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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace 
IČ: 665 96 769 
IZO: 102 191 557 
Ředitelka školy: Ing. Ivana Čermáková 
Sídlo: Lány 859/2, 664 91 Ivančice 
Zřizovatel: Jihomoravský kraj 
Telefon: 546 451 109, 606 706 680 
E-mail: reditel@gjbi.cz 
Datová schránka: tr9ybpk 
Webové stránky školy: www.gjbi.cz 
Datum zařazení školy do sítě: 1. 9. 1996 

2. ŠKOLSKÁ RADA 

Školská rada byla zřízena podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,  
v platném znění. Školská rada je devítičlenná. Ve školním roce 2018/2019 
pracovala v tomto složení: 

Za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Bc. Petra Mrázová, předsedkyně školské rady (mrazova@gjbi.cz) 

PhDr. Jana Chocholáčová 

Mgr. Dagmar Káčerková 

Za zřizovatele: 

Růžena Horáková 

Ing. Vlastimil Kadlec 

Ing. Roman Sládek 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: 

Eva Halúzková, DiS. 

MUDr. Šárka Kinclová 

Mgr. Pavla Rausová 

  

mailto:reditel@gjbi.cz
mailto:mrazova@gjbi.cz
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

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 
a schopnost samostatně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury. 
Samozřejmostí je znalost anglického, německého nebo ruského jazyka a práce s informačními 
technologiemi. 
 
Z celkového počtu 12 tříd bylo ve škole 8 tříd osmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. 
I pro příští rok počítáme s otevřením jedné třídy osmiletého gymnázia a jedné třídy čtyřletého 
gymnázia. Výuka probíhá v jedné budově, pro výuku tělesné výchovy slouží školní tělocvična, 
gymnastický sál a zrekonstruované venkovní hřiště.  Vzdělávání probíhá podle školních 
vzdělávacích programů pro čtyřleté studium a osmileté studium. Ve školních vzdělávacích 
programech je poměrně velká možnost profilace studia podle zájmu a zaměření žáka nabídkou 
volitelných předmětů, je také zohledněna péče o nadané žáky i žáky se specifickými poruchami 
učení. Ke zlepšení výuky jazyků napomáhá spolupráce s jazykovou školou Alrete, s. r. o. Výrazná 
je také spolupráce se Základní uměleckou školou Ivančice a Základní uměleckou školou Oslavany. 
 
Škola připravuje také aktivity pro širokou veřejnost. Ve školním roce 2018/2019 to byly čtyři 
přednášky našich významných absolventů a otevření 1. semestru Virtuální Univerzity třetího věku 
ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. 
 
Celková kapacita školy a jejích součástí: 480 žáků 
 
Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: 
7941K/81  Gymnázium   osmileté studium 
7941K/41  Gymnázium   čtyřleté studium 
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Učební plány – osmileté a čtyřleté studium 

PŘEDMĚT I. 
 

II. 
 

III. 
 

IV. 
 

Celkem 
V. 
1. 

VI. 
2. 

VII. 
3. 

VIII. 
4. 

Celkem 

český jazyk 

a literatura 
5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 

1. cizí jazyk (A) 5 4 3 3 15 4 4 5 5 18 

2. cizí jazyk (N/R) - - 3 3 6 3 3 3 3 12 

obč. vých./ZSV 1 1 1 1 4 2 2 2 2 8 

dějepis 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 

zeměpis 2 2 2 2 8 2 2 2 - 6 

matematika 5 5 4 4 18 4 3 4 3 14 

fyzika 2 2 2 2 8 2 2,5 2,5 2 9 

chemie - 2 2 2 6 2 2,5 2 - 6,5 

biologie/geologie 2 2 2 2 8 2 2 2,5 2 8,5 

informatika - - 2 2 4 2 2 - - 4 

estetická vých. 3 3 2 2 10 2 2 - - 4 

tělesná vých. 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 

volitelný 1 - - - - 
 

- - 2 2 4 

volitelný 2 - - - - 
 

- - - 2 2 

volitelný 3 - - - - 
 

- - - 2 2 

volitelný 4 - - - - 
 

- - - 2 2 
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CELKEM 30 30 31 31 122 33 33 33 33 132 

Volitelné předměty: 

7. ročník (8) a 3. ročník (4):  

Cvičení z matematiky 

 Společenské vědy 

 
8. ročník (8) a 4. ročník (4):   

Psychologie 

 Latina 

 Fyzikální seminář 

 Zeměpisný seminář 

 Matematický seminář 

 Dějepisný seminář 

 Společenskovědní seminář 

 Biologický seminář 

 Chemický seminář 

 Seminář z informatiky 
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Počty tříd a žáků v jednotlivých třídách ve školním roce 2018/2019: 

  

Gymnázium 4leté Gymnázium 8leté 

Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 

1. ročník 1 28 1 30 

2. ročník 1 28 1 32 

3. ročník 1 30 1 31 

4. ročník 1 23 1 29 

5. ročník - - 1 21 

6. ročník - - 1 26 

7. ročník - - 1 25 

8. ročník - - 1 23 

Celkem 4 109 8 217 

 

4. HODNOCENÍ PRÁCE PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ  

Předmětová komise jazyková  

Ve školním roce 2018/19 splnili všichni vyučující jazykové komise ŠVP i tematické plány, 
zúčastňovali se kurzů DVPP. 

Vyučující českého jazyka a literatury se podíleli na zajištění přípravných kurzů k přijímacím 
zkouškám pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ. Ve škole je zřízena knihovna, která eviduje více než dva tisíce 
svazků. Pravidelně je aktualizována nástěnka s literárními soutěžemi a kulturními výročími. 

V rámci vyučování českého jazyka a literatury se žáci zapojovali do soutěží. V okresním kole 
Olympiády v českém jazyce v I. kategorii David Jelínek, 4. A, zvítězil, krajského kola se z důvodu 
nemoci nezúčastnil. V II. kategorii obsadila v okresním kole Eva Maršálková, 5. A, jako nejmladší 
účastnice 4. místo. Také v okresním kole Dětské scény – Soutěži recitátorů jsme měli své 
zástupce. 

Žáci posílali příspěvky do krajských, celostátních i mezinárodních literárních soutěží (např. 
Bosakova škola 2019, Kladenská veverka, Povídky novoměstské, Básníš, básním, básníme, Voda 
štětcem a básní, Skrytá paměť Moravy, O pardubický pramínek, Piš a buď slyšet), kde pravidelně 
získávali přední místa. Studentka Anna Prášková, 6. A, se za výborné umístění v mezinárodní 
soutěži Bosakova škola 2019 zúčastnila zájezdu do Francie a navštívila Evropský parlament ve 
Štrasburku. 

