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Výroční zpráva  

Gymnázia Židlochovice, příspěvkové organizace 

za školní rok  

2017/2018 

 

 

 

 
Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 

a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vypracoval Mgr. Jan Vybíral. 

 

V Židlochovicích dne 12. 10. 2018 

Čj. 171/2018 

            …………………………. 

          Mgr. Jan Vybíral  

              ředitel školy 

                  

          

 

 

 

V Židlochovicích dne 15. 10. 2018       …………………………. 

           MUDr. Jiří Ventruba, CSc. 

               předseda školské rady 
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Základní údaje o škole 

 
NÁZEV ŠKOLY:    Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY:  Jihomoravský kraj 

ADRESA:    Tyršova 400, 667 01 Židlochovice 

PRÁVNÍ FORMA:   příspěvková organizace 

IČ:      49459171 

IZO:      108 010 228 

IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: 600 014 100 

TELEFON, FAX:   547231476 

E-MAIL:    info@gymnzidlo.cz 

WEBOVÉ STRÁNKY:  www.gymnzidlo.cz 

ŘEDITEL ŠKOLY:   Mgr. Jan Vybíral 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Eduard Pataki 

CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY: 8 tříd, 250 žáků 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: střední všeobecně vzdělávací škola poskytující  

      úplné střední vzdělání ukončené maturitou  

ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ: předseda:  MUDr. Jiří Ventruba, CSc. 

     místopředseda:  Mgr. Hana Stravová 

     členové:   Mgr. Martina Bartáková 

Doc. Mgr. Petr Francán 

Ing. Petr Hýbler 

        Mgr. Lucie Pazderská  

        Mgr. Dana Pauková 

Markéta Pospíšilová 

        Ing. Jan Vitula 

 

 
 

 

Přehled oborů vzdělávání 
 

STUDIJNÍ OBOR:   79-41-K/81, Gymnázium  

 

NÁZEV ŠVP:    Školní vzdělávací program Gymnázia Židlochovice 
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Zaměstnanci gymnázia ve školním roce 2017/2018 

 

Pedagogický sbor a vyučované předměty: 

 

Mgr. Tomáš DRATVA, německý jazyk – dějepis – tělesná výchova, třídní učitel kvinty 

Mgr. Jana HOLÁNKOVÁ, biologie 

Mgr. Karla JAROŠOVÁ, výtvarná výchova – český jazyk 

RNDr. Jiří KUBEŠ, matematika, ředitel 

Mgr. Helena MARKOVÁ, český jazyk – základy společenských věd  

RNDr. Karel MARŠÁLEK (od 18. 9. 2017 do 31. 1. 2018), zeměpis 

Mgr. Zuzana MEZULIANIKOVÁ, základy společenských věd – anglický jazyk, třídní učitelka kvarty 

Mgr. Miroslava NECHVÍLOVÁ, francouzský jazyk – anglický jazyk 

Mgr. Dagmar NOVÁKOVÁ, anglický jazyk – německý jazyk 

Mgr. Karolína OTÝPKOVÁ, hudební výchova 

Mgr. Eduard PATAKI (od 1. 8. 2018), zeměpis – biologie, zástupce ředitele 

Mgr. Dana PAUKOVÁ, matematika – fyzika, třídní učitelka oktávy, školní metodik prevence 

Mgr. Lucie PAZDERSKÁ, matematika – biologie 

Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ, chemie – biologie, třídní učitelka tercie 

Mgr. Hana STRAVOVÁ, matematika – fyzika, výchovná poradkyně, třídní učitelka primy 

Mgr. Danuše ŠVARZBERGEROVÁ, český jazyk – dějepis, koordinátor SOČ a soutěží 

Mgr. Jitka VEITHOVÁ, německý jazyk – ruský jazyk, třídní učitelka sexty 

Ing. Karel VITULA, informatika a výpočetní technika – tělesná výchova, správce ICT, třídní učitel 

sekundy 

Mgr. Jan VYBÍRAL (od 1. 8. 2018), zeměpis – základy společenských věd, ředitel 

PhDr. Debora ZEMENOVÁ, anglický jazyk, třídní učitelka septimy 

Bc. Kateřina ŽÁKOVÁ, zeměpis 

Mgr. Hana ŽAMPACHOVÁ, tělesná výchova – německý jazyk – anglický jazyk, zástupkyně ředitele 

 

 

Externí vyučující: 

RNDr. Anna LEŠOVSKÁ, deskriptivní geometrie 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

Dana SAŇKOVÁ, hospodářka 

Milena PAVLASOVÁ, ekonomka – účetní  



- 4 - 

 

Jaroslav PUKL (do 31. 1. 2018), školník – údržbář  

Patrik EFFENBERGER (od 6. 4. 2018), školník – údržbář 

Jana HORNÍČKOVÁ, vrátná 

Bronislava JELÍNKOVÁ, uklízečka  

Martina NOVÁKOVÁ, uklízečka  
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Spádovost žáků 
 

K 30. 6. 2018 studovalo na Gymnáziu Židlochovice celkem 236 žáků. Podle údajů ze školní matriky měli 

tito žáci uvedeno trvalé bydliště v celkem 44 obcích ve čtyřech okresech Jihomoravského kraje. 

 

OBEC POČET ŽÁKŮ 
 

OBEC POČET ŽÁKŮ 

Blučina 14 
 

Pohořelice 12 

Branišovice 3 
 

Popovice 1 

Bratčice 3 
 

Pravlov 1 

Brno 5 
 

Přísnotice 5 

Holasice 2 
 

Rajhrad 26 

Hrušovany u Brna 23 
 

Rajhradice 5 

Ivaň 2 
 

Rebešovice 1 

Křepice 1 
 

Smolín 1 

Loděnice 1 
 

Sobotovice 6 

Malešovice 2 
 

Syrovice 7 

Medlov 2 
 

Šitbořice 2 

Měnín 3 
 

Telnice 1 

Modřice 13 
 

Troskotovice 1 

Moravany u Brna 1 
 

Újezd u Brna 3 

Morkůvky 1 
 

Unkovice 1 

Němčičky u Židlochovic 1 
 

Vlasatice 2 

Nikolčice 2 
 

Vojkovice 14 

Nosislav 9 
 

Vranovice 9 

Odrovice 1 
 

Žabčice 6 

Opatovice 5 
 

Žatčany 2 

Ořechov 2 
 

Želešice 1 

Otmarov 1 
 

Židlochovice 35 
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Údaje o přijímacím řízení do primy 

 

Ke studiu do primy 2017/2018 na Gymnáziu Židlochovice se přihlásilo celkem 80 uchazečů – žáků 

pátých tříd základních škol. Mezi přihlášenými bylo 47 dívek a 33 chlapců. Přihlášení navštěvovali 

27 základních škol. Podle přihlášek měli uchazeči uvedeno trvalé bydliště ve 25 obcích. 

Jednotnou přijímací zkoušku tvořily dva testy, z matematiky a českého jazyka. Žáci si mohli podat 

přihlášku na dvě školy. Na obou školách pak měli možnost testy psát. Lepší výsledek se jim poté 

započítával na obě školy. První termín si na naší škole zvolilo 61 uchazečů. Druhý termín si vybralo 

19 uchazečů.  

