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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

1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
celkem

Gymnázium 8 leté

Počet tříd

Počet žáků

Počet tříd

Počet žáků

1
1
1
1

30
28
31
24

4

113

1
1
1
1
1
1
1
2
9

30
31
30
30
26
28
30
51
256

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
Ročník

1.
2.
3.
4.
celkem

Prospěli s
Předčasné ukončení
Neklasifik Přerušení Opakuje
vyznamen Prospěli Neprospěli
ováni
studia
ročník vylouč z prosp. z jiných
áním
ení
důvodů důvodů

8
8
8
2
26

21
19
22
22
84

1
1

1
1

2

2

Gymnázium 8 leté
Ročník

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
celkem

Prospěli s
Předčasné ukončení
Neklasifik Přerušení Opakuje
vyznamen Prospěli Neprospěli
ováni
studia
ročník vylouč z prosp. z jiných
áním
ení
důvodů důvodů

20
20
15
10
13
12
9
8
107

10
11
15
20
13
16
21
43
149

b) Výsledky maturitních zkoušek

Gymnázium 4leté
Gymnázium 8leté
CELKEM

Počet žáků
konajících
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

24
51
75

7
21
28

Prospěli Neprospěli

Nepřipuštění
ke zkoušce

17
30
47

c) Zameškané hodiny, snížený stupeň z chování
Gymnázium 4 leté
Zameškané hodiny
Snížený stupeň z chování
Ročník
omluvené
neomluvené
2
3
1.
2067
2.
2474
3.
2198
4.
2078
CELKEM
8817
0
0
0
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Gymnázium 8 leté
Zameškané hodiny
Ročník
omluvené
neomluvené
1.
1552
2.
1096
3.
1560
25
4.
1638
19
5.
1814
6.
1538
7.
2028
8.
3340
CELKEM
14566
44

Snížený stupeň z chování
2
3

3
1

2

1

5

2

d) Plnění učebních plánů a učebních osnov
·

učební plány

Název

Číslo jednací

gen.učeb. plán pro gymnázia s osmiletým
studijním cyklem
učební plán gymnázia se čtyřletým
studijním cyklem
· učební osnovy

V ročníku

20 060/94-23, úprava č.j. 20 594/99-22

I. – IV.

28 205/91-20, úprava č. j. 20 595/99-22

V. – VIII.
1. – 4.

Název
učební osnovy pro povinné a volitelné předměty
učební osnovy pro povinné a volitelné předměty
učební osnovy pro občanskou výchovu
učební osnovy pro tělesnou výchovu
učební osnovy pro cizí jazyk
učební osnovy pro latinský jazyk
učební osnovy pro zeměpis

Číslo jednací
18 730/91-20
17 668/91-20
15 955/9-2
30 386/86-200
20 893/91-35 úprava č. j. 19 593/95-21
20 973/91-35
23 404/94-23

e) Údaje o přijímacím řízení
Obor
Kód

1.kolo - počet
Název

Gymnázium
-všeobecné
Gymnázium
79-41-K/801
-všeobecné
CELKEM
79-41-K/401

2.kolo - počet

Celkem počet

zúčastně
zúčastně
přihlášených
přijatých přihlášených
přijatých přijatých nepřijatých
ných
ných

33

33

28

54

53

30

87

86

58

23

23

4

4

2

2

30

7

30

23

60

30

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.
Všechny maturitní třídy se zúčastnily projektu Maturita nanečisto v obou verzích (předměty: Čj, M,
ZSV, A, N, Bi, CH, F, D, Z) . Po centrálním vyhodnocení se jednotliví vyučující s výsledky seznámili a
zapracovali je do metodiky výuky.
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Část III.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce:
Termín konání orientační inspekce:
24. května 2004
Předmět inspekční a kontrolní činnosti:
Státní kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů prováděná ve smyslu § 18 odst. 4
zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a
podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Závěry:

·
·

·

Studium žáků třídy 8.B oboru 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné bylo ukončováno
v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Organizace, obsah, průběh, klasifikace a celkové hodnocení maturitní zkoušky ve třídě 8.B
oboru 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (školní rok 2003/2004) bylo ke dni kontroly (24.
květen 2004) v souladu s ustanovením § 8 odst. 2, 3 a 4, § 10 odst. 1, 5 a 6, § 10 odst. 3 ve znění
§ 9 odst. 3, § 20 odst. 1, 2, 3 a 5 a § 25 odst. 2, 12 a 14 vyhlášky č. 442/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Povinná dokumentace školy dokládající průběh a výsledky maturitních zkoušek žáků třídy 8.B,
konaných ke dni kontroly (24. květen 2004), je vedena v souladu s ustanovením § 38a odst. 1
písm. f) zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:
Nebyla navržena žádná opatření.
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Část IV.
Údaje o pracovnících školy
a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů
Útvar