Studenti se účastnili mnoha projektů, např. Dny dětského čtení (evropský projekt Europe read), 
zapojili se do dění celostátního festivalu Den poezie. V tvůrčích dílnách vznikly básně na téma 
„Nebát se“. Veřejnost pak mohla zhlédnout výstavu prací „Studenti GJBI se poezie nebojí“ 
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v Městské knihovně Ivančice. Součástí festivalu byla exkurze žáků prvních ročníků do Památníku 
písemnictví na Moravě v Rajhradě spojená s programem Příběh knihy. Žáci nižšího gymnázia se 
účastnili mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, který byl vyhlášen Slovenskou 
pedagogickou knižnicou v Bratislave a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Mezinárodní projekt 
Záložka do knihy spojuje školy  v únoru 2019 v celostátní slovenské soutěži Slovenské asociace 
knihoven „SAKAČIK 2018“ získal 1. místo. 

Pro žáky byl uspořádán workshop se známou spisovatelkou Sylvou Lauerovou, žáci nižšího 
gymnázia absolvovali kurz tvůrčího psaní „Krocení literární múzy“ s Bc. Kristýnou Cimalovou 
z Památníku moravského písemnictví v Rajhradě. Žáci zhlédli hudebně didaktickou inscenaci 
v podání Nezávislé divadelní scény SEMTAMFÓR Staré řecké báje a pověsti, navštívili filmová 
představení nových českých filmů Čertí brko (nižší gymnázium) a Toman (vyšší gymnázium). 

V rámci vyučování anglického jazyka se žáci účastnili různých soutěží, jako např. Soutěž v cizích 
jazycích – anglický jazyk a Best in English. Žáci nižšího gymnázia se tradičně zapojili 
do mezinárodního internetového projektu Postcrossing. K Evropskému dni jazyků navštívili žáci 
divadelní představení Peter Black Divadelního centra ze Zlína a ve třídách se účastnili besed se 
zahraničními dobrovolníky ze SVČ Ivančice. Žáci odebírají anglicky psané časopisy, využívají školní 
knihovnu zjednodušené četby. Zkušenější čtenáři dávají přednost četbě originálů. Pokračovala 
úzká spolupráce s jazykovou školou Alrete, s. r. o., která pro zájemce uspořádala tradiční 
testování: PET, FCE, CAE. Pro žáky kvarty a starší studenty zorganizovali vyučující studijně-
poznávací zájezd do Anglie - Plymouth. 

Německý jazyk je na škole vyučován jako druhý cizí jazyk. Žáci odebírají německy psané časopisy. 
Ve škole je knihovnička německého jazyka, která obsahuje především texty zjednodušené četby. 
Žáci se každoročně účastní Soutěže v cizích jazycích – německý jazyk. Letošním úspěchem bylo 
v krajském kole kategorie II. B 6. místo Davida Jelínka, 4. A, a v kategorii III. A 1. místo v okresním 
a 6. místo v krajském kole Evy Imrichové, 6. A. 
 
V rámci Mezinárodního dne jazyků studenti vyslechli přednášku Kateřiny Němcové o možnostech 
krátkodobých i dlouhodobých pobytů a studiu v Německu a jiných německy mluvících zemích. 
Tím se naše škola zapojila do projektu Do Německa na zkušenou - Versuch´s mal in Deutschland, 
který je podporován mnoha významnými institucemi (např. MŠMT ČR, Goethe-Institut Praha, 
Velvyslanectví SRN v Praze, DAAD - Německá akademická výměnná služba, Tandem - Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže aj.). K. Němcová seznámila studenty také 
s možnostmi pobytů na německých středních školách, programy Erasmus+, mezinárodními 
jazykovými certifikáty aj. Dále si studenti připravili v hodinách německého jazyka projekty např. 
na téma Svatby ve světě, tradice a zvyky v německy mluvících zemích, připravili si nástěnky 
ukazující občerstvení z tradičních německých sladkostí (Kinder-vajíček, Haribo-medvídků atd.). 
  
K doplnění výuky ruského jazyka byl připraven Projekt ke Dni otevřených dveří „Když se řekne 
Rusko“. V krajském kole Soutěže v cizích jazycích – ruský jazyk v kategorii ZŠ obsadila Veronika 
Burešová, 4. A, 4. místo, v kategorii SŠ I Hana Strádalová, 5. A, 5. místo a v kategorii SŠ II Simona 
Čechovská, 7. A, 8. místo. Ke zdokonalení se v jazyce slouží i školní knihovnička ruského jazyka. 

Jako volitelný předmět si někteří žáci v tomto školním roce vybrali latinský jazyk. Zpívali latinské 
písně, a připravili si dokonce latinský zpěvníček, luštili chronogramy, konverzovali v latině, 
zajímali se o římské reálie. Zaujala je zejména římská móda - učili se vázat římskou tógu, 
rozlišovat podle barvy a drapérie oblečení postavení jeho nositelů ve společnosti. Dále se naučili 
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rozlišovat druhy antické obuvi a datovat umělecká díla např. podle typu ženských účesů. Zabývali 
se také lékařskou a právnickou latinskou terminologií, kterou využijí v rámci svého budoucího 
studia na vysoké škole. Procvičovali si gramatiku a překlady také v rámci počítačových programů. 

Práce žáků všech jazykových předmětů byla prezentována na školních nástěnkách, na Dni 
otevřených dveří, na webových stránkách školy a v Ivančickém zpravodaji. 
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Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky 

Ve školním roce 2018/2019 byly všechny úkoly vyplývající z ŠVP splněny. 
 
V pátek 12. října se skupina 28 studentů z maturitních ročníků vydala na prohlídku Jaderné 
elektrárny v Dukovanech. V informačním centru zhlédli film o výrobě elektrické energie, potom 
následovala komentovaná prohlídka informačního centra. V areálu jaderné elektrárny studenti 
navštívili mezisklad vyhořelého paliva a dostali se do blízkosti věží. Po dvou a půl hodinách 
strávených v elektrárně následovala cesta k Přečerpávací vodní elektrárně do Dalešic, která vedla 
přes rozvodnu Slavětice. V Dalešicích se studentům naskytla jedinečná příležitost – výměna vinutí 
na turbíně. 
 
V průběhu října a listopadu se studenti 7. A – Tomáš Jochymek, Martin Pavíček a David Rumreich 
přihlásili do celorepublikové soutěže Wings of Future pořádané fakultami VUT (Letecký ústav), 
ČVUT a Svazem českého leteckého průmyslu. Jedná se o soutěž, ve které studenti představí svou 
vlastní vizi letectví v roce 2040, potom vlastnoručně vyrobí walkalong glider a předvedou ho ve 
dvou disciplínách (štafeta, dolet). Se svým modelem postoupili do finále, které se uskutečnilo 
29. března. Po soutěži v létání následovala prohlídka Leteckého ústavu na FSI a krátké přednášky. 
Studenti se umístili na šestém místě. 
 
