 1 
zástupce ředitele 1 
učitel 25,35 

Pedagogičtí 
pracovníci 

celkem 27,35 

100 % 95 % 0 

Nepedagogičtí 
pracovníci   7,63 

   

b) Pohyb pedagogických pracovníků 
Přijatí absolventi učitelského studia - 
Ostatní přijatí pedagog. pracovníci 1 
Ukončili pracovní poměr během šk. roku - 

c) Věkové složení 
Věk Muži Ženy 

do 35 let 2 3 
35 - 50 let 3 8 
nad 50 let 4 7 
Důchodci - 2 
Celkem 9 20 

d) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 

Typ kurzu/školení Počet zúčastněných 
Semínář - účetnictví 1 
Seminář - práce a mzda 1 
Seminář - nové pojetí maturitních zkoušek z Aj 1 
Seminář - internet v Aj 1 
Kurz Aj 1 
Seminář BOZP pro vedoucí pracovníky 1 
Seminář PO pro vedoucí pracovníky 1 
Seminář pro ředitele SŠ 1 
Seminář - testy v Aj 2 
Seminář - mzdové účetnictví 1 
Seminář pro učitele Ch 3 
Seminář pro učitele HV 1 
celkem 15 
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e) souhrnné informace k DVPP 
Kursovné 11600 
Odborná literatura pro učitele 13932 
Cestovní náklady 3790 
Suplování za účastníky DVPP 6468 
Celkem 35790 

Část V. 
Výkon státní správy 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
o konání přijímacích zkoušek do primy 1 0 
o přijímacím řízení do čtyřletého gymnázia 1 0 
o přijetí ke studiu 62 0 
o nepřijetí ke studiu 34 15 
o podmínečné vyloučení ze studia 0 0 
o vyloučení ze studia 0 0 
o uvolnění z TV 13 0 
o opakování ročníku 7 0 
o přerušení studia 0 0 
Celkem 118 15 

Část VI. 
Další údaje o škole 

a) protidrogový program 
• důsledné dodržování školního řádu v otázce kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných 

látek v areálu školy a na školních akcích 
• zapojení pedagogů do aktivit studentů mimo vyučování (vedení zájmových kroužků) 
• seznámení s materiály k dané tematice – časopisy, videokazety, nástěnka 
• rozvinutí témat v biologii, občanské nauce, chemii, českém jazyce, výtvarné výchově, zeměpisu 
• besedy s psychologem (dr. Strmisková – NsP Ivančice) 
• trvalá nástěnka s protidrogovou tematikou 
• telefonní čísla krizových center 
• osobní rozhovor s protidrogovým pracovníkem na škole (prof. Ivan Bulva) a s výchovným poradcem 

(prof. Jarmila Urbancová) 
• soutěže (K-centrum, K Kluby ČR, …) 
• žákovská knihovna s protidrogovou tematikou – časopisy, knihy 
• sportovní aktivity na škole – sportovní kroužky, běh Bez drog, … 
• informace o zájmových kroužcích v MěDDM v Ivančicích 
• školení studentů PEER programů 
• seznámení rodičů se školním řádem, s problematikou návykových látek, chování dětí 

b) mimoškolní aktivity 
V listopadu 2001 uplynulo již 430 let od smrti Jana Blahoslava, biskupa, historiografa, archiváře, 

písaře jednoty bratrské, který bývá také považován za pedagogického předchůdce J. A. Komenského a  po  
němž je pojmenováno i naše gymnázium. Města, kde se Blahoslav narodil, působil a zemřel – Přerov, 
Ivančice a Moravský Krumlov – připomněla toto výročí celou řadou akcí. Učitelé dějepisu, výtvarné 
výchovy a informatiky připravili panely o historii naší školy a pedagogickém působení Jana Blahoslava 
v Ivančicích, vyučující českého jazyka a hudební výchovy vytvořili a se studenty nacvičili hudebně 
dramatické pásmo, se kterým jsme pak vystoupili na oslavách 29. listopadu 2001 v sále kina Réna 
v Ivančicích. Pásmo bylo složeno z citací z Blahoslavova vlastního životopisu a z několika jeho děl - Filipiky 
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proti misomusům,  Vad kazatelů, Musiky a Gramatiky české. Pro hudební část byly zvoleny písně Hossanna 
(Ivančický kancionál), Pavana (Tainot Arbeau), Žákovská koleda (Jistebnický kancionál) Viva la musica 
(Michael Praetorius), Cum decore (Tilman Susat) a skladba Pavana (Pierre Attaiqnant). Celý pořad byl 
zarámován velmi působivou písní Omnia tempus habent (text z knihy Kazatel, kap. 3, verš 1-8, podle 
zpracování Carla Orffa a českého překladu Pavla Jurkoviče). 