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce

Počet

ředitel
zástupce ředitele
učitel
celkem

Nepedagogičtí
pracovníci

Kvalifikovanost Aprobovanost

1
1
24,9
26,9

100 %

95 %

Nekvalifikovaní
v přep. počtech

0

6,32

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

0,9
1,9

c) Věkové složení
Věk

do 35 let
35 - 50 let
nad 50 let
Důchodci
Celkem

Muži

Ženy

2
3
3
0,43
8,43

2
11
5
0,47
18,47

d) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu/školení

Počet zúčastněných

MU Brno - gramatika v Aj
Pedagogické centrum Brno - školení lektorů SIPVZ
Pedagogické centrum Brno - dynamické stránky
MU Brno - poslech s porozuměním v Nj
MU Brno - CERMAT informuje (AJ)
MU Brno - fonetika v Nj
MU Brno - připravujeme žáky pro novou maturitu v Aj
MU Brno - testy v Aj
MU Brno - písemný projev a jeho opravování v Aj
MU Brno - Evropské jazykové portfolio v Nj
MU Brno - výuka idiomů v Aj
MU Brno - představuje se Austrálie (Aj)
SPŠCh Brno - periodické školení učitelů chemie
UK Praha - doplňující studium ředitele
VUT Brno - školení SIPVZ - Z
celkem
e) Souhrnné informace k DVPP
Kursovné
Odborná literatura pro učitele
Cestovní náklady
Suplování za účastníky DVPP
Celkem

2
2
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
23
45

62635,-Kč
5500,- Kč
6050,- Kč
5090,- Kč
79325,-Kč
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Část V.
Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele

Počet

o přijímacím řízení do osmiletého gymnázia
o přijímacím řízení do čtyřletého gymnázia
o přijetí ke studiu
o nepřijetí ke studiu
o podmínečné vyloučení ze studia
o vyloučení ze studia
o opakování ročníku
o přerušení studia
Celkem

