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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: 
MŠMT ČR 

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

d) Všechny druhy a typy škol  které škola zahrnuje: 
• sedmileté gymnázium 
• osmileté gymnázium 
• čtyřleté gymnázium 

 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele 

Šk. rok 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 
sedmileté 5 4 147 112 29,4 28   
osmileté 5 6 143 177 28,6 29,5   
čtyřleté 3 3 88 83 29,3 27,7   
CELKEM 13 13 378 372 29,3 28,6 14 14,7 

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. 
79-02-5/00 gymnázium, denní studium, délka studia: 7 roků 
79-02-5/00 gymnázium, denní studium, délka studia: 8 roků 
79-02-5/00 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 samostat-
ně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury, a to i cizojazyčné. Samozřejmostí je ovlá-
dání 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 

j) Prospěch žáků na škole  
Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakují 

97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 
Šk. rok 97/98 98/99 I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. 97/98 98/99 

1.                 
2.                 
3.                 
4. 58  11 12   46 44   1 2     
5. 30 55 8 5 9 11 22 25 43 42   2 1   
6. 25 30 7 9 7 8 18 15 23 21    1   
7. 30 27 9 8 9 11 19 20 16 14 2 1  1   

Celkem za 
sedmileté 143 112 35 34 25 30 105  104 82 77 3 3 2 3   

 
Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakují 

97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 9899 
Šk. rok 97/98 98/99 I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. 97/98 98/99 

1. 32 30 13 14 21 18 19 18 9 12       
2. 59 32 14 9 11 9 45 49 21 21  1  1   
3. 56 59 14 14 8 9 42 41 50 49  1     
4.  56   11 11   43 44       
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 

Celkem za 
osmileté 147 177 41 37 51 47 106  108 123 126 0 2 0 1   

 
Ročník Počet žáků Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Opakují 

97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 
Šk. rok 97/98 97/98 I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. I.p. II.p. 97/98 98/99 

1. 30 22 7 5 3 2 23 23 18 17  2 1    
2.  30   4 6   24 22   1 1   
3. 31  5 9   24 21   2 1     
4. 27 31 5 5 7 10 21 22 21 21 1  3    

Celkem za 
čtyřleté 88 83 17 19 14 18 68 66 63 60 3 3 5 1   

k) Vyloučení žáci a zameškané hodiny 
Ročník Počet celkem Z toho z prospěch 

důvodů. 
Z toho z důvodů 

 chování Z jiných důvodů Průměrný počet zam. 
hodin na žáka 

Šk. rok 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 
1.           
2.           
3.           
4.         74  
5.         67 45 
6.         127 52 
7.         138 56 

Celkem za  
sedmileté 0 0 0 0 0 0 0 0 102 51 
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Ročník Počet celkem Z toho z prospěch 
důvodů. 

Z toho z důvodů 
 chování Z jiných důvodů Průměrný počet zam. 

hodin na žáka 
Šk. rok 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 

1.         70 43 
2.         96 31 
3.         90 58 
4.          51 
5.           
6.           
7.           
8.           

Celkem za 
osmileté 0 0 0 0 0 0 0 0 85 46 

 
Ročník Počet celkem Z toho z prospěch 

důvodů. 
Z toho z důvodů 

 chování Z jiných důvodů Průměrný počet zam. 
Hodin na žáka 

Šk. rok 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 
1.         99 47 
2.          59 
3.         86  
4.         104 46 

Celkem za 
čtyřleté 0 0 0 0 0 0 0 0 96 51 

l) Výsledky maturitních zkoušek  
 Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli 

velmi dobře Neprospěli Počet 
opakujících zkoušku 

Minulý šk. rok 55 18 34 3 2 
Tento šk. rok 56 29 24 3 1 

m) Snížený stupeň z chování 
Minulý škol. rok  Tento škol. rok 

Stupeň chování Počet Procento Počet Procento 

2 2 0,33 % 1 0,27 % 
3 0 0 % 0 0 % 

n) Celkový počet neomluvených hodin 
Minulý školní rok  Tento školní rok 

38* 7 

*) z toho 30 hodin zameškal student, který následně přerušil studium. Za neomluvenou absenci byl 
podmínečně vyloučen ze studia. 