Dne 31. ledna navštívilo gymnázium Úžasné divadlo fyziky (ÚDIF). Studenti zhlédli představení 
s názvem Vší silou. Kája a Vojta ukázali pokusy z oblasti mechaniky, a tím vědu žákům více 
přiblížili. Do prezentace řady pokusů na těžiště a podtlak zapojili také naše studenty. 
 
V úterý 5. března přijela na gymnázium, partnerskou školu Skupiny ČEZ, paní Navrátilová 
z Jaderné elektrárny Dukovany. Představila žákům třetích ročníků ČEZ a nabídku pracovních 
příležitostí. Dále je pozvala na třídenní stáž  - Jadernou maturitu a přednášku předsedkyně 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Žáci dostali příležitost zasoutěžit si mezi sebou v kvízu 
o energetice. 
 
Studenti třetích ročníků měli možnost zúčastnit se 14. března přednášky paní Ing. Dany Drábové, 
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Připomenula 140. výročí Alberta Einsteina 
a ve své přednášce se zamyslela nad energetickou spotřebou a poukázala na fakt, že bez energie 
přestane být dostupné prakticky všechno, co běžně používáme. 
 
Ve dnech 10. až 12. dubna proběhla v Jaderné elektrárně v Dukovanech stáž pro vybrané 
středoškolské studenty. Z naší školy se akce pořádané Skupinou ČEZ zúčastnili: Milan Kocanda, 
3. C, Tomáš Jochymek, 7. A, a Martin Pavíček, 7. A. Během tří dnů vyslechli řadu přednášek, 
navštívili blokovou dozornu, mezisklad vyhořelého paliva a strojovnu.  
 
Pro studenty, kteří si zvolili fyziku jako jeden ze čtyř maturitních předmětů, se uskutečnila 
exkurze do mezinárodní firmy Thermo Fisher, jež je největším výrobcem elektronových 
mikroskopů na světě. Studenti navštívili prostory vývoje, servisu a technického tréninku, byly jim 
představeny vlastnosti nejmodernějšího skenovacího elektronového mikroskopu na vzorku 
polovodičového čipu.  
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Dne 7. května se žáci třetích ročníků zúčastnili exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany. Po 
zhlédnutí filmu Blackout následovala komentovaná prohlídka Informačního centra a návštěva 
cvičného trenažeru. 
 
Dne 24. června se studenti 2. A zúčastnili exkurze do čistírny odpadních vod, kde vyslechli 
zajímavou přednášku o čištění vody. Samotný proces čištění pak mohli zhlédnout přímo v praxi. 
 
Dne 26. června navštívili žáci 1. A Vodní elektrárnu Vranov nad Dyjí. 
 
Řada studentů se během uplynulého roku zúčastnila matematických a fyzikálních soutěží, ve 
kterých postoupili do vyšších kol. Ve Fyzikální olympiádě kategorie G se v okresním kole umístil 
na 1. místě Marek Kincl, 2. A, v kategorii E na 2. místě Aleš Chaloupka, 4. A, a na 5. místě Vojtěch 
Drozd, 4. A. V krajském kole se Vojtěch Drozd, 4. A, umístil na 5. místě. V Astronomické 
olympiádě v krajském kole kategorie CD obsadil 10. místo Marek Eibel, 5. A, a 12. místo Gabriela 
Vorožbjanská, 1. C. V kategorii AB obsadili 11.–12. místo Martin Pavíček, 7. A, a David Řiháček, 
7. A. 
 
I v matematice jsme měli úspěšné řešitele v okresních kolech. V Pythagoriádě určené pro žáky 
primy obsadily v okresním kole 2. místo Gabriela Havlová, 1. A, a Magdalena Neužilová, 1. A. 
V kategorii pro sekundu obsadil 5. místo Lukáš Pikula, 2. A, a 6. místo Monika Pikulová, 2. A. 
V kategorii pro tercii obsadil 1. místo Michal Pokorný, 3. A, a 7. místo Michal Kupský, 3. A.  
 
V Matematické olympiádě v okresním kole kategorie Z6 obsadil 2. místo Daniel Šíma, 1. A, 
3. místo Nicole Océane Malý, 1. A, a 4. místo Tomáš Mráz, 1. A, Magdalena Neužilová, 1. A a Thao 
My Nguyen, 1. A. V kategorii Z7 v okresním kole obsadil 6. místo Marek Kincl, 2. A, v kategorii Z8 
získal 6. místo Vojtěch Eibel, 3. A, a v kategorii Z9 obsadil 1. místo Vojtěch Drozd, 4. A, a 4. místo 
Aleš Chaloupka, 4. A. V krajském kole pak Vojtěch Drozd, 4. A, vybojoval 9. místo. 
 
Matematika sice nepatří mezi nejoblíbenější předměty, ale přesto ve školním roce 2018/2019 
z matematiky maturovalo na naší škole celkem 23 studentů. Podíl přihlášených studentů 
k maturitní zkoušce z matematiky činí 50 %. 
 
Naši mladí informatici se zúčastnili finále soutěže Tvoř s 3D tiskem a laserem. Uskutečnilo se 
v úterý 5. června v JIC Brno. Ve velké konkurenci se prosadil tým ve složení: Kateřina Kračmarová, 
Jakub Čížek, Michal Louda a Tomáš Ondráček a s přehledem zvítězil v divácké soutěži. Výborná 
prezentace projektu přesvědčila i odbornou porotu a 2. místo bylo pěknou tečkou za více než půl 
roku trvajícím projektem. 
 
Péče o nadané žáky 
 
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je zaměřeno na podporu nadaných 
studentů. Nabízí řadu aktivit pro středoškolské studenty, kteří už během studia na střední škole 
chtějí nakouknout pod pokličku vysokoškolského studia. Každoročně se studenti mohou účastnit 
jarní a podzimní T-exkurze. Podzimní T-exkurzi si vybrala Kateřina Sirůčková, 3. C. Nejprve dostala 
podklady k testu, poté vstupní test vyplnila a na základě dobrého výsledku postoupila k samotné 
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exkurzi. Dne 30. listopadu se zúčastnila na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií 
VUT Brno exkurze o biomedicíně. Práce Kateřiny na T-reportu byla oceněna jako nejlepší. 
 