V  listopadu jsme rovněž oslavili kulturními a sportovními aktivitami Den studentstva, v lednu se 
konal Den otevřených dveří, v únoru se učitelé i studenti maturitních ročníků sešli na plese gymnázia a 
v květnu se prezentovali studenti na veřejnosti již tradičním průvodem a vystoupením na náměstí v rámci 
majálesu.  

Nedílnou součástí výuky jsou také exkurze (studenti např. navštívili Prahu, JE Dukovany, 
Mezinárodního strojírenský veletrh, veletrh Invex a veletrh pomaturitního studia  Gaudeamus, planetárium, 
botanickou zahradu atd.). Čtyři třídy mají patronát nad zvířátky v brněnské ZOO a mají tak možnost 
bezplatných návštěv zahrady, čehož v hojné míře využívají. Dále proběhly besedy, přednášky (např. o 
drogové závislosti, o AIDS, besedy pro dívky „S tebou o tobě“ a „Čas proměn“) a také návštěvy divadelních 
a filmových představení a výchovných koncertů. Škola pořádala dva lyžařské výcvikové kurzy a  sportovní 
kurz. V rámci profesní orientace navštívili studenti také Úřad práce v Brně. 

Po téměř dvouleté korespondenci s panem Giulianim, učitelem na jedné ze škol v italské Vicenze, se 
nám podařilo získat v Evropě další partnerské školy pro spolupráci na projektu Comenius. První pracovní 
schůzka se konala ve dnech 12. –15. listopadu 2001 ve Vicenze a kromě školy italské a naší se jí zúčastnili i 
zástupci škol z Rakouska (Vídeň), Španělska (Girona) a Litvy (Vepriai), spolupracovat by chtěla také škola 
z Polska (Kolobrzeg). Koordinátorem projektu je škola vídeňská, práce na projektu by měla trvat 3 roky a 
jeho název je „ARIV“ (Against Racism, Intolerance and Violence). V rámci projektu si budou dopisovat se 
studenty partnerských škol klasicky i přes internet, a to anglicky, německy, italsky, event. rusky, španělsky a 
polsky. Získali tak nejen možnost prohloubit si svoje jazykové znalosti, ale také rozšířit si vědomosti o 
životě lidí v jiných kulturách, blíže poznat jejich tradice a zvyky, což je velmi dobrým krokem k vzájemné 
toleranci, boji proti rasismu a násilí, které se v různých formách objevuje i mezi mladými lidmi. Prvním 
hostem u nás byli vyučující z partnerské střední školy z litevského města Vepriai, kteří nás navštívili 
v březnu. 

V březnu nás opět navštívil dr. T. Sovik  se skupinou amerických studentů a pedagogů. z University 
Of North Texas. Američtí hosté se účastnili výuky, debatovali se studenty o americkém životním stylu a 
kultuře a  uspořádali krátké hudební vystoupení. Na závěr se utkali s našimi studenty ve volejbalu. 