Podle výsledku přijímacích zkoušek a prospěchu na základní škole bylo přijato 30 žáků.  

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Židlochovice museli přijatí uchazeči potvrdit doručením 

zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů. Učinilo tak celkem 27 uchazečů. Tři zápisový lístek 

nedodali. Za ně byli přijati tři další uchazeči podle pořadí. 

Odvolání třinácti uchazečů, kterým ředitel nemohl z kapacitních důvodů vyhovět, byla odeslána 

k posouzení zřizovateli školy. Ten neshledal žádné pochybení. 
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Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2017/2018 
 

Na začátku školního roku 2017/2018 studovalo na Gymnáziu Židlochovice celkem 236 žáků. Jeden žák 

přerušil na tento školní rok studium z důvodu studia v zahraničí. Během školního roku nedošlo 

k žádnému přestupu nebo ukončení studia, tj. počet žáků se neměnil. 

Ke konci školního roku bylo klasifikováno 236 žáků, 234 žáků prospělo, 120 mělo vyznamenání. Dva 

žáci neprospěli, ale úspěšně složili opravnou zkoušku. 

 

  

Prospěch a zameškané hodiny ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída 
Počet 

studentů 

Prospěli 

s vyzname-

náním 

Prospěli Neprospěli 
Nehod-

noceni 

Průměrný 

počet 

zameška-

ných hodin  

na žáka 

Počet 

neomluve-

ných hodin 

celkem 

prima 33  31 2 0  0  46,0  0  

sekunda 33  20  13   0  0  51,6  0  

tercie 31  19  12  0  0  35,9  0  

kvarta 31  17 14  0  0  78,0  0  

kvinta 30  6  24  0  0  89,2  0  

sexta 25  7  18  0  0  82,8  3  

septima 31  11  20  0  0  109,2  0  

oktáva 22  7 15 0  0  54,7  0  



- 8 - 

 

Průměrný prospěch z předmětů ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 
 
 

Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Celkový prospěch 1,2   1,4  1,4  1,5  1,8  1,7  1,6  1,8  

 

Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

POVINNÉ PŘEDMĚTY: 

Český jazyk 1,4  1,9  1,9 1,5 2,4 1,5 2,2  2,6 

Anglický jazyk 1,2  1,6  1,4  1,7  1,5  1,7  1,4  1,7  

Německý jazyk - - -  2,1  2,1  2,2  2,3  2,6  

Francouzský jazyk - - 1,1  2,2  1,9 -  1,9 1,8 

Ruský jazyk - - 1,6 - - - - - 

Občanská výchova 1,2  1,2  1,4  1,2 - - - - 

Základy společenských 

věd 
- - - - 2,2  2,1  2,2  2,2  

Dějepis 1,2  1,5  1,5  1,3  2,1  2,4  2,0  - 

Zeměpis 1,1  1,5  1,2  1,6  1,6  1,4  1,6 - 

Matematika 1,2 1,7  1,8  1,9  2,5  1,9  2,4  2,9 

Fyzika 1,2  1,8  1,8  1,9  2,4  2,0  2,4 - 

Chemie - 1,6  1,2  1,7  1,7  2,4  1,7 - 

Biologie 1,2  1,2  1,3  1,4  2,2  1,9  2,4  1,4 

Informatika a výpočetní 

technika 
1,0 - 1,1 1,1 1,2 1,1 - - 

Hudební výchova 1,1  1,3  1,1  1,3  1,2  1,3 - - 

Výtvarná výchova 1,1  1,2  1,0  1,2  1,2  1,0 - - 

Tělesná výchova 1,0  1,0  1,1  1,0  1,0 1,0 1,1  1,0 
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Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: 

Cvičení z fyziky - 1,0  - - - - 1,5  1,5 

Cvičení z biologie - 1,2  - - - - 1,5 1,5 

Cvičení z matematiky - - 1,4 - - - 1,1 2,3 

Cvičení z informatiky - - - - - - - 1,4 

Seminář z českého jazyka - - - 1,4 - - - - 

Cvičení z chemie - - - 1,3 - - 1,3 1,7 

Konverzace v anglickém 

jazyce 
- - - - - - 1,0 1,5 

Konverzace v německém 

jazyce 
- - - - - - 1,0 2,0 

Konverzace ve 

francouzském jazyce 
- - - - - - - 1,0 

Seminář z výtvarné 

výchovy 
- - 1,1 - - - 1,0 1,0 

Seminář ze zeměpisu - - - - - - 1,8 2,5 

Státní zkouška FCE z Aj - - - - - - 1,0 1,0 

Společenskovědní seminář - - - - - - 1,6 - 

Seminář ze základů 

společenských věd 
- - - - - - - 2,3 

Latinský jazyk - - - . - - - - 

Deskriptivní geometrie - - - - - - 1,5 1,0 
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Maturitní zkoušky na Gymnáziu Židlochovice ve školním roce 2017/2018 
 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo osmý ročník svého studia celkem 22 žáků oktávy a splnilo tak 

nutnou podmínku k vykonání maturitní zkoušky. Maturity se již poosmé uskutečnily současným 

způsobem ve dvou částech – společné (státní) a profilové. 

Ve společné části maturovali všichni z českého jazyka a literatury a dále si mohli vybrat mezi cizím 

jazykem nebo matematikou. Zkouška z českého a cizího jazyka měla tři části: didaktický test, písemnou 

práci a ústní zkoušku. Zkoušku z matematiky tvořil pouze didaktický test.  

Profilová část na naší škole obsahovala dvě zkoušky. Žáci si mohli vybírat z deseti předmětů. Forma 

těchto zkoušek byla různá: ústní zkouška, písemná zkouška, praktická zkouška, obhajoba práce nebo 

kombinace těchto forem.  

Maturitním komisařem u písemných testů společné části byl na naši školu jmenován Mgr. et Mgr. Aleš 

Ziegler. Předsedou zkušební komise u ústních zkoušek byl Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer. 

22 žáků maturitní zkoušku úspěšně vykonalo. Deset žáků prospělo s vyznamenáním. Slavnostní předání 

maturitních vysvědčení se uskutečnilo za přítomnosti starosty města v obřadní místnosti Městského 

úřadu v Židlochovicích ve pátek 25. května 2018.  
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Prospěch z jednotlivých předmětů ve společné i profilové části maturit 
 

 

 
PROSPĚCH 

výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný 

SPOLEČNÁ ČÁST  

Český jazyk  

a literatura 
10 7 4 1 0 

Anglický jazyk 10 6 0 0 0 

Matematika 2 3 0 1 0 

PROFILOVÁ 

ČÁST 
 

Zeměpis 1 2 4 0 0 

Biologie 7 2 0 0 0 

Fyzika 1 0 2 0 0 

Chemie 5          2 0 1 0 

Anglický jazyk 1 2 1 0 0 

Základy 

společenských věd 
1 1 1 1 0 

Informatika  

a výpočetní technika  
2 0 2 0 0 

Deskriptivní 

geometrie 
1 0 0 0 0 

Německý jazyk 1 0 2 0 0 

Výtvarná výchova 1 0 0 0 0 

 

