GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE

Výroční zpráva za školní
rok
2007/2008

Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava
dne 30. října 2008

www.gjbi.cz

gjbi@gjbi.cz

Výroční zpráva o činnosti školy
Část I
Základní charakteristika školy
a) Název školy:

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2

b) Sídlo:

Lány 2, 664 91 Ivančice

c) Právní forma:

příspěvková organizace

d) IČO:

66 59 67 69

e) IZO:

102 191 557

f) Zřizovatel školy:

Jihomoravský kraj

g) Adresa pro dálkový přístup: www.gjbi.cz
h) Ředitel školy:
i)

RNDr. Antonín Šerý, Osová 6, 625 00 Brno

Všechny druhy a typy škol, které škola zahrnuje:
Gymnázium 4leté

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Celkem
j)

Gymnázium 8leté

Počet tříd

Počet žáků

Počet tříd

Počet žáků

1
1
1
1

31
31
30
30

4

122

1
1
1
1
1
1
1
1
8

30
30
30
30
28
28
27
25
228

Datum zařazení do sítě:
1. 9. 1996

k) Celková kapacita školy a jejích součástí:
480 žáků
l)

Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření:
79-41-K/81
gymnázium, denní studium, délka studia: 8 roků
79-41-K/801 gymnázium, denní studium, délka studia: 8 roků (dobíhající)
79-41-K/401 gymnázium, denní studium, délka studia: 4 roky

m) 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. Samozřejmostí je znalost
anglického a německého jazyka a ovládání výpočetní techniky.
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 4leté
Ročník

Prospěli s
vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

1.
2.
3.
4.
Celkem

7
10
9
8
34

23
21
21
22
87

1

Prospěli

Neprospěli

Neklasifikováni

Přerušení
studia

Opakují
ročník

Předčasné ukončení
z prosp.
z jiných
vyloučení
důvodů
důvodů

Neklasifikováni

Přerušení
studia

Opakují
ročník

Předčasné ukončení
z prosp.
z jiných
vyloučení
důvodů
důvodů

1

Gymnázium 8leté
Ročník

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

Prospěli s
vyznamenáním

27
18
11
17
13
14
10
8
118

3
12
18
13
15
14
16
17
108

1

1
1

1

b) Výsledky maturitních zkoušek
Počet žáků
konajících
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

30
25
55

11
10
21

Gymnázium 4leté
Gymnázium 8leté
Celkem

Prospěli Neprospěli

19
13
32

0
2
2

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

1.
2.
3.
4.
Celkem

Zameškané hodiny
omluvené
neomluvené

Snížený stupeň z chování
2
3

1731
1644
1874
1482
6731

2

Nepřipuštění
ke zkoušce

0
0
0

Gymnázium 8leté
Zameškané hodiny
omluvené
neomluvené

Ročník

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

Snížený stupeň z chování
2
3

1733
1687
1447
1797
2297
1729
2508
1291
14489

1

1

d) Plnění učebních plánů a učebních osnov
V prvním ročníku osmiletého gymnázia (79-41-K/81) jsme vyučovali podle Školního
vzdělávacího programu – osmileté všeobecné studium. V ostatních ročnících podle níže uvedených
dokumentů:
•

učební plány

Název

Číslo jednací

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

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

II. – IV

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

V. – VIII.
1. – 4.

Ročník

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
23 404/94-23

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 zeměpis

e) Údaje o přijímacím řízení
Obor
Kód

79-41-K/401
79-41-K/81
Celkem

1. kolo - počet
Název

Gymnázium
-všeobecné
Gymnázium
-všeobecné

Další kola - počet

Celkem počet

zúčastně
zúčastně
přihlášených
přijatých přihlášených
přijatých přijatých nepřijatých
ných
ných

26

26

26

43

43

30

69

69

56

13

13

9

9

4

4

30

5

30

13

60

18

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:
Nebyla navržena žádná opatření.