Pokračovala také spolupráce studentů naší školy s partnerským rakouským gymnáziem v St. Pöltenu, 
hlavním městě Dolního Rakouska. Ve dnech 26. – 27. listopadu 2001 nás navštívilo 30 rakouských studentů 
se třemi profesory. Protože jsme v těchto dnech vzpomínali 430. výročí úmrtí Jana Blahoslava, zaměřili jsme 
program návštěvy tematicky k této události. V červnu se pak již tradičně zúčastnila skupina našich studentů a 
profesorek oslav konce školního roku v rakouském gymnáziu. Kromě sportovních zápasů a hudebního 
vystoupení se také seznámili se sídlem zemského sněmu a vlády, prohlédli si budovy mezinárodní koncertní 
síně a scény (FestSpielHaus), Zemského muzea Dolního Rakouska, Dolnorakouské zemské knihovny, 
archivu atd. 

V průběhu školního roku jsme také uspořádali několik zahraničních poznávacích zájezdů. V dubnu 
navštívila skupina našich studentů Anglii. Studenti se díky výuce v Majors school v Hastings zdokonalili 
v angličtině a poznali zajímavá místa, např. Brighton, Battle, Bodiam, Canterbury a také Londýn. V květnu 
jsme uspořádali zájezd do Paříže a v červnu se studenti podívali na Cilentské pobřeží a prohlédli si Pompeje, 
Vesuv, Neapol a další zajímavá místa.. 

Ve svém volném čase měli studenti v uplynulém školním roce možnost navštěvovat celou řadu 
zájmových kroužků. Snad nejnavštěvovanější byl sportovní, orientovaný převážně na odbíjenou. Žáci se zde 
scházeli třikrát týdně. Rovněž školní posilovna byla plně vytížena. Značná část studentů se zapojila do 
hudebních aktivit ve škole – skupina Miks-Maž např. vystupovala v rámci slavností Dne Země, na 
chřestových slavnostech a na ivančické pouti. 

Zájemci o estetickou výchovu rozvíjeli své dovednosti v kroužku estetické výchovy. Studenti 
projevující vážný zájem o elektroniku se scházeli v kroužku elektrotechniky. Navíc měli studenti možnost 
pracovat v kroužku biologie, dramatické výchovy, psychologie a italského jazyka,  

Škola pokračovala ve spolupráci s Fakultou informatiky VUT, která umožňuje našim studentům 
navštěvovat jejich učebny výpočetní techniky. Neustal také zájem studentů o využívání Internetu a tak byly 
obě školní učebny informatiky každé odpoledne plně obsazené. 
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Studenti posledních dvou ročníků za výhodných podmínek využívají služeb autoškoly. V zimním 
období posledního ročníku získávají řidičský průkaz. 

c) účast školy v soutěžích 
Gymnázium se úspěšně prezentuje na veřejnosti v širokém spektru soutěží a olympiád. Talentovaní 

studenti jsou celoročně připravováni na soutěže v kroužcích převážně přírodovědného zaměření. V letošním 
školním roce změřili studenti své znalosti se studenty ostatních škol v soutěžích v matematice, fyzice, 
chemii, zeměpise, dějepise, anglickém, německém a latinském jazyce, v literární a recitační soutěži. 
Zúčastnili se rovněž několika šachových turnajů středních škol. Kvalitní příprava vedla k celé řadě dobrých 
umístění v okresních i regionálních kolech. 
 
Okresní kola – umístění do 5. místa 

Předmět soutěž umístění 
Matematika MO – Z7 2. místo 
 MO – Z6 1. místo 
 Pythagoriáda 3. místo 
Fyzika FO 2. místo, 2x 4. místo 
Chemie CHO 1. místo, 5. místo 
Biologie BiO 4. místo 
Zeměpis ZO 3. místo 
Česká jazyk Olympiáda v Čj 2x 4. místo 
 Literární soutěž „Závislosti a já“ 2. místo 
Anglický jazyk Konverzační soutěž 3. místo 
 Public speaking competition čestné uznání 
Německý jazyk Konverzační soutěž 2x 1. místo, 2. místo 
Tělesná výchova volejbal-dívky 3. místo 
 házená-hoši 2. místo 
 košíková-hoši 3. místo 
 košíková-dívky 3. místo 
 Středoškolský lehkoatletický pohár  1. místo, 2. místo 
 Pohár rozhlasu 3. místo 

Krajská kola – umístění do 10. místa 
Předmět soutěž umístění 

Chemie CHO 1. místo, 5. místo 
Německý jazyk Konverzační soutěž 2. místo 
Latina Certamen latinum 6. místo 
Hudební výchova Brněnské kolo 2x 2. místo, 2x 3. místo 

d) spolupráce školy s dalšími subjekty 
Se základními školami v ivančickém regionu úzce spolupracuje výchovný poradce gymnázia. 