 

 

Nejlepší žáci v didaktických testech společné části maturit 
 

Didaktický test Žáci s percentilem vyšším než 95,0 

Český jazyk a literatura 
Bilavčíková, Hroudný, Jakubcová, Kiowský, Kotlánová, 

Šillerová 

Anglický jazyk Jakubcová, Šillerová 
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Seznam učitelů, kteří jsou vyškoleni pro společnou část maturitní zkoušky  

(stav k 31. 8. 2018) 

 

Školní maturitní komisař Dratva    

     Provazníková  

     Veithová 

     Žampachová 
 

Zadavatel   Jarošová (PUP)  PUP – „přiznané uzpůsobení podmínek“ 

     Pauková (PUP) 

     Provazníková (PUP) 

     Mezulianiková (PUP)   

     Žampachová (PUP)  

     Zemenová (PUP)   

     Dratva (PUP)     

     Marková (PUP)   

     Pazderská   

     Nechvílová (PUP)   

     Stravová   

     Švarzbergerová      

     Veithová (PUP)   

     Vitula 
 

Hodnotitel písemná zk. Nechvílová – Fj 

     Dratva – Nj 

     Zemenová – Aj  

     Veithová – Nj 
 

   ústní zk. Marková – Čj   

     Mezulianiková – Aj (PUP) 

     Zemenová – Aj (PUP)  

     Dratva – Nj 

     Nechvílová – Aj, Fj (PUP)  

     Veithová – Nj 

    Kaválek – Čj  
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Předmětové soutěže a olympiády ve školním roce 2017/2018 
 

Žáci gymnázia se pravidelně zúčastňují různých soutěží a předmětových olympiád. Žáci se zde mohou 

srovnávat se svými vrstevníky z jiných škol. Vyhlašovaných soutěží je celá řada. Nejvíce ceněné jsou 

soutěže pořádané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Těmto věnuje gymnázium největší 

pozornost. Soutěže jsou také určitým ukazatelem úspěšnosti školy, a to nejen pro zřizovatele škol, ale 

i širokou veřejnost. Většina soutěží má nejdříve školní a poté okresní a krajská, příp. celostátní kola. 

Výsledky nejúspěšnějších studentů jsou také zhodnocené v rámci programu Excelence. 

 

 

 

Přehled nejlepších výsledků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2017/2018 

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2017/2018 
 

Kategorie C, okresní kolo (tercie) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

1.    Sedláková Andrea tercie  postup do kraj. kola 

 
Kategorie D, okresní kolo (prima, sekunda) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

2.    Šmajsová Sára sekunda postup do kraj. kola 

5.    Kolářová Michaela prima   

 
Kategorie C, krajské kolo (tercie) 

 

pořadí v kraji   příjmení a jméno třída  pozn. 

3.    Sedláková Andrea tercie   

 
Kategorie D, krajské kolo (prima, sekunda) 

 

pořadí v kraji   příjmení a jméno třída  pozn. 

5.    Šmajsová Sára sekunda  

 

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2017/2018 
 

Kategorie NG, celostátní kolo 

 

pořadí v celost. kole  příjmení a jméno třída  pozn. 

6.    Hodinský Petr  tercie 
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DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ GYMNÁZIÍ 2017/2018 
 

Kategorie VG, celostátní kolo 

 

pořadí v celost. kole  příjmení a jméno   třída  pozn. 

24.    Hroudný, Procházka, Procházka septima 

 

 

EURORÉBUR 2017/2018 
 

Kategorie 1, krajské kolo (prima, sekunda, 6. a 7. r. ZŠ) 

 

pořadí v kraji jednotlivci příjmení a jméno třída  pozn. 

3.    Roblík Tadeáš  sekunda post. do celostát. kola 

7.    Hochmanová K. prima    

8.    Kunc Tadeáš  sekunda 

9.     Kovarčíková Barbora sekunda 

 

pořadí v kraji družstva příjmení a jméno třída  pozn. 

7.    žáci z sekundy  sekunda 

Kategorie 2, krajské kolo (tercie, kvarta, 8. a 9. r. ZŠ) 

 

pořadí v kraji jednotlivci příjmení a jméno třída  pozn. 

3.    Hodinský Petr  tercie  post. do celostát. kola 

pořadí v kraji družstva příjmení a jméno třída  pozn. 

4.    žáci z tercie  tercie  post. do celostát. kola 

7.    žáci z kvarty  kvarta    

 

Kategorie SŠ, krajské kolo (kvinta až oktáva) 

 

pořadí v kraji družstva příjmení a jméno třída  pozn. 

8.    žáci z septimy  septima 

 

Kategorie 1, celostátní kolo (prima, sekunda, 6. a 7. r. ZŠ) 

 

pořadí v rep. jednotlivci příjmení a jméno třída  pozn. 

    Roblík Tadeáš  sekunda 

 

pořadí v rep. družstva  příjmení a jméno třída  pozn. 

35.    žáci z sekundy  sekunda 

 

Kategorie 2, celostátní kolo (tercie, kvarta, 8. a 9. r. ZŠ) 

 

pořadí v rep. jednotlivci příjmení a jméno třída  pozn. 

    Hodinský Petr  tercie 

 

pořadí v rep. družstva  příjmení a jméno třída  pozn. 

6.    žáci z kvarty  kvarta 

8.    žáci z tercie  tercie 
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FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 2017/2018 

 
Kategorie G, okresní kolo (sekunda) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

2    Čupr Kryštof  sekunda   

4.    Roblík Tadeáš  sekunda   

6.    Lemon David  sekunda 

14.    Macek David  sekunda  

19.    Hamšík Václav sekunda 

 

Kategorie E, okresní kolo (kvarta) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

3.    Procházka Michael kvarta  postup do kraj. kola, úsp. řeš. 

4.    Nekvapil David kvarta  postup do kraj. kola, úsp. řeš. 

5.    Procházková Ivona kvarta  postup do kraj. kola 

8.    Šillerová Magdaléna kvarta 

 

Kategorie F, okresní kolo (tercie) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

2.    Hodinský Petr  tercie   

3.    Foltýnová Anna tercie   

4.    Remešová Alžběta tercie 

 

 

Kategorie E, krajské kolo (kvarta) 

 

pořadí v kraji   příjmení a jméno třída  pozn. 

9.    Procházka Michael kvarta   

15.    Nekvapil David kvarta 

 

 

 

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 2017/2018 
 

Kategorie D, okresní kolo 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

2.    Procházka Michael kvarta  postup do kraj. kola 

9.    Pospíšilová Barbora kvarta 

12.    Procházková Ivona kvarta 

 

Kategorie D, krajské kolo 

 

pořadí v kraji   příjmení a jméno třída  pozn. 

4.-5.    Procházka Michael kvarta 
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LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2017 
 

Kategorie B, základní kolo (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

 

pořadí v kraji pořadí celk. příjmení a jméno třída  pozn. 