o) Plnění učebních plánů a učebních osnov 

• učební plány 
Minulý školní rok   
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. – III 

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

1., 3., 4. 
Letošní školní rok   
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., 2., 4. 
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• učební osnovy 
Minulý školní rok   
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 
Letošní školní rok   
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 

p) Údaje o přijímacím řízení 
Přijímací zkoušky do primy osmiletého gymnázia se konaly 19. dubna 1999. Ke zkouškám bylo při-

hlášeno celkem 52 uchazečů, dostavilo se 49 uchazečů. Přijímací zkoušku složilo všech 49 uchazečů, na 
základě výsledného pořadí bylo přijato 28 uchazečů. Odvolání ke Školskému úřadu podali rodiče 6 nepřija-
tých uchazečů. Školský úřad vyhověl odvolání dvou uchazečů, celkem bylo tedy přijato 30 žáků. 

Ke studiu do prvního ročníku čtyřletého gymnázia se v prvním kole přihlásilo 40 uchazečů, 
k přijímací zkoušce se dostavilo 22 uchazečů. Na základě úspěšného absolvování přijímací zkoušky bylo 
všech 22 uchazečů přijato. Do druhého kola se přihlásilo 15 uchazečů, z toho 14 uchazečů bylo přijato na 
školu uvedenou na prvním místě. Dodatečnou přihlášku podalo 7 uchazeči. Protože všichni uchazeči splnili 
kriteria pro druhé kolo, byli přijati. Po obou kolech přijímacího řízení bylo do prvního ročníku přijato celkem 
30 žáků. 

q) 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 uči-
teli a studenty jsou založeny na vzájemné důvěře a spolupráci. Studentům, kteří mají potíže s učivem, posky-
tují 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  
Ve dnech 9.2.1999 – 10.2.1999 provedl inspekční tým ve složení RNDr. Marie Machálková (vedoucí 

týmu), PaedDr. Jitka Měřínská a RNDr. Jaroslav Honza CSc. inspekci zaměřenou na posouzení činnosti 
školy ve vybraných částech dle §18 odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na 
podmínky a průběh vzdělávání. Zjištěné skutečnosti inspekce (citace z inspekční zprávy): 

• prostorové a materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti v hospitovaných 
předmětech mají nadprůměrnou úroveň 

• psychohygienické podmínky mají průměrnou úroveň 
• personální podmínky jsou na spíše nadprůměrné úrovni 
• schválené učební dokumenty jsou plněny na spíše nadprůměrné úrovni 
• kvalita výuky českého jazyka a literatury je celkově na průměrné úrovni 
• kvalita vyučování v předmětu matematika má spíše nadprůměrnou úroveň 
• kvalita vyučování v předmětu informatika má nadprůměrnou úroveň 
• kvalita výuky fyziky ve sledovaném vzorku hodin má spíše nadprůměrnou úroveň 
• kvalita výuky chemie ve sledovaném vzorku hodin je celkově na průměrné úrovni 
• kvalita vyučování předmětu hudební výchova má nadprůměrnou úroveň 
• z hlediska výsledků dosažených v průběhu vyučování hodnotíme školu jako spíše nadprůměrnou 
• výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření má spíše nadprůměrnou úroveň 
• péče o další vzdělávání a odborný růst pracovníků je na nadprůměrné úrovni 
• výchovné poradenství je na průměrné úrovni 
• další aktivity ovlivňující výchovně vzdělávací činnosti školy jsou na spíše nadprůměrné úrovni 
• podmínky a průběh vzdělávání jsou na spíše nadprůměrné úrovni 

b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce. 
Nebyly shledány žádné závady a tudíž nebyla navržena žádná opatření. 