Studenti 7. A Tomáš Jochymek, Filip Matoušek a Martin Pavíček si vyhledali na internetu soutěž 
Europa Secura, kterou pořádá Institut pro evropskou politiku Europeum spolu s Ministerstvem 
obrany a Armádou ČR. Soutěž je zaměřena na problematiku Evropské unie a Severoatlantické 
aliance a na role těchto organizací v systému světové bezpečnosti. Vyřazovacím testem 
postoupili do krajského kola, které mělo dvě části. V první části napsali bezpečnostní analýzu 
Sýrie. Postoupili do ústního kola, které se konalo v Brně, a tam museli svou práci obhájit. 
Postoupili do celostátního kola, které se konalo pět dní v Brdech, kde řešili krizovou situaci ve 
fiktivním státě Dormenistán z pozic diplomatů. K prezentaci jim byl přiřazen stát Rumunsko. 
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Předmětová komise společenskovědní 
 
Ve školním roce 2018/2019 byly splněny všechny úkoly vyplývající z ŠVP. Při výuce humanitních 
předmětů používáme vedle moderních učebnic i audiovizuální prezentace a dokumentární filmy. 
Žáci také zpracovávají různé projekty na témata spojená s probíraným učivem.  
 
V rámci výuky dějepisu proběhly již tradiční exkurze v Brně. Studenti 5. A a 6. A tak společně 
s průvodci navštívili pavilón Anthropos a expozici Velké Moravy v Moravském zemském muzeu. 
Studenti 6. A a 2. C také již tradičně vyrazili na kulturně historickou exkurzi do Prahy. Během tří 
dnů navštívili řadu historicky a kulturně významných míst a dvě divadelní představení. Dále 
studenti navštívili památník v Lidicích a zúčastnili se besedy s paní, která přežila lidickou tragédii. 
Na naší škole také proběhla beseda s paní Doležalovou, která se jako odbornice již řadu let 
věnuje událostem v Ležácích v roce 1942. Na gymnáziu se rovněž konal projektový den zaměřený 
na stoleté výročí vyhlášení Československé republiky. V dějepisné soutěži pro 8. a 9. ročníky ZŠ se 
v okresním kole umístil Jakub Vacek, 3. A, na sedmé příčce. 
 
Několik zajímavých aktivit doplnilo i výuku základů společenských věd.  Advokát JUDr. Živěla 
přednášel na téma rodinné a trestní právo pro studenty 6. A a 2. C a v následné diskusi odpovídal 
na jejich dotazy. Uskutečnila se též přednáška a následná beseda s poslancem Evropského 
parlamentu JUDr. Pavlem Svobodou. Krátce poté se na jeho pozvání sedm zájemců z řad 
studentů zúčastnilo exkurze do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Naši školu navštívily i dvě 
lektorky z brněnské Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci. Pro studenty 
5. A a 1. C si připravily přednášku s prezentací o Evropské unii. V rámci výuky ZSV pak ještě byla 
pro třídy 7. A a 3. C zorganizována přednáška o finanční gramotnosti.  
 
Ve výuce estetické výchovy byl splněn plán práce v praktické i teoretické rovině. Jako každý rok 
bylo přihlédnuto k individuálním schopnostem jednotlivých žáků. Studenti 6. A a 2. C připravili 
pod vedením Mgr. Miroslavy Šotové a PaedDr. Elišky Suchánkové autorské divadelní představení 
pod názvem Krabičky, které odehráli v kině Réna. 
 
Tělovýchovná činnost probíhala především v tělocvičně školy a v GYM - FIT sále. Konaly se 
každoroční lyžařské výcvikové kurzy a cyklisticko-vodácký kurz. Žáci sportují pravidelně 
v hodinách tělesné výchovy a v zájmových útvarech. Kromě této pravidelné činnosti se zúčastnili 
celé řady sportovních akcí pořádaných v rámci školy nebo mezi místními a okolními školami. 
Družstvo dívek vyššího gymnázia vyhrálo mistrovství České republiky dorostenek v házené. 
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Předmětová komise přírodovědná 

Žáci nižšího gymnázia soutěžili v Geologické olympiádě, Aleš Chaloupka, 4. A, byl úspěšným 
řešitelem krajského kola. Soutěžilo se ve všech kategoriích Biologické olympiády s postupy do 
okresních a krajských kol. Nejlepší umístění bylo 10. místo Emy Káňové, 2. A, v krajském kole 
kategorie D. Žáci 1. A měli besedu s MUDr. Šárkou Kinclovou o prevenci zubního kazu. 
Uskutečnily se tradiční exkurze vyššího gymnázia do botanické zahrady a skleníků Masarykovy 
univerzity, do ZOO Brno a také na výstavu o genetice – Mendeliana. 

V zeměpise proběhly všechny kategorie Zeměpisné olympiády s postupy do okresních kol, 
nejlepšího umístění dosáhla Nicole Océane Malý, 1. A, když v okresním kole získala druhé místo 
za kategorii A, Marek Kincl, 2. A, byl v kategorii B osmý, Aleš Chaloupka, 4. A, v kategorii C třetí. 
Z vyššího gymnázia se v okresním kole umístil čtvrtý v kategorii D Vojtěch Janský, 3. C. 

Žáci se zájmem o chemii se mohli zúčastnit Chemické olympiády. Vojtěch Eibel, 3. A, pokračoval 
v kategorii D do okresního kola. Žáci z vyššího gymnázia soutěžili v  kategorii C. Iveta Pršalová, 
5. A, se zapojila do vědecké práce na chemické fakultě, svoje zkušenosti by ráda využila v 
projektu SOČ. V rámci Dne otevřených dveří na GJB studenti pomáhali při přípravě a prezentaci 
pokusů v nově zrekonstruované laboratoři chemie. Třída 2. A byla na exkurzi v čističce odpadních 
vod v Ivančicích. Žáci 4. A v rámci úvodu do organické chemie vypracovali projekt o ropě, uhlí, 
zemním plynu a alternativních zdrojích energie. Ve školním roce 2018/2019 byly všechny úkoly 
dané ŠVP i tematickými plány splněny. 
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5. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

Ředitel a zástupci ředitele: 2 
Pedagogičtí pracovníci - fyzické osoby celkem: 32 
Pedagogičtí pracovníci - přepočteni na plně zaměstnané celkem: 27,91 
Kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci celkem: 32 
Nepedagogičtí pracovníci - fyzické osoby celkem: 7 
Nepedagogičtí pracovníci - přepočteni na plně zaměstnané: 6,25 
 
Další vzdělání pedagogických pracovníků (DVPP) a nepedagogických pracovníků 

Studium, seminář, kurz Počet účastníků 

Doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami v praxi 1 

Seminář pro VP SŠ (Středisko služeb školám Brno) 1 

ČŠI - Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodověd. předmětů a 
matematiky – PISA 2015 2 