Část IV
Údaje o pracovnících školy
(přepočtený počet)
a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů
Útvar

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce

ředitel
zástupce ředitele
učitel
celkem

Počet

Kvalifikovanost Aprobovanost

1
1
23,18
25,18

Nepedagogičtí
pracovníci

97,74%

97,36%

Nekvalifikovaní
v přep. počtech

0,57
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b) Pohyb pedagogických pracovníků
Přijatí absolventi učitelského studia
Ostatní přijatí pedagog. pracovníci
Ukončili pracovní poměr během šk. roku

1
2
1,1

c) Věkové složení
Věk

do 35 let
35 – 50 let
nad 50 let
Důchodci
Celkem

Muži

Ženy

2,22
1
5

3
2,28
6,57
1,09
16,95

8,22

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

Počet zúčastněných

ČJ – Sloh všemi smysly
ČJ – Kompetence
ČJ – Poezie ve škole i mimo ni
ČJ – Netradiční hodiny českého jazyka a literatury
AJ – Výuka podle RVP
AJ – Konverzační aktivity
AJ – Nová maturita
AJ – Hra se slovy
NJ - Konverzační aktivity
NJ – Nová maturita
NJ – Německá gramatika trochu jinak
CH – Periodická soustava prvků
Fy – Elementární částice hmoty
Bi – Obojživelníci a plazi interaktivně

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
4

Komunikace mezi učiteli a rodiči
Mediální výchova
Využití interaktivní tabule ve vyučování
Vzdělávání prostřednictvím e-learning v LMS Moodle
Základy digitálních a dokumentačních technik a možnosti jejich
využití
Grafika a animace ve výuce IT
PaM – legislativní změny
BOZP a PO
Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách
Celkem

1
2
10
11
2
1
2
1
1
49

e) Souhrnné informace k DVPP
Kurzovné
Odborná literatura pro učitele
Cestovní náklady
Suplování za účastníky DVPP
Celkem

21367,- Kč
8605,- Kč
4480,- Kč
39650,- Kč
74102,- Kč

Část V
Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele

Přijetí ke studiu
Nepřijetí ke studiu
Přerušení studia
Stipendium
Podmínečná vyloučení
Vyloučení
Opakování ročníku
Přestup, změna studijního oboru
Celkem

Počet

Počet odvolání

60
18

0
0

1
7
86

0
0
0

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
• spolupráce 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)
• žákovská knihovna s protidrogovou tematikou – časopisy, knihy
• sportovní aktivity na škole – sportovní kroužky, běh Bez drog, …
• informace o zájmových kroužcích v SVČ Ivančice
• seznámení rodičů se školním řádem, s problematikou návykových látek
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b) Mimoškolní aktivity:
V průběhu školního roku jsme se spolu se studenty zúčastnili celé řady akcí - exkurzí (např. Praha,
Památník Bible kralické, Památník písemnictví na Moravě, planetárium, botanická zahrada, Gaudeamus, ...),
pořadů, přednášek a také návštěv divadelních a filmových představení a výchovných koncertů. Studenti
sekundy a prvního ročníku se zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, studenti septimy a třetího ročníku
pak vodácko-cyklistického kurzu.
Hned v září navštívili studenti našeho gymnázia u příležitosti Evropského dne jazyků dvě divadelní
představení v podání The Bear Educational Theatre - The Alien Grammar Show a Frank Novotny and the
Case of the Present Perfect. Kromě toho, že se studenti dobře pobavili, zopakovali si ještě některé gramatické
jevy.
V rámci výuky českého jazyka zhlédli studenti vyšších ročníků gymnázia pořad prof. Martina
Hilského, profesora anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Sonety Williama
Shakespeara.
Každoročně v listopadu slavíme Den studentstva. Letos jsme dali možnost každému studentovi
vybrat si podle svého zájmu z široké nabídky aktivit – např. kurz sebeobrany, škola břišních tanců pro dívky,
volejbal, florbal, bowling nebo závod na speeningových kolech, malba na zeď, výroba keramiky, škola
bubnování s doktorem Lubošem Holzerem, muzikoterapeutem Univerzity Palackého v Olomouci.
Během Dne otevřených dveří jsme umožnili všem zájemcům, aby nahlédli do výuky a získali co
nejvíc informací o studiu. Přicházeli žáci okolních škol se svými vyučujícími, s rodiči, dospělí z řad
absolventů i příbuzní našich studentů. Největší zájem vzbudil nový gymnastický a fitness sál se třinácti
cyklotrenažéry, šesti místy pro posilování a malou tělocvičnou pro aerobic a gymnastiku.
V únoru jsme uspořádali ples gymnázia, studenti se zúčastnili vědeckého exploratoria na Strojní
fakultě VUT, kde se seznámili s některými zajímavými pokusy, které není možné na střední škole realizovat,
v březnu jsme se opět sešli s profesorem University of North Texas v Dentonu dr. Thomasem Sovikem
a jeho studenty. V květnu oslavili studenti maturitních ročníků ukončení studia majálesem s průvodem
k pomníku Jana Blahoslava.
Výrazných úspěchů dosáhli naši studenti v projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“.
V průběhu školního roku posílali studenti na daná témata své příspěvky a nejlepší články byly otištěny na
stránkách novin MF Dnes. Našim studentům bylo zveřejněno celkem sedm příspěvků.
Ve svém volném čase měli studenti možnost navštěvovat řadu zájmových kroužků (odbíjená,
basketbal, florbal, elektrotechnický, biologický, dramatický). V době mimo vyučování byla studentům
k dispozici také školní počítačová síť včetně připojení k internetu, školní knihovna rozšířená letos
o knihovnu cizích jazyků.
c) Účast školy v soutěžích
V uplynulém školním roce se studenti zúčastnili mnoha soutěží, vědomostních i sportovních. V říjnu
se zúčastnilo družstvo gymnázia Jana Blahoslava středoškolského atletického poháru Corny, v listopadu se
krajského kola soutěže Europa secura zúčastnila dvě naše družstva a ve volejbalovém turnaji „O pohár
ředitele“ v hale gymnázia Zastávka jsme obsadili druhé a čtvrté místo. Během zimních měsíců probíhaly
olympiády v jednotlivých předmětech, recitační a konverzační soutěže.
Ve Středoškolské odborné činnosti naši školu reprezentovala Daniela Hlaváčková s prací na téma
„Muzikoterapie u dětí s různými vadami“. Obsadila 2. místo v okresním a 8. místo v krajském kole.
Souhrnný přehled nejvýznamnějších umístění našich studentů v soutěžích a olympiádách uvádíme
v následující tabulce:
Předmět