8.-9.  45.-50.  Pauk Petr  prima  krajský semifinalista 

31.-35.  205.-221. Scheerová Jana tercie  krajský semifinalista 

36.-38.  222.-241. Nekvapil David kvarta  krajský semifinalista 

39.-40.  242.-260. Ondryhalová Jitka tercie  krajský semifinalista 

56.-57.  362.-379. Křížová Veronika tercie  krajský semifinalista 

 

Kategorie B, krajské kolo (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

 

pořadí v kraji   příjmení a jméno třída  pozn. 

25.    Ondryhalová Jitka tercie 

37.    Scheerová Jana tercie 

43.    Nekvapil David kvarta 

 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2017/2018 

 
Kategorie Z6, okresní kolo (prima) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno  třída  pozn. 

1.    Pauk Petr   prima 

5.    Hochmanová Kateřina prima 

9.    Bubeníková Tereza  prima 

 
Kategorie Z7, okresní kolo (sekunda) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

4.    Minaříková Lucie sekunda 

 

Kategorie Z8, okresní kolo (tercie) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

7.    Hodinský Petr  tercie 

9.    Remešová Alžběta tercie 

10.    Foltýnová Anna tercie 

 

 

Kategorie Z9, okresní kolo (kvarta) 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

6.    Procházka Michael kvarta 

6.    Procházková Ivona kvata 

6.    Šilerová Magdaléna kvarta 

9.    Chromý Lukáš kvata 
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OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 2017/2018 
 

Kategorie I.B, okresní kolo 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

2.    Šmajsová Sára sekunda 

 
Kategorie II.B, okresní kolo 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

2.    Hřebíčková Barbora kvarta 

 
Kategorie III.A, okresní kolo 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

1.    Šup Jan  septima postup do kraj. kola 

 
Kategorie III.A, krajské kolo 

 

pořadí v kraji   příjmení a jméno třída  pozn. 

3.    Šup Jan  septima  

 

 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 2017/2018 
 

Kategorie I., okresní kolo 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

5.    Hodinský Petr  tercie  postup do kraj. kola 

 

 

OLYMPIÁDA VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE 2017/2018 
 

Kategorie B2, krajské kolo 

 

pořadí v kraji   příjmení a jméno třída  pozn. 

3.    Bukovinová Barbora kvinta 

8.    Křivánek Tomáš    

 

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2017/2018 
 

Kategorie I., okresní kolo 

 

pořadí v okrese  příjmení a jméno třída  pozn. 

2.    Foltýnová Anna tercie  postup do kraj. kola 
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SOČ 2017/2018 
 

Obor 2, krajské kolo 

 

pořadí v kraji    příjmení a jméno třída  pozn. 

3.    Felcmanová Adéla septima   

 

Obor 3, krajské kolo 

 

pořadí v kraji    příjmení a jméno třída  pozn. 

10.    Hodovský Pavel sexta   

 

Obor 05, okresní kolo 

 

pořadí v okrese   příjmení a jméno třída  pozn. 

    Králová Barbora septima postup do kraj. kola 

 

Obor 05, krajské kolo 

 

pořadí v kraji    příjmení a jméno třída  pozn. 

6.    Králová Barbora septima  

 

Obor 11, celostátní kolo 

 

pořadí v celost. kole   příjmení a jméno třída  pozn. 

5.    Chlup Adam,  

Kříž Daniel            septima 

 

Obor 15, celostátní kolo 

 

pořadí v celost. kole   příjmení a jméno třída  pozn. 

1.    Hroudný Jan  

   

Obor 16, krajské kolo 

 

pořadí v kraji    příjmení a jméno třída  pozn. 

4.    Hroudný Jan   

 

Obor 17, okresní kolo 

 

pořadí v okrese   příjmení a jméno třída  pozn. 

1.    Procházka Jan  septima postup do kraj. kola 

  

Obor 17, krajské kolo 

 

pořadí v kraji    příjmení a jméno třída  pozn. 

2. (1.?)    Procházka Jan  septima postup do celostát. kola 

  

Obor 17, celostátní kolo 

 

pořadí v celost. kole   příjmení a jméno třída  pozn. 

6. (7.?)    Procházka Jan  septima   
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ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 2017/2018 
 

Kategorie A, okresní kolo (prima) 

 

pořadí v okrese   příjmení a jméno třída  pozn. 

8.    Soldán Mikuláš prima 

 

Kategorie B, okresní kolo (sekunda) 

 

pořadí v okrese   příjmení a jméno třída  pozn. 

8.    Kovarčíková Barbora sekunda úspěšný řešitel 

 

Kategorie C, okresní kolo (tercie, kvarta) 

 

pořadí v okrese   příjmení a jméno třída  pozn. 

2.    Hodinský Petr  tercie  post. do kraj. kola 

 

Kategorie D, okresní kolo (kvinta až oktáva) 

 

pořadí v okrese   příjmení a jméno třída  pozn. 

5.    Procházka Jan  septima 

9.    Kříž Daniel  septima 

 

Kategorie C, krajské kolo (tercie, kvarta) 

 

pořadí v kraji    příjmení a jméno třída  pozn. 

2.    Hodinský Petr  tercie  post. do celostát. kola 

 

Kategorie C, celostátní kolo (tercie, kvarta) 

 

pořadí v kraji    příjmení a jméno třída  pozn. 

18.    Hodinský Petr  tercie  úspěšný řešitel 
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Přehled prací SOČ ve školním roce 2017/2018 

 

Do školního kola Středoškolské odborné činnosti se přihlásilo jedenáct prací. Devět z nich postoupilo 

přes okresní do krajského kola a čtyři pak bojovaly v kole ústředním.  V celostátním kole se umístil Jan 

Hroudný v oboru teorie kultury na 1. místě, Adam Chlup s Danielem Křížem na 5. místě, Jan Procházka 

ze Syrovic na 6. místě a Jan Procházka z Holasic na 7. místě. Oproti minulému školnímu roku naši školu 

reprezentovalo v celostátním kole o dva žáky méně, ale všichni se umístili na vyšších místech. Jan 

Hroudný získal za práci František Boleloucký a Obrana národa na Židlochovicku Cenu Učené 

společnosti České republiky. 

 

Obor 02 fyzika 

Jméno žáka: A. Felcmanová (septima) 

Název práce: Vizualizace Lissajousových obrazců, hypotrochoid a Archimédovy spirály a spojitost 

s harmonií 

 

Obor 02 fyzika 

Jméno žáka: T. Křivánek (septima) 

Název práce: Mars a mise s ním spojené 

     

Obor 03 chemie 

Jméno žáka: P. Hodovský (sexta) 

Název práce: Aplikace nově připravených molekulárních prekurzorů a syntéze nanočástic slitin kovů 

 

Obor 05 geologie a geografie 

Jméno žáka: B. Králová (septima) 

Název práce: Porovnání údajů amatérského meteorologického měření s hodnotami z profesionální 

meteorologické stanice  

 

Obor 11. stavebnictví, architektura a design interiérů 

Jméno žáka: A. Chlup, D. Kříž (septima) 

Název práce: Návrh na rekonstrukci přemostění a pozemních komunikací u Židlochovic   

Obor 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

Jméno žáka: J. Hroudný (oktáva) 

Název práce: Komenského ulice v Židlochovicích 
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Obor 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

Jméno žáka: J. Procházka, Holasice (septima) 

Název práce: Teatralita procesu se skupinou Milady Horákové 

 

Obor 16. historie 

Jméno žáka: J. Hroudný (oktáva) 

Název práce: František Boleloucký a Obrana národa na Židlochovicku 

 

Obor 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory 

Jméno žáka: J. Procházka, Syrovice (septima) 

Název práce: Návrh na změnu volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
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Projekt podpory přírodovědných předmětů 

 

V uplynulém školním roce proběhl na Gymnáziu Židlochovice třetí ročník „Projektu podpory 

přírodovědných předmětů“. Byl opět zaštiťován, podporován a financován městem Židlochovice.  