Setkání předsedů PK matematiky 1 

Simulační pracoviště LF MU - Setkání pedagogů na LF MU 2 

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí  3 

Seminář e-twinning 2 

ČŠI - Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k podpoře čten. 
gramotnosti 2 

Jak připravit žáky efektivně k maturitní zkoušce z německého jazyka 1 

Konzultační semináře k PP MZ z AJ 1 

Politická participace na veřejném životě II. 1 

Facilitace jako výukový nástroj 2 
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Oxford Exam Trainer or Practise?  1 

Zážitkové techniky protidrogové prevence 1 

Cestovní náhrady od A do Z 1 

Praktická aplikace změn ve mzdové účtárně v roce 2019 1 

Časté chyby při vedení účetnictví  1 

Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2019 1 
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6. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

První kolo přijímacího řízení 

Obor vzdělání Počet 

přihlášených přijatých zápisových lístků 

7941K/41 
Gymnázium 4leté 

47 43 22 

7941K/81 
Gymnázium 8leté 

58 44 28 

 

Další kola přijímacího řízení nebyla vyhlášena. 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VČETNĚ ÚDAJŮ O VÝSLEDCÍCH MATURITNÍCH 
ZKOUŠEK 

Prospěch žáků 
Gymnázium čtyřleté 

Ročník 
Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 

Opakují 
ročník 

Předčasné ukončení 

vyloučení 
z prosp. 
důvodů 

z jiných 
důvodů 

1. 5 21 2 - 2 - - - 

2. 7 21 - - - - - - 

3. 11 19 - - - - - - 

4. 4 19 - - - - - - 

Celkem 27 80 2 - 2 - - - 

 
Gymnázium osmileté 

Ročník 
Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli Neklasifikováni 

Opakují 
ročník 

Předčasné ukončení 

vyloučení 
z prosp. 
důvodů 

z jiných 
důvodů 

1. 25 5 - - - - - - 

2. 23 9 - - - - - - 

3. 18 13 - - - - - - 

4. 20 9 - - - - - - 

5. 9 12 - - - - - - 

6. 11 15 - - - - - - 

7. 7 17 1 - - - - - 

8. 8 15 - - - - - - 

Celkem 121 95 1 - - - - - 
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Zameškané hodiny, snížený stupeň z chování 
Gymnázium čtyřleté 

Ročník 
Zameškané hodiny Snížený stupeň z  chování 

omluvené neomluvené 2 3 

1. 1874 - - - 

2. 1929 - - - 

3. 2426 - 1 - 

4. 1513 - - - 

Celkem 7742 - - - 

 
Gymnázium osmileté 

Ročník 
Zameškané hodiny Snížený stupeň z chování 

omluvené neomluvené 2 3 

1. 1083 - - - 

2. 1361 - - - 

3. 1817 - - - 

4. 1356 - - - 

5. 963 - - - 

6. 1996 - - - 

7. 2579 - 1 2 

8. 1290 - - - 

Celkem 12445 - - - 

 
Výsledky maturitních zkoušek – jarní a podzimní termín 

  

Počet žáků 
konajících 
zkoušku 

Prospěli 
s vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 
Nepřipuštění 
ke zkoušce 

Gymnázium 4leté 23 5 15 3 - 

Gymnázium 8leté 23 5 17 1 - 

Celkem 46 10 32 4 - 
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Účast studentů v soutěžích 
Souhrnný přehled uvádí nejvýznamnější umístění našich žáků v odborných soutěžích a 
olympiádách.  

 Předmět Soutěž Umístění, jméno, třída 

Celostátní kolo Čj 

Bosakova škola 2. místo – Hana Štefulíková, 4. A 

(Slovensko-česká soutěž) 3. místo – Anna Prášková, 6. A 

Povídky novoměstské 

1. místo – David Jelínek, 4. A 

1. místo – Julie Kotková, 6. A 

2. místo – Kateřina Sirůčková, 3. C 

Kladenská veverka 

2. místo – Anna Řezáčová, 7. A 
3. místo – Alena Maršálková, 7. A 

3. místo  ̶  Alena Maršálková, 7. A 

O pardubický pramínek 3. místo – Lucie Indrová, 6. A 

Voda štětcem a básní 1. místo – Vojtěch Drozd, 4. A 

Krajské kolo 

Rj 

Soutěž v cizím jazyce – kat. ZŠ 4. místo – Veronika Burešová, 4. A 

Soutěž v cizím jazyce – kat. SŠ I 5. místo – Hana Strádalová, 5. A 

Soutěž v cizím jazyce – kat. SŠ II 8. místo – Simona Čechovská, 7. A 

Nj 

Soutěž v cizím jazyce – kat. II. B 6. místo – David Jelínek, 4. A 

Soutěž v cizím jazyce – kat. III. A 6. místo – Eva Imrichová, 6. A 

M Matematická olympiáda – Z9 9. místo – Vojtěch Drozd, 4. A 

Fy 

Fyzikální olympiáda, kat. G 5. místo – Vojtěch Drozd, 4. A 

Astronomická olympiáda, kat. CD 10. místo – Marek Eibel, 5. A 

Ze Zeměpisná olympiáda, kat. A 5. místo – Nicole Océane Malý, 1. A 

Bi Biologická olympiáda - kat. D 10. místo – Ema Káňová, 2. A 
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Okresní kolo 

Čj 
Olympiáda v ČJ - II. kategorie 1. místo – David Jelínek, 4. A 

Olympiáda v ČJ - II. kategorie 4. místo – Eva Maršálková, 5. A 

Aj 

Soutěž v cizím jazyce – kat. II. B 5. m. – Kristýna Procházková, 4. A 

Soutěž v cizím jazyce – kat. III. A 5. místo – Kateřina Kračmarová, 6. A 

Soutěž v cizím jazyce – kat. I. B 3. místo – Ema Káňová, 2. A 

Ze Zeměpisná olympiáda - kat. C 3. místo – Aleš Chaloupka, 4. A 

M 

Matematická olympiáda - Z6 

2. místo – Daniel Šíma, 1. A 

3. místo – Nicole Océane Malý, 1. A 

4. místo  ̶  Tomáš Mráz, 1. A 

4. m.  ̶  Magdalena Neužilová, 1. A 

4. místo – Thao My Nguyen, 1. A 

Matematická olympiáda – Z9 2. místo – Aleš Chaloupka, 4. A 

Pythagoriáda 6 

2. místo – Gabriela Havlová, 1. A 

2. m. – Magdalena Neužilová, 1. A 

Pythagoriáda 7 2. místo – Lukáš Pikula, 2. A 

Pythagoriáda 8 1. místo – Michal Pokorný, 3. A 

F 
Fyzikální olympiáda, kat. E 1. místo – Marek Kincl, 2. A 

Fyzikální olympiáda, kat. G 2. místo – Aleš Chaloupka, 4. A 

Bi Geologická olympiáda 

1. místo – Milan Daniel Dlabal, 6. A 

2. místo – Daniel Kulaš, 6. A 

3. místo – Aleš Chaloupka, 4. A 
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8. ÚDAJE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ 