Celostátní
kolo

Soutěž

Umístění, jméno, třída

Z

Zeměpisná olympiáda, kategorie A
Zeměpisná olympiáda, kategorie C
Dějepisná olympiáda
Konverzační soutěž, kategorie II. B

Čj

Náchodská Prima sezona

Vv

Z očí do očí
Mladí fotografují památky
Eurozmanitost
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4. místo -Vojtěch Adam, 1.A
6. místo - Petra Veselá, 3.A
9. místo - Petra Veselá, 3.A
4.-14. místo - Marek Hándl, 4.A
3. místo - Dagmar Husárová, 8.A
nominace - Martina Zimmermannová, 6.A
1.-10. místo - Michal Kysel, 7.A
3. místo - Vít Chvátal, 6.A
2. místo - Vít Chvátal, 6.A

Předmět

Čj
Aj
Nj
Krajské
kolo

D
Z
Bi
Ch
Předmět

Soutěž

Umístění, jméno, třída

Olympiáda v Čj, 2. kategorie
Konverzační soutěž, kategorie II. B
Konverzační soutěž, kategorie III. A
Konverzační soutěž, kategorie II. B
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda, kategorie A
Zeměpisná olympiáda, kategorie C
Biologická olympiáda, kategorie B
Biologická olympiáda, kategorie C
Chemická olympiáda, kategorie D
Soutěž

10. místo - Martina Zimmermannová, 6.A
2. místo - Marek Hándl, 4.A
5. místo - Terezie Vyskočilová, 7.A
1. místo - Marek Hándl, 4.A
1. místo - Petra Veselá, 3.A
1. místo - Vojtěch Adam, 1.A
1. místo - Petra Veselá, 3.A
17. místo - Martina Zimmermannová, 6.A
3. místo - Pavlína Chládková, 4.A
8. místo - Petra Veselá, 3.A
15. místo - Marek Hándl, 4.A
Umístění, jméno, třída