Jeho cílem bylo zvýšit a podpořit zájem našich studentů o přírodovědné a technické obory: biologii, 

chemii, fyziku, matematiku, zeměpis a informatiku a výpočetní techniku. Gymnázium Židlochovice tak 

s finanční podporou města Židlochovice reflektovalo koncept projektu „Excelence“ Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který se snaží motivovat mladé lidi ke studiu na vysokých školách 

přírodovědného a technického zaměření. Společenská potřeba profesí v těchto oborech roste a absolventi 

přírodovědných směrů mají při hledání zajímavého a kvalitně finančně ohodnoceného uplatnění dobré 

vyhlídky.  

Projekt sledoval rozvoj našich žáků a jednoduchým bodovacím systémem pravidelně oceňoval 

zapojování do předmětových soutěží zařazených do projektu Excelence. Oceňovány byly také odborné 

práce ve formě referátu ve stanovené kvalitě a rozsahu a práce Středoškolské odborné činnosti napříč 

všemi obory (tedy nejen přírodovědnými). Nejlepší žáci pak byli za každý měsíc oceněni finančními 

poukázkami. Na nižším gymnáziu bylo možné získat poukázku v hodnotě 1000 Kč při dosažení alespoň 

sedmi bodů. Na vyšším gymnáziu byly udělovány poukázky dvojí hodnoty. Při zisku alespoň sedmi, 

nejvýše však deseti bodů, šlo o poukázku ve výši 1 500 Kč, při bodovém zisku nad deset bodů to byla 

poukázka na 3 000 Kč. Poukázky mohou být využity k financování vzdělávacích aktivit nebo nákupu 

učebních pomůcek včetně elektroniky. 

Organizací projektu a vzájemnou spoluprací s městem Židlochovice byla ve škole pověřena Mgr. Dana 

Pauková.  

Na konci školního roku byly získané body každému žákovi sečteny a byli vyhodnoceni celkoví vítězové. 

Ti získali finanční poukázku určenou na jazykový pobyt v hodnotě 20 000 Kč pro nižší gymnázium 

a v hodnotě 50 000 Kč pro vyšší gymnázium. 
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Výsledky za školní rok 2017/2018: NIŽŠÍ GYMNÁZIUM 

Pořadí Jméno žáka Body Největší úspěchy 

1. Hodinský Petr 71,05 

Celostátní kolo Eurorebusu, 2. místo v 

krajském kole Zeměpisné olympiády, 2. 

místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

kat. F, ale také řada úspěchů v dějepisných 

soutěžích včetně 5. místa v celostátním kole 

2. Procházka Michael 67,05 

Celostátní kolo Eurorebusu, 4. – 5. místo v 

krajském kole Chemické olympiády, 

úspěšný řešitel krajského kola Fyzikální 

olympiády kat. E 

3. Procházková Ivona 51 
Celostátní kolo Eurorebusu, postup do 

krajského kola Fyzikální olympiády kat. E 

 

Výsledky za školní rok 2017/2018:VYŠŠÍ GYMNÁZIUM 

Pořadí Jméno žáka Body Největší úspěchy 

1. Procházka Jan (S) 63,35 

Postup do celostátního kola SOČ z 1. místa 

v krajském kole, 6. místo v celostátním kole, 

celostátní kolo Eurorebusu, dílčí úspěchy a 

účast v olympiádách z matematiky, chemie 

a biologie, účast ve školním týmu 

Internetové matematické olympiády 

2. Hroudný Jan 60 

Postup do celostátního kola SOČ z 2. místa 

v krajském kole, v celostátním kole SOČ 

pak obsadil 1. místo, celkem dvě práce 

SOČ, s druhou postoupil do krajského kola a 

obsadil 4. místo, zisk ceny Učené 

společnosti za práci o Františku 

Bolelouckém a Obraně národa na 

Židlochovicku 

3. Kříž Daniel 51 

Postup do celostátního kola SOČ z 2. místa 

v krajském kole, v celostátním kole SOČ 

pak 5. místo 
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Televizní soutěž „U6 – úžasný svět vědy“ 

 

1. března 2018 se 5 žáků kvarty (Barbora Pospíšilová, Michal Procházka, Ivona Procházková, 

Magdalena Šilerová, David Nekvapil) zúčastnilo natáčení televizního soutěžního pořadu ČT „U6 – 

úžasný svět vědy“.  Natáčelo se v interaktivní expozici haly VIDA Centra v Brně. Soutěž je zaměřena 

na přírodní vědy a jejich využití v reálném životě. Kromě vědomostních otázek se soutěží 

i v pohybových a dovednostních aktivitách. Proti sobě soupeří o vítězství vždy dva týmy. S našimi žáky 

se utkali žáci Gymnázia Křenová. 

 

 

Pravidelné hodiny francouzského jazyka s rodilým mluvčím 
 

V rámci projektu Šablony – III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ začal naše hodiny 

francouzštiny pravidelně navštěvovat francouzský rodilý mluvčí pan Fabrice Gaspel, který již několik 

let působí v Brně jako lektor FLE (výuka francouzštiny pro cizince). Pan Gaspel vystudoval pedagogiku 

a didaktiku francouzského jazyka a má bohaté zkušenosti s výukou českých středoškoláků a přípravou 

na mezinárodní zkoušky DELF. Dochází jednou až dvakrát měsíčně do pondělních hodin. Pan Gaspel 

se při výuce soustředí na nácvik správné francouzské výslovnosti, správné užívání slov a je velice 

otevřený k diskuzi se studenty i učiteli. Jeho přítomnost je příjemným zpestřením a obohacením výuky, 

proto doufáme, že se v rámci tohoto dvouletého programu s panem Gaspelem domluvíme na častějších 

návštěvách. 

 

 

Sportovní kurzy 

 

Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnily dva zimní sportovní kurzy: pro sekundu, v Karlově pod 

Pradědem (31 žáků + 3 učitelé) a společný kurz pro kvintu a sextu na Ramzové (30 žáků + 3 učitelé).  

V červnu se potom konal letní sportovní kurz pro septimu na Vltavě (19 žáků + 3 učitelé). Všechny 

kurzy proběhly bez problémů a bez úrazů. 

 

 

 

 

 



- 25 - 

 

Třídění odpadu – Projekt „Zelená škola“ 

 

Na našem gymnáziu je zaveden systém třídění odpadů. Výchova ke zdravému životnímu prostředí tak 

není pouze teorií.  V každé učebně jsou odpadkové koše na papír, plast a bioodpad. Na každé 

chodbě jsou pak koše na komunální odpad. V budově je umístěn také odpadkový koš na hliník 

a elektrodpad. Všechny koše jsou viditelně označeny a v každé učebně visí jednoduchý návod jak třídit. 