Vysoká škola Třída 

Fakulta 8. A 4. C 

Masarykova univerzita v Brně 

  Přírodovědecká fakulta  

 
1 

Ekonomicko-správní fakulta  1 

Lékařská fakulta 

  Filozofická fakulta 1 2 

Fakulta sociálních studií 1 
 Právnická fakulta 1 
 Přírodovědecká fakulta  

 
1 

Fakulta informatiky 2 1 

Pedagogická fakulta 4 2 

Mendelova univerzita v Brně 

  Agronomická fakulta 

 
2 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2 1 

Lesnická a dřevařská fakulta 

 
1 

Univerzita obrany v Brně 1 
 Vysoké učení technické v Brně 

  Fakulta strojního inženýrství 1 
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

 
1 

Fakulta informačních technologií 1 
 Fakulta chemická 1 2 

Fakulta strojního inženýrství 1 
 Fakulta podnikatelská 1 2 

Fakulta sportovních aktivit 1 
 Univerzita obrany v Brně 1 
 Univerzita Palackého v Olomouci 

  Právnická fakulta 2 
 Nepokračují ve studiu na VŠ 3 7 
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9. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Prevence sociálně patologických jevů je realizována na základě Minimálního preventivního 
programu (MPP), který je vždy v září aktualizován na základě vyhodnocení předchozího MPP. 
Jeho plnění má na starosti metodik prevence Mgr. Hana Kulašová, která spolupracuje 
s výchovnou poradkyní PhDr. Janou Chocholáčovou, kariérovým poradcem PhDr. Robertem 
Bezděkem a se školní psycholožkou Mgr. Janou Mackovou.  

Proběhly určené aktivity MPP dle ročníků, besedy, semináře s tematikou kouření, alkoholu, 
návykových látek, poruch příjmu potravy, sexuální výchovy. 

V září byly realizovány ve spolupráci s DDM Oslavany dva rozšířené třídenní adaptační pobyty 
nově přijatých studentů do prvních ročníků. 

Žáci vyššího gymnázia se letos zúčastnili exkurze u Městského soudu Brno a besedy s právníkem 
JUDr. Živělou. 

Do výuky byly podle potřeby zařazeny hodiny preventivních programů na téma kyberšikany, 
klimatu třídy a rizikového chování žáků vedené ŠMP ve spolupráci se školní psycholožkou a 
třídními učiteli. 

Naši žáci se i letos v rámci ochrany a podpory zdraví zapojili do sportovních soutěží v našem kraji. 
Studenti nižšího i vyššího gymnázia se zúčastnili zimních lyžařských a letních sportovních kurzů, 
kde byly realizovány přednášky s odborníky integrovaného záchranného systému. 

Prvky MPP se učitelům podařilo zařadit i do výuky - biologie, občanské výchovy, ZSV, dějepisu, 
hudební a výtvarné výchovy, tělesné výchovy aj. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů se nám jeví jako klíčová spolupráce týmu školního 
poradenského pracoviště, učitelů a rodičů. 

 

 

10. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROČNÍHO PLÁNU EKOLOGICKÉ A ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY 
2018/2019 

ZÁŘÍ 

 úspěšně se podařilo realizovat adaptační pobyty – 1. A, 1. C, Den otevřených dveří na MU Brno – 
4. C, 8. A  

 žákům byla nabídnuta multioborová soutěž Přírodovědecké a Ekonomicko-správní fakulty MU 
Bohatství Země a kurz od Bioskopu Terénní biologové v akci 

 průřezově byla v různých předmětech podle potřeby zmíněna témata: příroda pozdního léta, 
rozmanitost okolní přírody, zobrazování přírodních forem (sběr přírodního materiálu) 

 žákům je k dispozici nově zrekonstruovaný venkovní sportovní areál 
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ŘÍJEN 

 úspěšně se podařilo realizovat fyzikální exkurzi do Jaderné elektrárny Dukovany a PVE Dalešice – 
4. C, 8. A 

 navíc byla mimo plán realizována soutěž Den přírodních věd v ZOO Brno – zájemci z 1. A 

 žákům vyššího gymnázia byla nabídnuta T-exkurze – studentka ze 3. C si v rámci podzimního 
cyklu vybrala exkurzi o biomedicíně 

 zájemcům byla nabídnuta putovní prohlídka protidrogového vlaku Revolution train na 
ivančickém vlakovém nádraží 

 naše škola se již tradičně zapojila do programu Adopce na dálku 

 průřezově byla v různých předmětech podle potřeby zmíněna témata: význam stromů v krajině a 
pro každého člověka, poznávání a využití listů v přírodovědných i výtvarných předmětech, 
rozhovory o ohrožení stromů (kyselé deště, škůdci) 

 z měsíce listopadu byl na říjen přesunut Veletrh vysokých škol Gaudeamus Brno – 3. C, 7. A, 8. A 
a 4. C a dějepisná exkurze do Anthroposu Brno – 1. C, 5. A 

 

LISTOPAD 

 úspěšně byla dle plánu realizována Astronomická olympiáda, Kladenská veverka – výtvarná, 
fotografická a literární soutěž v rámci českého jazyka s ekologickou tematikou, literární soutěž 
Den poezie na téma Nebát se – NG, VG 

 navíc se mimo plán uskutečnil vzdělávací pořad Planeta Země 3000: Myanmar – divoká cesta do 
barmské říše – NG, VG 

 průřezově byla v různých předmětech podle potřeby zmíněna témata stromy a podzimní nálady 

 Veletrh Gaudeamus Brno – 3. C, 7. A, 4. C a 8. A a dějepisná exkurze do Anthroposu Brno – 1. C, 
5. A proběhly už v říjnu 

 

