
První přijímací zkoušky na naše gymnázium 

Již 1. a 2. července 1919 se konal předběžný zápis do 1. třídy – primy (74 žáků), dodatečný zápis spolu s přijímacími zkouškami do 1. třídy byl 

proveden ve dnech 20. a 21. srpna. Dne 14. a 15. září se konaly přijímací zkoušky do 2. třídy - sekundy. 

Do primy a sekundy bylo přijato celkem 89 studentů (do primy 37 žáků a 13 žákyň, do sekundy 27 žáků a 12 žákyň), během roku přibyli do 

druhé třídy ještě 2 žáci, během školního roku bohužel zemřel jeden žák z první a jedna žákyně ze druhé třídy. První rok studia na gymnáziu tedy 

dokončilo celkem 89 studentů (tj. 49 žáků v první a 40 žáků ve druhé třídě) s tímto výsledkem: 14 žáků s vyznamenáním, 66 prospělo, pěti byla 

povolena opravná zkouška, čtyři neprospěli. 

Z těchto 89 studentů bydlelo v Ivančicích u rodičů 46 žáků, 8 u „odpovědných dozorců″ (tj. většinou u příbuzných), 35 docházelo či dojíždělo do 

školy z okolních obcí. Ředitelství rodičům doporučovalo, aby žákům z míst, odkud docházka trvá déle než 1 hodinu, opatřili v Ivančicích alespoň 

pro zimní období (říjen – březen) ubytování. Vhodné byty navrhovalo samo ředitelství školy. 

V roce 1919-1920 platili žáci školné 300 K ve třech lhůtách po 100 K (od dalšího roku 400 K). Nemajetní žáci s dobrým prospěchem mohli být od 

školného zcela nebo částečně osvobozeni.  

--- 

Dne 28. 8. 1919 proběhl i konkurz „pro jakoukoli kombinaci předmětů reálných, přístupný též silám ženským, s aprobací lyceální″. Vybrána byla 

prof. Růžena Cmuntová (aprobace: přírodověda, matematika, fyzika). 

--- 

Téměř ve stejné době jako gymnázium byl založen také studentský pěvecký sbor, který míval od svých počátků velké množství zpěváků 

(průběhem doby průměrně až 60 členů). Jeho členové vystupovali na různých oslavách školy i města, na besídkách a akademiích gymnázia, 

zvládli např. náročné sbory A. Dvořáka, B. Smetany aj. Studenti zpívali též pravidelně koledy u vánočního stromu na Palackého náměstí v 

Ivančicích. 

První veřejné vystoupení měli zpěváci dne 15. května 1920 na žákovské akademii: 

„Proveden byl program slovesný, zpěvní a tělocvičný s velmi čestným úspěchem morálním, k němuž se družil dokonalý úspěch hmotný. Z čistého 

výtěžku 1 405 K věnováno bylo 1 000 K Matici středoškolské na stavební fond gymnasijní a zbytek 405 K jest základem fondu pro podporu 

chudého žactva…″ 



Dlouholetou velmi úspěšnou činnost studentských pěveckých sborů na našem gymnáziu vedlo mnoho vynikajících dirigentů (např. prof. O. 

Schütz, prof. V. Horák, prof. V. Dusík, prof. J. Kouřil, prof. B. Hajnc aj.). Od roku 2002 řídí studentský pěvecký sbor prof. E. Hajncová-Hrubešová. 

V únoru 2019 tento úspěšný pěvecký sbor pod nynějším názvem Blahoslavíci  připravil ke 100. výročí založení naší školy velmi působivý koncert. 

--- 

Začátek roku 1929 byl velmi studený, v únoru klesla teplota dokonce na -30 až  -32 stupňů. V polovině měsíce již nebylo možné ve všech 

třídách udržet přijatelnou teplotu (ve dvou třídách klesla na méně než 10 stupňů), od 14. února se snížil počet žáků pro nemoc o čtvrtinu. Proto 

musely být některé třídy spojeny. Tak bylo možné výuku ve škole udržet. Vyhláškou ministerstva školství však bylo vyučování na všech státních 

školách zastaveno od 18. 2. do konce února 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 