Počet odvolání

1
1
58
33
0
0
1
1
95

0
0
0
7
0
0
0
0
7

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:
Každoročně v listopadu slavíme kulturními a sportovními aktivitami Den studentstva, v lednu si
zájemci o budoucí studium prohlédli prostory školy při Dni otevřených dveří, v únoru se učitelé i studenti
maturitních ročníků sešli na plese gymnázia a v květnu vyvrcholilo jejich studium již tradičním průvodem a
vystoupením na náměstí v rámci majálesu. V červnu jsme pak oslavili 85. výročí založení školy.
V průběhu školního roku jsme zorganizovali celou řadu exkurzí (studenti např. navštívili Prahu, JE
Dukovany, Mezinárodní strojírenský veletrh, veletrh Invex a veletrh pomaturitního studia Gaudeamus,
planetárium, botanickou zahradu, Zemskou knihovnu v Brně, atd.), besed a přednášek (např. se senátorem
dr. Tomášem Julínkem, se spisovatelem Michaelem Viewegem, pro dívky „S tebou o tobě“ a „Čas proměn“)
a také návštěv divadelních a filmových představení a výchovných koncertů. Čtyři třídy mají patronát nad
zvířátky v brněnské ZOO, a mají tak možnost bezplatných návštěv zahrady, čehož v hojné míře využívají.
Škola také uspořádala dva lyžařské výcvikové kurzy a sportovní kurz. V rámci profesní orientace navštívili
studenti Úřad práce v Brně.
Ve svém volném čase měli studenti v uplynulém školním roce možnost navštěvovat celou řadu
zájmových kroužků. Snad nejnavštěvovanější byly kroužky odbíjené a basketbalu.. Rovněž školní posilovna
byla plně vytížena. Značná část studentů se zapojila do hudebních aktivit ve škole – pěveckého sboru Blahoš
a hudební skupiny Miks-Maž.
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Zájemci o estetickou výchovu rozvíjeli své dovednosti v kroužku estetické výchovy a hudební
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.
Studenti posledních dvou ročníků za výhodných podmínek využívají služeb autoškoly. V zimním
období posledního ročníku získávají řidičský průkaz.
Nadále jsme také rozvíjeli naše zahraniční kontakty. Projekt Comenius 1.3, jedna z aktivit
mezinárodního vzdělávacího programu Socrates, jsme na naší škole zahájili po přidělení finančního grantu
EU ve školním roce 2002/2003. Od této doby spolupracujeme s evropskými školami z Rakouska (Vídeň),
Itálie (Vicenza), Litvy (Vepriai), Polska (Kolobrzeg) a Španělska (Girona). Protože práci studentek a
studentů ze šesti evropských zemí je třeba koordinovat, sešli se zástupci jednotlivých škol 20. - 23. 10. 2003
na společné pracovní schůzce ve Vídni. Zde se hodnotilo splnění úkolů uplynulého roku práce na projektu a
stanovily se úkoly na rok následující, jejich pracovní a termínový harmonogram.
Činnost naší školy byla hodnocena za minulé období jako nejproduktivnější a sklidila zasloužené
uznání. Byli jsme mimo jiné garanty dvou mezinárodních soutěží. První z nich byla soutěž o nejzajímavější
logo projektu. A jaké bylo výsledné pořadí? 1. místo (19 bodů) získalo logo z Itálie, 2. místo (18 bodů !!!)
logo naše a 3. místo (16 bodů) logo z Litvy. Pro vítěze připravila naše škola velmi pěkné diplomy. Druhou
soutěží bylo klání o nejhezčí melodii projektu. Naše studentky a studenti připravili 14 soutěžních melodií, ty
byly umístěny na webových stránkách školy a všechny evropské školy projektu potom vybíraly melodii
nejpůsobivější. Zvítězila práce Jana Špiříka ze septimy A. Tuto melodii si studenti jednotlivých škol
otextovali ve svém mateřském jazyce a škola italská připravila text společného refrénu v angličtině. Drobnou
úpravou melodie připravil Jan Špiřík také úvodní znělku projektu.
A další splněné úkoly? Výborně zpracovaná příručka v češtině a angličtině, která prezentuje naši
zemi, město, školu, naše zvyky a tradice, oblíbená jídla, vše, co je typické pro naši zemi, a také kviz. Ten
ukazuje vědomosti žáků o zemích, které s námi pracují na projektu. Dále je to 5 her s námětem ARIV
přeložených do angličtiny, jež zpracovali studenti psychologie.
Byla dokončena tištěná část slovníku anglicko-italsko-česko-katalánsko-litevsko-německo-polského.
Byla nahrána výslovnost jednotlivých jazyků, a tato technická část slovníku na CD bude dílčím produktem
příštího roku. Průběžně pracují studenti GJB na doplňování webových stránek projektu. V jednotlivých
zemích proběhly Dny a Týdny projektu Comenius, během nichž je prezentována kultura a umění
partnerských zemí. Velmi mile nás překvapily např. katalánské děti, které se naučily tancovat na tuto
slavnost náš český národní tanec - polku. Pravidelně také uveřejňují ve svém školním časopise zajímavosti o
České republice a našem městě. Italští žáci si pro svoji slavnost připravili jednu z dětských písní Z. Svěráka a
J. Uhlíře a zazpívali ji perfektní češtinou.
V rámci Týdne programu Comenius.( Comenius Week), který proběhl od 8. do 14. listopadu 2003,
se naši studenti zapojili do různých akcí:
1) Balónková akce - 11. 11. 2003 ve 14.00 hodin děti v celé Evropě vypouštěli balónky se vzkazem
míru, přátelství, tolerance a dalšími pozitivními přáními. Naši studenti nižších ročníků osmiletého gymnázia
své balónky přátelství vypustili na ivančickém náměstí.
2) Pohlednice - během tohoto týdne napsali studenti přátelský vzkaz svým kamarádům do škol, které
se v rámci České republiky podílejí na projektech Comenius, na pohlednici, jejíž námět reprezentoval naše
město. Tímto způsobem si vyměnili pohlednice se všemi školami pracujícími na projektech a získali mnoho
pozdravů, ze kterých potom připravili výstavku.
3) On-line kvíz: - v průběhu středy 12. 11. 2003 se naše 5členné družstvo zúčastnilo internetového
