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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

32
31
31
30

4

124

1
1
1
1
1
1
1
1
8

31
31
29
30
28
28
29
27
233

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

14
5
11
7
37

18
26
19
23
86

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

19
21
19
13
9
14
14
12
121

12
10
10
17
17
13
14
15
108

2
1
1
2

1

1

b) Výsledky maturitních zkoušek
Počet žáků
konajících
zkoušku

Prospěli s
vyznamenáním

30
27
57

11
16
27

Gymnázium 4leté
Gymnázium 8leté
Celkem

Prospěli Neprospěli

19
10
29

1
1

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

1339
2218
2418
2039
8014

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

2066
1818
1366
1714
1504
2013
2696
2032
15209

d) Plnění učebních plánů a učebních osnov
V prvním a druhém 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

III. – 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/41
79-41-K/81
Celkem

1. kolo – počet
Název

Gymnázium
Gymnázium

Další kola - počet

Celkem počet

zúčastně
zúčastně
přihlášených
přijatých přihlášených
přijatých přijatých nepřijatých
ných
ných

82
45
127

78
45
123

30
30
60

0
0
0

0
0
0

0
0
0

30
30
60

48
15
63

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:
1) Kontrola ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
2) Kontrola přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 a 79-41-K/81
b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce:
V žádném z bodů kontroly nebylo zjištěno porušení ustanovení právních předpisů.

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

Pedagogičtí
pracovníci

Funkce

Počet

ředitel
zástupce ředitele
učitel
celkem

1
1
25,989
27,989

Nepedagogičtí
pracovníci

Kvalifikovanost Aprobovanost

95%

86%
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b) Pohyb pedagogických pracovníků
Přijatí absolventi učitelského studia
Ostatní přijatí pedagog. pracovníci
Ukončili pracovní poměr během šk. roku

1,405
2,275
1

c) Věkové složení
Věk

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

Muži

Ženy

0,787
3
4
1,705
9,492

4,429
6,497
7,571
18,497

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

Počet zúčastněných

PaM - nová legislativa
Legislativní změny v účetnictví
Finanční gramotnost v odb. předmětech
Ústní část maturitní zkoušky z Aj
Management školy a nová maturita
Výchovné poradenství
Ústní část maturitní zkoušky z Nj
Celkem

1
1
2
2
2
2
1
11
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e) Souhrnné informace k DVPP
Kurzovné
Odborná literatura pro učitele
Cestovní náklady
Suplování za účastníky DVPP
Celkem

4718,- Kč
5049,- Kč
373,- Kč
1305,- Kč
11445,- 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

77
63

0
20

140

20

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 (Mgr. Ivan Bulva) a s výchovným poradcem
(Mgr. 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

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 proběhla pro studenty maturitních ročníků přednáška Mgr. Pavla Petra z Institutu pro
vzdělávání Sokrates přibližující možnosti pomaturitního studia. Studenti 1. ročníků se zúčastnili adaptačního
programu v Jedově u Náměště nad Oslavou, jehož cílem bylo vzájemné poznání třídního kolektivu, posílení
přirozené autority třídních učitelů a prohloubení schopnosti spolupracovat a naslouchat si. Při příležitosti
Evropského dne jazyků 26. září navštívili studenti divadelní představení, kde si mohli prakticky vyzkoušet,
jak je anglický jazyk důležitý pro komunikaci mezi lidmi a jak funguje gramatika angličtiny podaná formou
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dramatického příběhu. Představení nazvané Do-It-Yourself našlo odezvu jak mezi studenty, tak v řadách
vyučujících.
Každoročně v listopadu slavíme Den studentstva. Tentokrát si jednotlivé třídy mohly vybrat
z několika stanovišť, kde na ně čekaly různé kvízy, hry i ruční práce, např. filmový kvíz, hra „Člověče,
nezlob se“ s živými figurkami, sportovní hry v tělocvičně, taneční koberec, oblíbená hra „Milionář“, základy
ubrouskové techniky, deskové hry. Za dopoledne vystřídala každá třída čtyři aktivity.
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.
V únoru jsme uspořádali ples gymnázia, v březnu jsme se opět sešli s profesorem University of
North Texas v Dentonu dr. Thomasem Sovikem a jeho studenty.
Úspěšní byli naši studenti také 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 byly zveřejněny celkem tři příspěvky.
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.
Vyvrcholením školního roku byly oslavy 90. výročí založení naší školy. V pátek 15. května se
studenti sešli na svém majálesu zakončeném průvodem k pomníku Jana Blahoslava a v sobotu navštívilo
školu na tři sta absolventů, zájemců o studium a dalších hostů. Prohlédli si vybavení odborných učeben
včetně historických i nových pomůcek, výstavky učebnic apod. Jednotlivé třídy seznámily příchozí se svým
životem ve škole i mimo ni nástěnkami a panely v kmenových učebnách. Bylo připraveno několik výstavek
věnovaných projektovému vyučování, programu EU Comenius, dalším mezinárodním kontaktům, úspěchům
školy apod. Dopoledne také proběhla vernisáž literární a výtvarné soutěže Škola a já, která byla k výročí
vyhlášena. Zde byli oceněni nejúspěšnější autoři uměleckých dílek. Po poledni se sešli bývalí i současní
pedagogičtí pracovníci na společném posezení. Odpoledne se v kině Réna konalo slavnostní veřejné
shromáždění, kterého se zúčastnili také čestní hosté: člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a starosta
města Ivančice MUDr. Vojtěch Adam, člen Senátu Parlamentu ČR MUDr. Tomáš Julínek a tajemník
Městského úřadu města Ivančice Mgr. Jiří Vařejka, kteří ve svých projevech vyjádřili především podporu
škole. Byl promítnut film o Gymnáziu Jana Blahoslava, jenž pro tento účel natočila Televize Ivančice. Večer
se absolventi sešli v prostorách Besedního domu, aby společně zavzpomínali na léta prožitá ve školních
lavicích v Ivančicích.