1. místo - Dagmar Husárová, 8.A
Olympiáda v Čj, 2. kategorie
Čj
2. místo - Martina Zimmermannová, 6.A
Konverzační soutěž, kategorie I. B 3. místo - Klára Jírová, 2.A
Konverzační soutěž, kategorie II. B 1. místo - Marek Hándl, 4.A
Aj
Konverzační soutěž, kategorie III
3. místo - Barbora Kratochvílová, 6.A
D
Dějepisná olympiáda
1. místo - Petra Veselá, 3.A
Zeměpisná olympiáda, kategorie A 2. místo - Vojtěch Adam, 1.A
Z
Zeměpisná olympiáda, kategorie C 2. místo - Petra Veselá, 3.A
Ch
Chemická olympiáda, kategorie D
5. místo - Marek Hándl, 4.A
1. místo - Pavlína Chládková, 4.A
Biologická olympiáda, kategorie C
Bi
2. místo - Petra Veselá, 3.A
Biologická olympiáda, kategorie D 2. místo - Martina Kadlecová, 2.A
Okresní M,Fy,Ch, Přírodovědná klokan, kat. Kadet
1. místo - Petra Veselá, 3.A
Bi, Z
kolo
Přírodovědná klokan, kat. Junior
3. místo - Tomáš Dvořák, 6.A
Matematický klokan, kat. Kadet
2. místo - Martin Vondráček, 3.A
3. místo - Pavel Ptáček, 1.A
Matematická olympiáda, Z6
M
3. místo - Zdeněk Ševčík, 1.A
Matematická olympiáda, Z7
4. místo - Barbora Schweizerová, 2.A
Matematická olympiáda, Z8
4. místo - Martin Vondráček, 3.A
Corny – středoškolský atlet. pohár 2. místo - družstvo dívek st.
Corny – 60 m
2. místo – Eva Vontrobová, 1.C
Corny – 60 m
3. místo – Petra Kubíková, 7.A
Tv
Corny – 800 m
2. místo - Petra Kubíková, 7.A
Corny – skok vysoký
3. místo – Monika Vávrová, 1.C
Corny – skok daleký
3. místo - Eva Vontrobová, 1.C
Volejbal stř. škol „O pohár ředitele“ 2. místo - družstvo dívek st.
d) Spolupráce školy s dalšími subjekty
V rámci projektu Partnerství ve vzdělávání se naše škola stala partnerskou školou Masarykovy
univerzity a také jsme se aktivně zapojili do spolupráce s JE Dukovany v projektu Bakalář.
Někteří studenti nezištně pomáhají v Léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici v Ivančicích,
kde působí jako společníci, pečovatelé, předčitatelé i nákupčí. Zprostředkovávají tak kontakt s okolním
světem především starým a bezmocným pacientům.
Se základními školami v ivančickém regionu úzce spolupracuje výchovná poradkyně 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. Ve spolupráci s našimi absolventy
studujícími na vysokých školách podrobně informuje studenty posledních ročníků o možnostech dalšího
studia jak na vysokých školách, tak i na vyšších odborných školách.
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Vyučující se podílejí na organizování soutěží (např. pořádání okresních kol matematických soutěží a
soutěží v cizích jazycích), GJB má také zastoupení v okresních předmětových komisích.
Vedení školy úzce spolupracuje s MěÚ Ivančice. Starosta města pravidelně zahajuje maturitní
zkoušky, rozloučení s maturanty a také 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, z jehož prostředků jsme hradili např. dopravu studentů na soutěže nebo odměny
nejúspěšnějším studentům gymnázia.
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 Ivančic příznivý ohlas, zejména studentský průvod v čele s mažoretkami má vždy početné
publikum. O životě ve škole informujeme veřejnost pravidelně na školních internetových stránkách,
v měsíčníku Ivančický zpravodaj, městské televizi, školní ročence i školské komisi v Ivančicích.
Spolupracujeme také se SVČ Ivančice. Vyučující cizích jazyků zde vedou kurzy anglického
a německého jazyka a všichni učitelé se podílejí na pořádání soutěží, které SVČ organizuje.

Část VII
Zhodnocení a závěr
Závěrem bych chtěl poděkovat všem vyučujícím za odvedenou práci, citlivý přístup ke studentům,
obětavost a 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. října 2008
RNDr. Antonín Šerý
ředitel gymnázia
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