PROSINEC 

 úspěšně byla realizována biologická exkurze do Mendeliana v Brně – 8. A, Zeměpisná olympiáda 
kategorie A a Zeměpisná olympiáda kategorie B, slohové práce v rámci českého jazyka 
s ekologickou tematikou – 4. C, 8. A, předvánoční výzdoba tříd a vestibulu školy 

 průřezově byla v různých předmětech podle potřeby zmíněna témata: historie vánočních 
tradic, vánoční tematika, les v zimě, péče o zvěř, stopy zvěře, práva zvířat, týrání, nedovolený 
prodej, zvíře jako dárek, zábavná pyrotechnika versus člověk a zvířata 
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 z měsíce prosince byla na leden přesunuta Biologická olympiáda kategorie C, Biologická 
olympiáda kategorie D, na únor byla z časových důvodů přesunuta biologická exkurze do 
Mendeliana v Brně – 4. C 

 

LEDEN 

 úspěšně byla realizována Biologická olympiáda kategorie B, Biologická olympiáda kategorie C, 
Biologická olympiáda kategorie D, Zeměpisná olympiáda kategorie C, Zeměpisná olympiáda 
kategorie D, ÚDIF  Úžasné divadlo fyziky – NG, VG 

 proběhl Den otevřených dveří GJB Ivančice  

 naše škola se zapojila do charitativní akce fondu Sidus 

 Geologická olympiáda kategorie A a Geologická olympiáda kategorie B se uskutečnily už 
v prosinci 

 

ÚNOR 

 úspěšně byl realizován lyžařský výcvikový kurz v Štědrákově Lhotě – 2. A, Biologická olympiáda 
kategorie A, Chemická olympiáda kategorie D 

 z prosince byla na únor přesunuta biologická exkurze do Mendeliana v Brně – 4. C 

 navíc mimo plán proběhla návštěva interaktivní výstavy Titanik v Brně – 4. A, beseda 
s europoslancem Pavlem Svobodou – 4. C, 8. A, koncert pro GJB gymnaziálního sboru 
Blahoslavíci a Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce 

 

 

BŘEZEN 

 úspěšně proběhla výtvarná a literární soutěž povodí Moravy – Voda štětcem a básní, lyžařský 
výcvikový kurz v Čenkovicích – 1. C, 5. A, Fyzikální olympiáda – okresní kolo pořádané na naší 
škole – 3. A, 4. A, výklad v rámci českého jazyka s ekologickou tematikou – 1. C, 5. A, Chemická 
olympiáda kategorie C 

 úspěšně také proběhla ekologická akce Ukliďme Česko 2019, která byla na březen přesunuta 
z dubna 

 naše škola se zapojila do kampaně Jihomoravského kraje #KrajBezPlastu – součástí je akce 
#Nepetuj 

 proběhla adopce třešně žáky GJB v rámci akce Obnova třešňového sadu u kaple svatého Jakuba 
v Ivančicích 
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 průřezově byla v různých předmětech podle potřeby zmíněna témata: zdravá výživa a správná 
životospráva, zdravé životní návyky, složení lidské potravy, význam ovoce a zeleniny, vitamíny – 
jarní únava 

 navíc se mimo plán uskutečnila prezentace Skupiny ČEZ - 3. C, 7. A, přednáška předsedkyně 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové – 3. C, 7. A, exkurze do Evropského 
parlamentu ve Štrasburku – zájemci 3. a 4. ročníků VG, přednáška o EU pořádaná institucí 
Zastoupení JmK při EU – 1. C, 5. A, akce Odznak všestrannosti 2019 – zájemci NG, preventivní 
programy ŠMP – 1. A, 2. A, 3. A, předání relaxační matrace pro děti ze Speciální MŠ, ZŠ a DDM 
Ivančice od žáků a veřejnosti v rámci charitativní sbírky 

 

DUBEN 

 úspěšně proběhla beseda na téma prevence zubního kazu s MUDr. Šárkou Kinclovou – 1. A, úklid 
společně s obcí – Ukliďme Česko 2019 – 4. A, biologická exkurze do ZOO Brno – 2. C, 6. A, 
Jaderná maturita – zájemci z 3. C, 7. A, Chemická olympiáda kategorie B, literární soutěž 
s ekologickou tematikou Básním, básníš, básníme 

 navíc mimo plán proběhl biologický výukový program Dravci a sovy – NG, VG, exkurze do 
Thermo Fisher Scientific – FyS, koncert s názvem ZUŠ hraje pro GJB, přednáška na téma Rizika 
užívání sociálních sítí (konkrétní příklady kyberšikany) ve spolupráci s Policií ČR – pro žáky i 
veřejnost 

 

KVĚTEN 

 úspěšně byla realizována biologická exkurze do Botanické zahrady a skleníků MU Brno – 1. C, 
5. A, Archimediáda  ̶  okresní kolo pořádané na naší škole – 2. A, zpracovány útvary odborného 
stylu v rámci českého jazyka s ekologickou tematikou – 3. C, 7. A, literární soutěž s ekologickou 
tematikou Živá voda – Balonek.cz 

 navíc mimo plán proběhla fyzikální exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany – 7. A, 3. C, 
poznávací zájezd s výukou do Anglie (Plymouth) – zájemci ze 4. A – 7. A, vyhlášení celostátní 
literární soutěže O pardubický pramínek, preventivní programy ŠMP – 1. C, 5. A, 3. C, 7. A 

 škola se zapojila do Peříčkového týdne 2019 nadace Pomozte dětem 

 z měsíce června byla na květen přesunuta historicko-poznávací exkurze do Prahy – 2. C, 6. A  

 

ČERVEN 

 úspěšně byla realizována exkurze do Čistírny odpadních vod Ivančice – 2. A, cyklisticko-vodácký 
kurz Sázava – 3. C, 7. A, školní výlety a exkurze jednotlivých tříd, v hodinách biologie bylo 
zmíněno ekologické chování v přírodě o prázdninách 

 historicko-poznávací exkurze do Prahy proběhla již v květnu 
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 navíc mimo plán proběhla plavba po řece Jihlavě – 3. A, slavnostní vyhlášení výsledků literární 
soutěže Skrytá paměť Moravy – téma Voda má, voda má…, vyhodnocení literární a výtvarné 
soutěže Voda štětcem a básní na téma Neplýtvej vodou!, vyhodnocení celostátní literární 
soutěže Piš a buď slyšet, celostátní finále soutěže Europa Secura – tři žáci ze 7. A 

 

 

 

11. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 Prezentace školy na základních školách v regionu, 

 burza AMOS pro žáky základních škol, 

 burza oborů Brno, 

 prezentace školy na adventní akci na ZŠ v Oslavanech, 

 burza povolání SVČ Ivančice. 
 