Podrobně informuje o studiu na naší škole, zajišťuje besedy se zájemci o studium na gymnáziu, předává 
školám požadavky k přijímacím zkouškám, včetně ukázek starších zadání. Podrobně informuje studenty, 
končící gymnázium o možnostech dalšího studia jak na vysokých školách, tak i na vyšších odborných 
školách. Každoročně na podzim pořádá besedy studentů posledních ročníků s našimi absolventy. Osvědčila 
se také spolupráce s firmou Diagnostik Zlín, která připravuje a vyhodnocuje psychologické testy pro naše 
studenty. 

Vyučující se také podílejí na pořádání soutěží (např.uspořádání okresních kol matematických soutěží 
a soutěží v cizích jazycích) atd. GJB má zastoupení ve všech okresních předmětových komisích. 

Vedení školy také úzce spolupracuje s MěÚ Ivančice. Starosta města pravidelně zahajuje maturitní 
zkoušky, rozloučení s maturanty a předávání maturitních vysvědčení probíhá v obřadní síni za jeho účasti. 
Rovněž vyhodnocení nejlepších studentů gymnázia probíhá ve spolupráci s MěÚ. Vystoupení studentů 
gymnázia na oslavách 430. výročí úmrtí Jana Blahoslava mělo takový úspěch, že se Televize Ivančice 
rozhodla pásmo natočit a bude vysíláno v místní kabelové televizi. 

Na poskytování materiálně technické a organizační pomoci škole se významně podílí Nadační fond 
GJB Ivančice. V letošním roce např. financoval provoz Internetu a dopravu studentů na soutěže. Na závěr 
školního roku pak odměnil finančně i hmotně nejlepší studenty. 
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e) účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 
Škola se také podílí na životě města. Studenti každoročně pořádají svůj majáles, který má mezi 

obyvateli města Ivančic příznivý ohlas, zejména studentský průvod v čele s mažoretkami má vždy početné 
publikum. O životě ve škole informujeme veřejnost pravidelně v měsíčníku Ivančický zpravodaj, městské 
televizi, školní ročence a školské komisi v Ivančicích. 

Spolupracujeme také s MěDDM v Ivančicích. Studenti se pravidelně zúčastňují  diskusních pořadů 
s představiteli města i okresu. 

Část VII. 
Zhodnocení a závěr 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem vyučujícím za odvedenou práci, za citlivý přístup ke studentům, 
za obětavost a za úspěchy, kterých se svými studenty dosáhli. Poděkování patří také provozním 
zaměstnancům za jejich každodenní poctivou práci a konečně i studentům za jejich studijní výsledky a 
důstojnou reprezentaci školy. 

V Ivančicích dne 25. září 2002 
 
  RNDr. Antonín Šerý 
  ředitel gymnázia 



 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2001 

Část I. 
Příjmy (tis.) 

Celkové příjmy 11817 
Státní dotace 10488 
Dotace od zřizovatele (od 1.7. KÚ JMK) 859 
Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců - 
Příjmy z hospodářské činnosti - 
Ostatní příjmy (vlastní tržby, úroky) 470 

Část II. 
Výdaje (tis.) 

Neinvestiční výdaje 12531 
Investiční výdaje 1372 
Náklady na mzdy pracovníků 6606 
Odvody zdravot. a sociál. pojištění 2300 
Výdaje na učebnice 12 
Výdaje na další vzdělávání pracovníků 12 
Stipendia - 
Ostatní provozní náklady 3291 

V Ivančicích dne 25. září 2002 
 
  RNDr. Antonín Šerý 
  ředitel gymnázia 

Přílohy: 
• Rozbor hospodaření za rok 2001 
• Kopie účetních výkazů 