Část IV. 
Údaje o pracovnících školy 

a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů 
Minulý školní rok Tento školní rok 

97,6 % 95,7 % 

S výjimkou jedné vyučující mají všichni učitelé vysokoškolské vzdělání stanovené pro výuku na 
střední škole. Kvalifikaci nesplňuje vyučující anglického jazyka, která učila 6 hodin. Někteří vyučující 
mají aprobaci pro více předmětů. 

b) Konkrétní údaje o pracovnících školy 
Příjmení a jméno, titul kvalifikace aprobace praxe 
Bulva Ivan, Mgr. splňuje Ma-Bi 16 r. 
Burešová Jiřina splňuje Aj-Nj 32 r. 
Fukanová Eva, Mgr. splňuje Čj-Aj 14 r. 
Holá Dagmar, Mgr. splňuje Ma-Fy-I 3 r. 
Chvátalová Marcela, Mgr. splňuje Čj-Vv 8 r. 
Klimová Oldřiška, Mgr. splňuje Čj-Rj 27 r. 
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Příjmení a jméno, titul kvalifikace aprobace praxe 
Knotková Hana, Mgr. splňuje Bi-Tv 24 r. 
Krejčí Miloš splňuje Bi-Che nad 32 r. 
Krejčík Dušan, RNDr. splňuje Ma-Che-I 25 r. 
Minsterová Danuše, Mgr. splňuje Ma-Che 8 r. 
Missbach Zdeněk splňuje Ze-Tv 16 r. 
Musil Radek, Mgr. splňuje Dě-Psy 5 r. 
Nekudová Bronislava, Mgr. splňuje Aj-Nj-La 15 r. 
Pavišová Alena splňuje Čj-Aj 27 r. 
Pokorná Božena, Mgr. splňuje Čj-Rj-La 18 r. 
Suchánková Eliška, PaedDr. splňuje Hv-Nj-Rj 12 r. 
Světlík Vítězslav, Mgr. splňuje MA-Fy 25 r. 
Šerý Antonín, RNDr. splňuje Ma-Ze 13 r. 
Špiříková Milena, PhDr. splňuje Čj-Nj 17 r. 
Urbancová Jarmila, Mgr. splňuje Čj-Aj 25 r. 
Valach Jan splňuje Ze-Tv 28 r. 
Valachová Helena splňuje Bi-Ze 27 r. 
Vařejka Jiří, Mgr. splňuje Ma-Che nad 32 r. 
Zimmermanová Renata, Mgr. splňuje Čj-Dě 12 r. 
Zimmermanová Stanislava, Mgr. splňuje Ma-Dg-Ad nad 32 r. 
Marada Miroslav splňuje Čj-Aj nad 32 r. 
Pokorná Dana nesplňuje Aj  

c) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu 
Minulý školní rok Tento školní rok 

0 0 

d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 
 Minulý školní rok Tento školní rok 

Nastoupili 1 0 
na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Odešli 0 0 1 0 

e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných 
 Minulý školní rok Tento školní rok 

Důchodový věk 0 0 
Nekvalifikovaní 1 1 

f) Mzdové podmínky pracovníků 

Celkový počet 
pracovníků 

Počet pedago-
gických pracov-

níků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 
pedagogických 

pracovníků 

Průměrná výše 
měsíční mzdy 
nepedagogic-

kých pracovníků 

Průměrná mě-
síční výše nená-
rokové složky 
mzdy ped. pra-

covníků 

Průměrná mě-
síční výše nená-
rokové složky 
mzdy neped. 
pracovníků 

97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 97/98 98/99 
34 33,45 26,5 25,25 13162 15339 5680 7358 1853 2086 735 796 