on-line kvizu, ve kterém prokázali své znalosti o 10 kandidátských zemí EU - České republiky, Estonska,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovenska a Slovinska. Otázky byly vybírány z oblasti
kultury, historie, zeměpisu, sportu apod. Družstvo našich studentů odpovědělo všechny otázky správně a
pouhých 20 sekund je dělilo od vítězství.
4) Týden programu Comenius ve škole - uspořádali jsme výstavu, ne které jsme představili náš
projekt nejen ostatním žákům a studentům, ale i rodičům, zastupitelům města a široké veřejnosti.
O práci na projektu informujeme pravidelně veřejnost v ivančickém zpravodaji, v naší školní
ročence, na Dnech otevřených dveří gymnázia atd.
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Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích
spolupracuje již téměř deset let s partnerským
gymnáziem ze St. Pöltenu. Rakouští studenti a jejich
pedagogové k nám přijíždějí vždy na podzim či
v předvánočním čase. Jejich návštěva u nás má
zajímavý a pestrý program, který je určitým
způsobem tematicky zaměřen. Tentokrát to byl
společný předvánoční koncert.
Úvod programu koncertu patřil rakouskému
pěveckému sboru doprovázenému vlastní hudební
skupinou, který svými písněmi navodil příjemnou
atmosféru Vánoc. Vánoční téma se prolínalo i
vystoupením pěveckého sboru GJB Blahoš, který
zazpíval pestrou škálu mezinárodních i českých
koled. Druhá polovina koncertu patřila hudebním
skupinám. Nejprve vystoupila školní skupina Miks
Maž a poté hudební skupina z rakouské partnerské
školy.
Druhý den návštěvy proběhlo v prostorách
gymnázia několik workshopů, při nichž se studenti
pod vedením rakouských i našich lektorů dozvěděli
více o dramatickém umění a měli možnost si na
vlastní kůži vyzkoušet, jak se v tomto oboru pracuje
u nás i v zahraničí.. Při společných vystoupeních
dokázali studenti svoji kreativitu, ale i odpovědnost,
samostatnost, přátelství, toleranci a spolupráci.
Po roce nás opět navštívili studenti z hudební fakulty v Dantonu v Texasu. V úterý 9. března přijelo
na dva dny 40 amerických studentů a pedagogů vedených dr. Sovikem. Mezi americkými hosty byl i děkan
hudební fakulty Mr. Scott. Vrcholem letošního setkání byl společný večerní koncert našeho školního sboru a
amerického fakultního sboru v kostele v Ivančicích, na kterém předvedli nastudování latinské barokní
skladby Stabat mater z dílny G. Pergolesiho. Druhý den studenti provedli své hosty městem a prohlédli si
společně Památník Alfonse Muchy. Novinkou proti předcházejícím návštěvám bylo ubytování Američanů v
rodinách našich studentů, kteří si tak prověřili svoje znalosti angličtiny a navázali nová neformální přátelství.
V květnu se skupina našich studentů zúčastnila výuky angličtiny v Torquay, ve škole Torbay
Language Centre. Dopoledne probíhala výuka, odpoledne se studenti seznamovali s okolím. Navštívili
Exeter s překrásnou katedrálou, Plymouth s majákem a Dome, kde zhlédli krátký film o tom, jak bylo město
zničeno v druhé světové válce. V samotném Torquay se procházeli zbytky staré devonské vesničky
Cockington a v Model Village si prohlíželi miniatury angl. pamětihodností. Cestou zpět navštívili
Stonehenge, Windsor a Londýn.
Jazykové pobyty, které se snažíme na naší škole pravidelně organizovat, určitě prospívají jak
studentům, tak i pedagogům a to nejen návštěvou pamětihodností a výukou, ale i poznáním života v
anglických rodinách.
Mottem celého uplynulého školního roku byla příprava oslav 85. výročí založení Gymnázia Jana
Blahoslava. Již v průběhu února a března proběhly tři Večery nad kronikou, při kterých si absolventi
zavzpomínali na svá školní léta. Hlavní oslavy pak proběhly ve dnech 20. – 27. června 2004. Součástí oslav
byly výstavy výtvarných a keramických děl absolventů gymnázia, koncert pěveckého sboru Blahoš,
prohlídka gymnázia a slavnostní průvod k pomníku Jana Blahoslava. Vyvrcholením oslav pak bylo
slavnostní shromáždění v kině Réna. Za účasti senátora dr. Tomáše Julínka, člena rady JMK pana Antonína
Kmenta, starosty Ivančic dr. Vojtěcha Adama a dalších čestných hostí obdrželi významní absolventi školy
čestná uznání. Součástí programu bylo také vystoupení studentů gymnázia v pásmu o Janu Blahoslavovi.
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c) Účast školy v soutěžích
Gymnázium se úspěšně prezentuje na veřejnosti v širokém spektru soutěží a olympiád.
Okresní kola – umístění do 5. místa
Předmět
Matematika

Fyzika
Chemie
Biologie
Zeměpis
Česká jazyk
Německý jazyk
Výtvarná výchova

soutěž
Pythagoriáda
MO
Klokan
FO
CHO
BiO
ZO
OČj
Konverzační soutěž
výtvarná soutěž

umístění
3. místo
3. místo, 2x 4. místo
3. místo
3. místo
2x 1. místo
2., 3. a 4. místo,
3. místo, 4. místo
1. místo
1. místo, 3. místo
2. místo

Krajská kola – umístění do 10. místa
Předmět
ZSV
Chemie
Německý jazyk
Hudební výchova

soutěž
SOČ
CHO
Konverzační soutěž
Brněnské kolo
Brněnský vrabeček

umístění
2. místo
1. místo, 3. místo
1. místo, 6. místo
3. místo
2. místo, 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.
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.
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. Vyučující cizích jazyků zde vedou kurzy anglického a
německého jazyka a všichni učitelé se podílejí na pořádání soutěží, které MěDDM organizuje. Studenti se
pravidelně zúčastňují diskusních pořadů s představiteli města i okresu.
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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 30. září 2004
RNDr. Antonín Šerý
ředitel gymnázia
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