Gymnázium je zapojeno do projektu „Zelená škola“. 

 

 

19. společenský ples Gymnázia Židlochovice 

 

V pátek 16. února 2018 se uskutečnil již 19. ples naší školy. Pořadatelem plesu bylo Sdružení přátel 

Gymnázia Židlochovice. Rodiče, učitelé i žáci pod vedením pana učitele Mgr. Tomáše Dratvy věnovali 

přípravě a organizaci plesu mnoho času a energie.  

Na úvod plesu zatančili studenti sexty polonézu, kterou připravovali přes dva měsíce s paní učitelkou 

Mgr. Vendulou Provazníkovou. K tanci a poslechu hrála pro téměř 300 hostů skupina Fantazie. Součástí 

plesu byla také tombola, ve které se letos sešlo cca 250 cen. Přispěli do ní rodiče a další osoby, řada 

firem a institucí, místních i ze širokého okolí, včetně městských úřadů Židlochovic, Rajhradu 

a Pohořelic. Výtěžek plesu bude použit k hrazení různých aktivit žáků školy.  

 

 

Poznávací zájezd do Paříže 

 
Ve dnech 29. 4. až 4. 5. 2018 se již poněkolikáté uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Paříže. 

Tentokrát jsme vše zorganizovali svépomocí bez cestovní kanceláře. 

Pondělní příjezd do města nad Seinou, vyrazili jsme na Trocadéro a odtud směrem k Eiffelově věži.  

V odpoledních hodinách jsme se přemístili do útrob muzea Louvru s nadějí, že se tam schováme před 

deštěm a že se i pokocháme nabídkou největší sbírky artefaktů na světě. V úterý ráno na prvního máje 

jsme metrem vyrazili na Champs-Elysées k Vítěznému oblouku, prošli celou avenue a splnili dva 

kvízové úkoly. Úspěšně, bien sûr. Ze Champs-Elysées jsme se pěšky přesunuli k Elysejskému paláci, 

sídlu prezidenta, chrámu Madeleine a opeře Garnier, kde jsme nasedli na metro, které nás zavezlo 

na Montmartre, jedno z nejkouzelnějších míst Paříže. Třetí den dopoledne nás čekal zámek Versailles. 

Odpoledne jsme pak naším autokarem přejeli do pařížského Manhattanu, jak se přezdívá moderní čtvrti 

La Défense a den zakončili vyjížďkou po Seině na výletní lodi bateau-mouche. Čtvrteční ráno nás metro 

vysadilo ve čtvrti Beaubourg s moderní stavbou Centre Georges Pompidou, odtud jsme došli ke staré 
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radnici a po mostě se dostali na ostrov Cité, což je kolébka Paříže, kde to všechno začalo. Dnes zde stojí 

nejnavštěvovanější památka celé Francie a tím je katedrála Notre-Dame. Podél Seiny jsme se dostali do 

Českého centra, kde na nás už čekala paní Billardová, která nám ukázala budovu ČC, představila historii, 

současnost a funkci ČC, zodpověděla naše otázky a umožnila setkání se zaměstnanci Konzulárního 

oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži. Po bulváru Saint-Germain jsme přešli do Latinské čtvrti, k muzeu 

středověku Cluny, budovám nejstarší a největší univerzity Sorbonně, k pařížskému Pantheonu 

a do Lucemburských zahrad, kde jsme zakončili náš společný program. A pak už jen metro, nádraží 

Bercy a pár posledních obrázků Paříže přes okna autobusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

 

Poradenské pracoviště na Gymnáziu Židlochovice ve školním roce 2017/2018 

 

Výchovné poradenství 
 

Ve funkci výchovné poradkyně ve školním roce 2017/2018 pracovala Mgr. Hana Stravová. Její práce se 

týkala několika oblastí:  

- profesní orientace žáků posledních ročníků (předávání informací, orientace v možnostech 

pomaturitního vzdělávání včetně organizace návštěvy Veletrhu pomaturitního vzdělávání 

Gaudeamus, zajištění přednášek o přijímacím řízení na vysoké školy, seznámení se vzorovými 

testy TSP a OSP, doporučení vhodného individuálního testování k určení profesní orientace), 

spolupráce s vysokými školami – projekt Partnerství ve vzdělávání s Masarykovou univerzitou 

v Brně,  

- řešení výchovných problémů, přijímání preventivních, popř. nápravných opatření, 

- práce s problematickými třídními kolektivy ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou 

poradnou, 

- vyhledávání talentů a koordinace vzdělávání žáků mimořádně nadaných,  

- koordinace vzdělávání žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se specifickými 

vzdělávacími potřebami 

- spolupráce s agenturami umožňujícími zahraniční studium, brigády a studentské stáže.  

Škola má vypracovaný plán výchovného poradenství. Dlouhodobě probíhá spolupráce mezi výchovnou 

poradkyní a školní metodičkou prevence a koordinace jejich činnosti. 

Po celý školní rok probíhala spolupráce výchovné poradkyně s vyučujícími a vedením gymnázia 

v případech studijních a kázeňských problémů žáků. Výchovná poradkyně ředitelství, třídním učitelům 

i rodičům pomáhá při řešení přestupků proti školnímu řádu. S žáky a rodiči spolupracuje zejména formou 

individuálních konzultací v přítomnosti třídního učitele.  

Jedenkrát měsíčně se konají setkání vedení školy (ředitel, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně) 

se členy žákovské rady.  

 

 

 

Žáci se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se specifickými poruchami učení  
 

Gymnázium věnuje pozornost žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním a se specifickými 

poruchami učení. Na začátku školního roku třídní učitelé zjistí formou dotazníků do matriky 

od zákonných zástupců, resp. zletilých žáků subjektivní povahu znevýhodnění. U žáků se specifickými 

poruchami učení uplatňují vyučující dotčených předmětů pedagogickou diagnostiku. Ve spolupráci 

s třídním učitelem i vyučujícími odesílá výchovná poradkyně v případě potřeby žáka do pedagogicko-

psychologické poradny Brno. V dalším vzdělávání těchto žáků postupuje škola podle doporučení 
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školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Evidenci 

těchto žáků vede výchovná poradkyně a informuje ostatní učitele.  

Škola se snaží hledat vhodné metody a způsoby práce s těmito žáky tak, aby negativní důsledky všech 

znevýhodnění byly co nejvíce eliminovány. Ve školním roce evidovala škola 22 žáků se zdravotním 

znevýhodněním, 10 žáků bylo trvale uvolněno z tělesné výchovy, 3 žáci byli znevýhodněni sociálně 

a 9 žáků mělo platné vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny, které specifikuje jejich speciální 

potřeby učení a doporučuje vhodné pedagogické postupy. Veškeré bližší informace v této oblasti jsou 

považovány za důvěrné.  