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

Typ kurzu Školící instituce Časový 
rozsah 

Počet 
účastníků 

Stáž v SRN   1 měsíc 1 
Kurz protidrogového koordinátora K – centrum 2 roky 1 
POŠKOLE 99 – seminář o poč. ve škole Gymnázium Zábřeh 3 dny 1 
Současná světová literatura FF MU Brno 1 den 1 
Rozšiřování aprobace (informatika) MU Brno 2 roky 1 
Atestace z fyziky MFF UK Praha 4 dny 1 
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Hudešbní studio na PC FE VUT Brno 1 den 1 
Starověk , novověk MU Brno 1 den 1 

h) souhrnné informace k DVPP 
Kursovné 220,- Kč 
Odborná literatura pro učitele 9487,- Kč 
Cestovní náklady 3200,- Kč 
Suplování za účastníky DVPP 8638,- Kč 
Celkem 21545,- Kč 

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 58 0 
o nepřijetí ke studiu 21 6 
o povolení přestupu 2 0 
podmínečné vyloučení ze studia 1 0 

Část VI. 
Další údaje o škole 

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

ných 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. Bulva) a s výchovným poradcem 

(prof. St. Zimmermanová) 
• soutěže (K-centrum, …) 
• 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 průběhu školního roku uspořádala škola celou řadu akcí. V říjnu se konal den otevřených dveří, 

v listopadu na Den studentstva škola uspořádala „Sportovní den“, v prosinci vystoupili studenti gymnázia 
s vlastním divadelním přestavením, v lednu se učitelé i studenti maturitních ročníků sešli na plese gymnázia, 
v květnu se prezentovali studenti na veřejnosti hudebním koncertem a výstavou výtvarných prací. 

V rámci výuky se studenti zúčastnili celé řady exkurzí (např. návštěva Prahy, JE Dukovany, firmy 
ESCOM), besed (např. s Jaroslavem ˇŽáčkem, s dr. Cimickým), veletrhů a také navštívili dvě filmová před-
stavení. Maturitní třídy také v rámci profesní orientace navštívili Úřad práce. 

Ve svém volném čase měli studenti v uplynulém školním roce možnost navštěvovat celou řadu zá-
jmových 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 hu-
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debních aktivit ve škole. Výsledky jejich práce byly korunovány úspěšnými koncerty pořádanými gymnázi-
em nejen pro okolní školy, ale i pro širokou veřejnost v závěru školního roku. Zájemci o estetickou výchovu 
rozvíjeli své dovednosti v kroužku estetické výchovy se zaměřením na keramiku a kreslení. Zájmový útvar 
techniky administrativy navštěvovaly studentky s cílem zdokonalit se v psaní na stroji nebo počítači. Studen-
ti projevující vážný zájem o elektroniku se scházeli v kroužku elektrotechniky. 

Škola pokračovala ve spolupráci s Fakultou informatiky VUT, která umožňuje našim studentům na-
vštěvovat jejich učebny výpočetní techniky. Neustal také zájem studentů o využívání Internetu a tak byly obě 
školní učebny informatiky každé odpoledne plně obsazené. 

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, che-
mii, zeměpise, dějepise, anglickém, německém a latinském jazyce, v literární a recitační soutěži. Celkem se 
školních kol soutěží a olympiád zúčastnilo 517 studentů (např. do matematické soutěže „Klokan“ se zapojilo 
131 studentů). Zúčastnili se rovněž přeboru středních škol v šachu. Kvalitní příprava vedla k získání celé 
řady dobrých umístění v okresních i regionálních kolech. 

soutěž umístění 
Matematická olympiáda 1., 2. a 3. místo v okresním kole 
Olympiáda z fyziky 1. místo v okresním kole, dva úspěšní řešitelé v oblastním kole 
Pythagoriáda 3. místo v okresním kole 
Biologická olympiáda 1. a 2. místo v okresním kole 
Zeměpisná olympiáda 2. místo v okresním kole 
Soutěž v programování 3. místo v okresním kole 
Olympiáda v českém jazyce dvě 3. místa v okresmím kole 
Olympiáda v německém jazyce 1. místo v okresním kole, 2. místo v oblastním kole 

Studenti rovněž úspěšně reprezentovali školu ve sportovních soutěžích. Zúčastnili se např. turnajů 
v kopané (hoši 3. místo v okrese, dívky 2. místo v okrese), odbíjené (hoši 3. a dívky 2. místo v okrese), frol-
balu (1. místo v okrese a 6. místo v oblastním kole) a v lehké atletice (2. a 3. místo v okrese). V květnu se 
všichni studenti zúčastnili „Běhu bez drog“ a v červnu škola uspořádala Olympijský den. 