Škola se na veřejnosti také prezentuje například divadelním představením, vystoupením 
pěveckého sboru Blahoslavíci, výstavou prací žáků v Městské knihovně Ivančice a majálesem. Na 
přípravě majálesu se podílejí všechny třídy pod vedením učitelů výtvarné výchovy a třídních 
učitelů. O životě ve škole je veřejnost informována pravidelně na webových stránkách školy, 



31 

 

v měsíčníku Ivančický zpravodaj, kabelové televizi i školní ročence. Každoročně také škola pořádá 
pro své žáky, absolventy i širokou veřejnost školní ples. 
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12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

ČŠI ve sledovaném období svoji činnost ve škole nevykonávala. 

13. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Záložka do knihy spojuje školy – jedná se o mezinárodní projekt, který vypisuje Slovenská 
pedagogická knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.  V loňském školním roce se 
konal již 9. ročník. V rámci tohoto projektu žáci jednotlivých tříd připraví různými technikami 
záložky, které zobrazují jejich oblíbené knihy. Tyto záložky si pak vymění s dětmi ze školy na 
Slovensku. Tak si mezi sebou žáci v odpovídajících věkových kategoriích doporučí četbu, která je 
zaujala. Výsledkem byla ve školním roce 2018/2019 spolupráce s Církevnou spojenou školou v 
Humenném. Celý projekt jeho slovenská odborná koordinátorka Mgr. Rozalia Cenigová, ústřední 
metodička pro školní knihovny na Slovensku, přihlásila do celostátní slovenské soutěže „SAKAČIK 
2018“, kde v únoru 2019 získal 1. místo. 
V rámci Mezinárodního dne jazyků studenti vyslechli přednášku Kateřiny Němcové o možnostech 
krátkodobých i dlouhodobých pobytů a studiu v Německu a jiných německy mluvících zemích. 
Tím se naše škola zapojila do projektu Do Německa na zkušenou - Versuch´s mal in Deutschland, 
který je podporován mnoha významnými institucemi (např. MŠMT ČR, Goethe-Institut Praha, 
Velvyslanectví SRN v Praze, DAAD - Německá akademická výměnná služba, Tandem - Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže aj.). 
Studenti se zapojili do projektu Dny dětského čtení, který v Evropě působí pod názvem Europe 
read. 
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14. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Škola realizovala vzdělávání pro seniory ve spolupráci s ČZU Praha formou Virtuální Univerzity 
třetího věku na téma Etika jako východisko z krize společnosti. Dále byly realizovány přednášky 
významných absolventů gymnázia pro širokou veřejnost.  
V rámci Mezinárodního dne jazyků studenti vyslechli přednášku Kateřiny Němcové o možnostech 
krátkodobých i dlouhodobých pobytů a studiu v Německu a jiných německy mluvících zemích. 
Tím se naše škola zapojila do projektu Do Německa na zkušenou - Versuch´s mal in Deutschland, 
který je podporován mnoha významnými institucemi (např. MŠMT ČR, Goethe-Institut Praha, 
Velvyslanectví SRN v Praze, DAAD - Německá akademická výměnná služba, Tandem - Koordinační 
centrum česko-německých výměn mládeže aj.). 
Studenti se zapojili do projektu Dny dětského čtení, který v Evropě probíhá pod názvem Europe 
read. 
 
 
 
 

 

15. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 
Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Škola je zapojena do projektu OPVVV  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007893 GJB – INKLUZE 
v rámci Šablon pro střední školy I. V rámci tohoto projektu škola financuje školního psychologa, 
školního kariérového poradce a vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na inkluzi. 

16. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODOBOROVOU ORGANIZACÍ A DALŠÍM PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 
ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vedení školy má uzavřenou platnou kolektivní smlouvu s odborovou organizací, která ve škole 
působí. S odborovou organizací spolupracuje úzce vedení školy na schválení strategických 
dokumentů školy, jako je vnitřní platový předpis, organizační řád, pravidla čerpání FKSP a další. 
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Škola spolupracuje se Skupinou ČEZ v projektu Jaderná maturita, dále s Kulturním a informačním 
centrem v Ivančicích, Střediskem volného času v Ivančicích – účast žáků na kroužcích, 
na pořadech organizovaných SVČ, pořádání soutěží, s Pedagogicko-psychologickou poradnou 
v Brně při uplatňování podpůrných opatření a odborem sociálním  ̶  oddělením sociální prevence 
při MěÚ Ivančice při zajišťování besed pro žáky. Významná je také spolupráce s Městskou 
knihovnou – exkurze, výstavy, Dny poezie, DDM Oslavany – Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu, taneční kurzy. Škola spolupracuje také s Jihomoravským inovačním centrem v Brně 
na sdílení digitálních laboratoří pro naše studenty – laboratoř FABLAB a Jihomoravským centrem 
pro mezinárodní mobilitu v rámci podpory nadaných žáků. 

V rámci projektu Partnerství ve vzdělávání spolupracuje škola s Masarykovou univerzitou v Brně. 
Díky partnerství navázala kontakty s Přírodovědeckou fakultou MU Brno. Dále se naši žáci 
zúčastnili přednášek na PF MU a Dnů otevřených dveří. 

Vedení školy úzce spolupracuje s městem Ivančice. Starosta spolu s místostarosty města 
pravidelně zahajuje školní rok a maturitní zkoušky na naší škole, účastní se také předávání 
maturitních vysvědčení, které probíhá v obřadní síni města, a ostatních významných aktivit školy. 

Spolupráce s ČZU v Praze – škola je konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku. 

Škola má uzavřenou dohodu o spolupráci s jazykovou školou Alrete, s. r. o., která zajišťuje 
pro naše žáky studijní pobyty v Anglii a organizuje na půdě školy jazykové zkoušky PET a FCE. 

Významná je také spolupráce se Sdružením rodičů a přátel GJB Ivančice, z. s., z jehož prostředků 
se hradí odměny úspěšným studentům a další aktivity pro žáky školy. 
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17. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 

Příjmy 
 

Celkové příjmy 22.836.820,19 Kč 

Státní dotace 17.803.168,00 Kč 

Dotace od zřizovatele 2.881.000,00 Kč 

OPVVV 335 438,40 Kč 

Příjmy z vlastních fondů 167 591,29 Kč 

Příjmy z hospodářské činnosti 192 191,50 Kč 

Ostatní příjmy 1 457 431,00 Kč 

 
 
Výdaje 
 

Neinvestiční výdaje 23 633 023,40 Kč 

Investiční výdaje 1 151 906,41 Kč 

Náklady na mzdy pracovníků 13 287 169,00 Kč 

Odvody zdravotního a sociálního pojištění 4 437 536,00 Kč 

Výdaje na učebnice a učební pomůcky 76 630,80 Kč 

Výdaje na další vzdělávání pracovníků 39 200,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 5 792 507,60 Kč 

 

 

Školská rada schválila dne:  21. 10. 2019 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Bc. Petra Mrázová 

předsedkyně 