 

Prevence rizikového chování žáků 

Školní metodičkou prevence ve školním roce 2017/18 byla Mgr. Dana Pauková. Škola má zpracován 

Preventivní program pro školu, který zohledňuje její specifika. Preventivní programy byly realizovány 

lektory sdružení podané ruce. 

Preventivní programy byly ve školním roce 2017/18 zaměřeny na budování vztahů ve třídě, začlenění 

nových žáků do školní komunity a utváření dobrých vztahů mezi nejstaršími a nejmladšími žáky školy. 

Žáci se také seznamovali s problematikou šikany a kyberšikany (jak je rozpoznat, jak se zachovat a kde 

hledat pomoc). Přednášku a dílnu o bezpečném pohybu v kyberprostoru, zejména na sociálních sítích, 

na naší škole uspořádali odborníci z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

v Brně. Další preventivní programy pak byly zaměřeny na prevenci užívání drog a netolismus. 

V dubnu proběhlo na naší škole cvičení Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje 

„Amok 2018“. Členové zásahové jednotky uspořádali pro žáky školy přednášku zaměřenou na chování 

v případě teroristického útoku a vysvětlili žákům postup jednotlivých složek záchranného systému 

v těchto případech a také jak účinně se záchrannými složkami spolupracovat. 

V minulém školním roce jsme řešili několik vztahových problémů ve třídách. Všechny problémy byly 

řešeny diskrétně ve spolupráci metodičky prevence, výchovné poradkyně, třídních učitelů a vedení 

školy. Škola spolupracuje s příslušnými pedagogicko psychologickými zařízeními. 
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Přehled dalšího vzdělávání učitelů gymnázia uskutečněných ve školním roce 

2017/2018 

 

Škola eviduje podrobné přehledy uskutečněných a plánovaných vzdělávacích akcí DVPP u jednotlivých 

vyučujících. Ve školním roce 2017/2018 se téměř každý z vyučujících zúčastnil alespoň jednoho školení 

v rámci DVPP. 

 

Přehled počtu uskutečněných akcí a účastníků za jednotlivé předměty (obor): 

 

předmět, obor   počet   pedagog 

maturita   5 školení  Kaválek, Dratva, Marková 

BOZP    1 školení  Dratva 

francouzský jazyk  3 školení  Nechvílová     

anglický jazyk   12 školení  Nechvílová, Žampachová, Zemenová, Stravová 

zeměpis   1 školení  Pataki 

biologie   2 školení  Provazníková 

chemie    1 školení  Provazníková 

SOČ    1 školení  Švarzbergerová 

ruský jazyk    1 školení  Veithová 

management   4 školení  Žampachová 

německý jazyk  1 školení  Žampachová 

tělesná výchova  1 školení  Žampachová 

výchovné poradenství  1 školení  Stravová 
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Aktivity a prezentace školy 

 

Časový sled uskutečněných akcí od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 
 

8. 9.  prima, oktáva Adaptační den 

10. 9.–16. 9. sexta Zájezd do Velké Británie 

13. 9.–15. 9. prima Adaptační kurz 

18. 9. oktáva 
Přednáška společnosti Sokrates k přijímacím zkouškám na vysoké 

školy 

25. 9.–10. 10.  všichni žáci Zahájení výstavy Školákem ve válečných letech  

27. 9. vybraní žáci Soutěž v přespolním běhu „Želešická růže“ v Želešicích  

6. 10. sexta Exkurze do Moravské zemské knihovny v Brně 

11. 10. tercie až sexta Školní kolo soutěže „Přírodovědný klokan“  

13. 10. prima až kvarta Preventivní program 

2. 11. septima Exkurze do Ústavu přístrojové techniky, Gaudeamus 

3. 11. vybraní žáci Exkurze do CEITEC Brno 

3. 11., 6. 11. vybraní žáci Orion florbal cup 

6. 11. septima, oktáva Anglické divadelní představení 

7. 11. prima Návštěva knihovny v Židlochovicích 

9. 11. septima, oktáva Prezentace PČR   

12. 11. sexta Divadelní představení Labutí jezero 

15. 11. kvarta, sexta Exkurze do Terezína 

22. 11.–23. 11. vybraní žáci Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu 

23. 11. vybraní žáci Hudební soutěž 

30. 11. vybraní žáci soutěž Best in English 

4. 12. vybraní žáci Florbal Challenge Cup  

5. 12.  – Den otevřených dveří 

6. 12. vybraní žáci soutěž Mladý chemik  

7. 12. prima Exkurze do Anthroposu 

12. 12.  kvarta Výukový program Kaprálův mlýn 

22. 12. všichni žáci Vánoční akademie 

7. 1.–13. 1. sekunda LVK 

16. 1. vybraní žáci Okresní kolo Dějepisné olympiády 



- 31 - 

 

20. 1. sexta Koncert Filharmonie Brno 

22. 1. septima, oktáva Prezentace FSI VUT 

23. 1. oktáva Přednáška o TSP  

24. 1.  kvinta až oktáva Florbalový turnaj SŠ 

26. 1. prima, kvinta Přednáška HZS 

29. 1. sekunda Přednáška pro dospívající 

30. 1. – Den otevřených dveří 

1. 2. kvinta Exkurze do VIDA 

14.2.–15. 2. vybraní žáci Školní kolo SOČ 

14. 2. vybraní žáci Okresní kolo Konverzační soutěže v NJ 

16. 2. – Školní ples 

19. 2. prima až kvarta Přednáška NBÚ o kyberšikaně 

19. 2. sexta Exkurze do Moravské galerie 

20. 2.  vybraní žáci Okresní kolo Zeměpisné olympiády 

26. 2. kvinta až oktáva Divadelní představení Maryša 

27. 2. vybraní žáci Okresní kolo Konverzační soutěže v AJ 

27. 2. tercie Exkurze do Moravské galerie 

6. 12.  1 žák oktávy Školní kolo Matematické olympiády, kat. A 

1. 3. kvarta VIDA TV soutěž 

5. 3. vybraní žáci Okresní kolo Chemické olympiády 

8. 3.  prima, kvinta Návštěva HZS Brno  

12.3.–16. 3. kvinta, sexta LVK 

13. 3.  oktáva Program Bioskop na MU 

13. 3.  vybraní žáci Krajské kolo Konverzační soutěže v AJ 

14. 3. vybraní žáci Okresní kolo Recitační soutěže 

14. 3. vybraní žáci Turnaj v halovém fotbalu 

16. 3. prima až kvinta Matematický klokan 

20. 3. vybraní žáci Krajské kolo Dějepisné olympiády 

21. 3. vybraní žáci Okresní kolo Konverzační soutěže ve FJ 

22. 3.  vybraní žáci Přehlídka prací SOČ 

22. 3. vybraní žáci Soutěž SK policie Kometa a ZP MVČR Máš na to 
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23. 3. kvinta Výstava Umění v proměnách století 

23. 3. vybraní žáci Okresní kolo SOČ 

28. 3. kvarta  Exkurze do JE Dukovany 

28. 3. vybraní žáci Krajské kolo Zeměpisné olympiády 

3. 4. kvinta Exkurze do Vily Tugendhat 

3. 4., 4. 4. vybraní žáci Okresní kolo Fyzikální olympiády 

4. 4. vybraní žáci Krajské kolo olympiády z ČJ 

5. 4. vybraní žáci Dějepisná soutěž gymnázií 

10. 4. vybraní žáci Krajské kolo matematické olympiády (kat. C) 