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 ško-
lám 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. 

Zaměstnanci školy velmi dobře spolupracují se ŠÚ Brno-venkov. Podílejí se na jeho aktivitách v ob-
lasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání soutěží (např.uspořádání okresních kol mate-
matických soutěží a soutěží v cizích jazycích) atd. 

Vedení školy také úzce spolupracuje s MÚ Ivančice. Vedení města např. bezplatně zapůjčilo škole 
kulturní sál na pořádání koncertů, umožnilo uspořádání velmi úspěšné výstavy výtvarných prací v prostorách 
radnice. Starosta města pravidelně zahajuje maturitní zkoušky, rozloučení s maturanty a předávání maturit-
ních vysvědčení probíhá v obřadní síni za jeho účasti a rovněž vyhodnocení nejlepších studentů gymnázia 
probíhá ve spolupráci s MÚ. 

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 oby-

vateli města Ivančic příznivý ohlas, zejména studentský průvod v čele s mažoretkami má vždy početné pub-
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likum. O životě ve škole informujeme veřejnost pravidelně v měsíčníku Ivančický zpravodaj, městské televi-
zi, školní ročence a školské komisi v Ivančicích. 

Část VII. 
Zhodnocení a závěr 

Jednou z nejvýznamnějších událostí roku byla inspekce zaměřená na posouzení činnosti školy a 
podmínky a průběh  vzdělávání. I přes počáteční mírnou nervozitu prokázali všichni vyučující vysoké od-
borné i pedagogické kvality, studenti prokázali výborné znalosti, a tak závěr inspekčního týmu byl ten, že 
škola je hodnocena jako nadprůměrná. 

Pokračovali jsme také ve zkvalitňování materiálně technického vybavení školy. Během prázdnin by-
la dokončena rekonstrukce ZŠ TGM, a tak jsme získali zpět učebny, které po dobu rekonstrukce využívala. 
Mohli jsme tak začít budovat další odborné pracovny – chemie, historie a zeměpisu. V rámci modernizace 
počítačového vybavení jsme instalovali 16 nových počítačů se 17’’ monitory. Internetové připojení tak moh-
lo využívat daleko více studentů.  

Závěrem bych chtěl poděkovat všem vyučujícím i provozním zaměstnancům za jejich každodenní 
poctivou práci, studentům za jejich studijní výsledky a důstojnou reprezentaci školy. 

V Ivančicích dne 30. července 1999 
 
  RNDr. Antonín Šerý 
  ředitel gymnázia 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 1998 

Část I. 
Příjmy (tis.) 

Celkové příjmy 9354,34 
Státní dotace 9154,00 
Dotace od obce 0,00 
Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců 136,47 
Příjmy z hospodářské činnosti 0,00 
Ostatní příjmy (vlastní tržby, úroky) 63,87 

Část II. 
Výdaje (tis.) 

Neinvestiční výdaje 9404,93 
Investiční výdaje 946,88 
Náklady na mzdy pracovníků 4985,00 
Odvody zdravot. a sociál. pojištění 1754,19 
Výdaje na učebnice 47,82 
Výdaje na další vzdělávání pracovníků 5,47 
Stipendia 1,50 
Ostatní provozní náklady 2610,95 

V Ivančicích dne 30. července 1999 
 
  RNDr. Antonín Šerý 
  ředitel gymnázia 

Přílohy: 
• Kopie inspekční zprávy 
• Kopie účetních výkazů 