c) Účast školy v soutěžích
V uplynulém školním roce se studenti zúčastnili mnoha soutěží, vědomostních i sportovních.
Souhrnný přehled nejvýznamnějších umístění našich studentů v soutěžích a olympiádách uvádíme
v následující tabulce:
Předmět

Soutěž

Umístění, jméno, třída

Dě
M
A

Celost.
kolo

Dějepisná olympiáda
2. místo – Petra Veselá, 4.A
Matematický klokan, kat. Benjamin 2. místo – Vojtěch Adam, 2.A
Citylingua
6. místo – Marek Hándl, 5.A
3. místo – Petra Veselá, 4.A
Ov
Eurorebus
3. místo – družstvo třídy 4.A
Voda bez hranic
3. místo – Klára Minsterová, 4.A
9. místo – Zdeněk Ševčík, 2.A
Literární Zelená planeta, II. kat.
soutěže
6. místo - Martin Vondráček, 4.A
Zelená planeta, III. kat.
8. místo – Petr Musil, 4.A
13. místo – Kristína Repaská, 4.A
Tv
Orientační běh
3. místo – Pavel Záděra, 2.A
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Předmět

Předmět

Čj
Aj
Nj
Ov

Okresní
kolo

Umístění, jméno, třída

8. místo – Marek Hándl, 5.A
5. místo – Tabea M. Schweizerová, 6.A
3. místo - Petra Veselá, 4.A
D
Dějepisná olympiáda
8. místo – Lucie Kadlecová, 4.A
1. místo - Petra Veselá, 4.A
Eurorebus
4. místo - družstvo třídy 4.A
Ov
Nebojme se Evropy
1. místo - družstvo třídy 4.A
Evropa našima očima
4. místo - družstvo třídy 4.A
M
Matematická olympiáda, kat. Z9
2. místo – Petra Veselá, 4.A
Fyzikální olympiáda, kat. D
13. místo – Marek Hándl, 5.A
Fy
Fyzikální olympiáda, kat. E
1. místo – Petra Veselá, 4.A
Zeměpisná olympiáda, kategorie A 11. místo – Martina Zimmermannová, 7.A
Biologická olympiáda, kategorie B 4. místo – Pavlína Chládková 5.A
Bi
2. místo – Martina Kadlecová, 3.A
Biologická olympiáda, kategorie C
6. místo – Petra Veselá, 4.A
1. místo – Klára Minsterová, 4.A
Literární
Voda bez hranic
2.-3. místo – Lenka Krollová, 4.A
soutěže
2.-3. místo – Kristína Repaská, 4.A
Nj

Krajské
kolo

Soutěž

Z
Ch
Bi

M

Tv

Konverzační soutěž, kat. III. A
Konverzační soutěž, kat. III. B

Soutěž

Umístění, jméno, třída

Olympiáda v českém jazyce, II. kat.
Recitační soutěž, III. kategorie
Konverzační soutěž, kategorie II. B
Konverzační soutěž, kategorie III
Konverzační soutěž, kategorie III. A
Nebojme se Evropy
Evropa našima očima
Zeměpisná olympiáda, kategorie C
Chemická olympiáda, kategorie D

2. místo – Kateřina Faltýnková,8.A
2. místo – Ondřej Zeman, 2.A
2. místo – Klára Jírová, 3.A
2. místo – Barbora Kratochvílová, 7.A
1. místo – Marek Hándl, 5.A
1. místo - družstvo třídy 4.A
1. místo - družstvo třídy 4.A
1. místo – Petra Veselá, 4.A
2. místo – Lucie Kadlecová, 4.A
1. místo – Petra Veselá, 4.A
Biologická olympiáda, kategorie C
2. místo – Martina Kadlecová, 3.A
Matematická olympiáda, Z8
3. místo – Marek Krejčík, 3.A
Matematická olympiáda, Z9
3. místo – Petra Veselá, 4.A
Pythagoriáda
1. místo – Vojtěch Adam, 2.A
3. místo – Kateřina Sychrová, 2.A
Matematický klokan, kat. Benjamin 1. místo – Vojtěch Adam, 2.A
Matematický klokan, kat. Student
3. místo – Jan Horký, 3.C
Volejbal středních škol /Zastávka
2. místo – družstvo st. dívek
Volejbal středních škol /Zastávka
2. místo – družstvo ml. dívek

d) Spolupráce školy s dalšími subjekty
V rámci projektu Partnerství ve vzdělávání se naše škola stala partnerskou školou Masarykovy
univerzity. Pokračovala také naše aktivní spolupráce s JE Dukovany v projektu Bakalář a nově v projektu
Jaderná maturita.
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. 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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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. Velmi úspěšné bylo divadelní představení Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, které
členové školního dramatického kroužku zahráli pro ivančické občany.
Spolupracujeme také se SVČ Ivančice, zejména při pořádání soutěží, které SVČ organizuje. Se
zájmem se setkaly kurzy anglického jazyka, které škola pořádala pro zájemce z řad ivančické veřejnosti.
O životě ve škole informujeme veřejnost pravidelně na školních internetových stránkách,
v měsíčníku Ivančický zpravodaj, městské televizi, školní ročence i školské komisi v Ivančicích.

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 23. října 2009
RNDr. Antonín Šerý
ředitel gymnázia
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