12. 4.  tercie Exkurze do Prahy 

12. 4. vybraní žáci Okresní kolo Biologické olympiády (kat. D) 

17. 4. vybraní žáci Okresní kolo Matematické olympiády (kat. Z6-8) 

18. 4. všichni žáci  AMOK – cvičení IZS 

18. 4. vybraní žáci Krajské kolo Chemické olympiády 

20. 4.  oktáva Předávání vysvědčení v oktávě 

20. 4. vybraní žáci Krajské kolo recitační soutěže 

23. 4. vybraní žáci Okresní kolo Biologické olympiády (kat. C) 

23. 4.–24. 4. vybraní žáci Celostátní kolo Zeměpisné olympiády 

26. 4. prima Divadelní představení 

26. 4. vybraní žáci Krajské finále minifotbalu  

27. 4. vybraní žáci Krajské kolo Fyzikální olympiády 

29. 4.–5. 5. vybraní žáci Zájezd do Paříže 

3. 5.–4. 5. vybraní žáci Atletické závody 

4. 5. tercie, kvarta VIDA výukový program 

4. 5. septima Projektová výuka anglického jazyka 

9. 5. kvarta Exkurze na Špilberk 

10. 5. vybraní žáci Atletické závody 

10. 5. kvarta Krajské kolo SOČ 

16. 5. sekunda Výukový program Václav a Boleslav  

17. 5. vybraní žáci Krajské kolo Biologické olympiády (kat. C) 

25. 5. oktáva Předávání maturitních vysvědčení 
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25. 5. vybraní žáci Krajské kolo Biologické olympiády (kat. D) 

25. 5. vybraní žáci Okresní kolo Archimediády 

28. 5. septima Beseda s redaktorem ČR 

29. 5. vybraní žáci Okresní kolo Pythagoriády  

4. 6.–8. 6. septima Sportovní kurz 

11. 6. tercie Exkurze do ČOV 

12. 6.  kvarta Exkurze do Moravského krasu 

26. 6. všichni žáci Filmové představení 

27. 6.  všichni žáci Sportovní den 

28. 6. všichni žáci Třídní den 
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Základní údaje o hospodaření 
 

Rozpočet školy na rok 2018 (zaokrouhlené na tisíce) 

 

PŘÍJMY celkem           14 951 000,- Kč 
 

Provozní dotace od zřizovatele   2 209 000,- Kč 

Dotace ze státního rozpočtu a EU         12 732 000,- Kč 

Vlastní výkony           10 000,- Kč 

 

VÝDAJE celkem            14 951 000,- Kč 
 

z toho Mzdy      9 233 000,- Kč 

  Odvody     3 139 000,- Kč 

  Příděl do FKSP       183 000,- Kč 

  Učebnice a školní potřeby       20 000,- Kč 

  Knihy, učební pomůcky, tisk     115 000,- Kč 

  Ostatní materiál        205 000,- Kč  

  Voda           45 000,- Kč 

  Plyn         150 000,- Kč 

  Elektrická energie      115 000,- Kč 

  Opravy a udržování      260 000,- Kč 

  Cestovné          55 000,- Kč 

  Služby pošt, telefon a internet      40 000,- Kč 

  Služby peněžních ústavů       15 000,- Kč 

  Nájemné        410 000,- Kč 

  Konzultační a poradenské služby      15 000,- Kč 

  Programové vybavení        35 000,- Kč 

  Ostatní služby        120 000,- Kč 

  Školení a vzdělávání        22 000,- Kč 

  Stravování zaměstnanců       30 000,- Kč 

  Ostatní náklady z činnosti       50 000,- Kč 

  Náklady z drob. dlouh. majetku     140 000,- Kč 

                   náklady na reprezentaci                          5 000,- Kč 

  Odpisy HIM a NIM      549 000,- Kč 
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Rekonstrukce venkovních prostor Gymnázia Židlochovice  
 

Během listopadu školního roku 2017/2018 byla ukončena rekonstrukce venkovních prostor školy.  

Stavební úpravy zahrnovaly: 

- rekonstrukci venkovního schodiště 

- rekonstrukci chodníků kolem východního a severního křídla budovy 

- vybudování menší sportovní plochy v mlatové úpravě  

- zahradní a sadové úpravy 

- rozšíření přístřešku na kola 

- zbourání a výstavba nové zdi se sousedním pozemkem v severní části areálu 

- vybudování chodníku z betonové zámkové dlažby od nového vjezdu  

- vybudování altánu 

- zpevnění nového sjezdu z místní komunikace 

Veškeré úpravy tedy již slouží studentům Gymnázia Židlochovice k výuce nebo k relaxaci 

o přestávkách.  

 

 

Rekonstrukce vnitřních prostor Gymnázia Židlochovice 
 

V červnu 2018 začal proces rekonstrukce vnitřních prostor školy. Konkrétně se jedná o zhotovení nové 

podlahy v přízemí a patře budovy a dále pak rekonstrukce všech sociálních zařízení. Práce by měly být 

hotové na podzim 2018. 
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Projekt Zlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů 

 

Gymnázium Židlochovice se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu ERASMUS +, který 

podporuje projekty mobility v oblasti vzdělávání jednotlivců. Schvalovací komise české národní 

agentury (Dům zahraniční spolupráce Praha) přidělila grant vzdělávacím institucím, které se přihlásily 

do výzvy 2016 a předložily nejlépe připravené projekty. Naše škola získala požadovaný grant v plné 

výši. Číslo projektu je 2016-1-CZ01-KA101-022989.  

Hlavním cílem projektu je průběžné zlepšování jazykových a metodologických kompetencí učitelů 

cizích jazyků v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Projekt počítá také se zkvalitněním jazykové 

vybavenosti učitelů jiných předmětů, které jsou v oblasti terminologie úzce provázány s angličtinou. 

Učitelé nově získané poznatky a materiály využívají při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, 

tak i například při zpracovávání studentských vědeckých prací v rámci Středoškolské odborné činnosti. 

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů je cílem projektu také navázání nových mezinárodních 

kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů naší školy 

se vzdělávacími programy jiných zemí EU. 

Tento projekt v loňském roce pokračoval, zaměřili jsme se na podporu výuky druhého cizího jazyka, 

a to francouzštiny a němčiny. V srpnu se zúčastnily dvě vyučující němčiny a francouzštiny intenzivních 

jazykově-metodických kurzů: 

 

Mgr. Hana Žampachová  

Německo (Lindau) 5. 8. 2018 – 17. 8. 2018 

 

Mgr. Miroslava Nechvílová  

Francie (Vichy) 5. 8. 2018 – 17. 8. 2018 
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola nebyla ve školním roce 2016/2017 zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

Na škole nevyvíjí činnost žádná odborová organizace.  

 

 

Projednání výroční zprávy 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla projednána a schválena školskou radou 

dne 15. 10. 2018. 

 


