Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2018 / 2019

říjen 2019
Mgr. Petra Šperková
ředitelka gymnázia

(zpracováno dle požadavků §7 Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění)
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY



Škola je zřízena Jihomoravským krajem jako příspěvková organizace.
Dne 30. dubna 2015 byla škole vystavena Jihomoravským krajem nová zřizovací listina
s účinností od 1. 7. 2015.
 Forma studia je denní.
 Obor vzdělávání: KKOV: 79-41-K/41 Gymnázium.
 Škola má stanovenou cílovou kapacitu 360 žáků.
 IZO školy: 000 558 974.
 Součástí školy je i výdejna stravy. IZO výdejny: 108 028 526.
 Ředitelkou školy je od 1. 8. 2012 Mgr. Petra Šperková, jmenovaná do funkce Radou
Jihomoravského kraje 24. 4. 2012.
 Škola zveřejňuje požadované údaje a další informace o škole na internetových stránkách
www.gymelg.cz.
 V dubnu 2019 proběhly doplňující volby do školské rady, která má nyní složení:
za zřizovatele: Ing. Kateřina Kalinová, Mgr. Martin Maleček, David Aleš
za rodiče a zletilé žáky: Mgr. Simona Pokorná , PharmDr. Hana Adlerová, Petr Váňa
za učitele: Mgr. Hana Naništová (předsedkyně ŠR), Mgr. Ing. Alena Eliášová, Mgr. Petr Odstrčil
 Na škole panuje rodinná atmosféra a příjemné pracovní prostředí.
 Spolupráce žáků, učitelů i vedení školy je na výborné úrovni.
Ve školním roce 2018 / 2019 škola dosáhla těchto parametrů:
kód

název

počet tříd

počet žáků

poč. žáků
na třídu

počet žáků
na učitele

79-41-K/41

Gymnázium

12

360

30

12

12

360

30

12

celkem

Pozn. Během školního roku měla přerušené studium jedna žákyně ze zdravotních důvodů a jedna z důvodu studia
v zahraničí.

Gymnázium působí v severovýchodní oblasti Brna. Bylo založeno v roce 1919 a ve školním roce
2018/2019 oslavilo 100. výročí založení. Škola je umístěna v budově postavené v letech
1934 – 1936. Budovu školy jsme dostali 17. 2. 2005 do správy od majitele – Jihomoravského
kraje. Budova školy prošla rekonstrukcemi elektřiny, kanalizace, byla zateplena, proběhla výměna
oken a dveří a rekonstrukce tělocvičny.
Součástí školy je školní výdejna stravy. Obědy nám dodavatelsky zajišťuje Odborné učiliště
a praktická škola Lomená. Máme výběr ze tří jídel.
Elektronický objednávkový a výdejový systém pracuje bez poruch a výpadků, žáci mohou též
používat aplikaci pro mobilní telefony.
Ve školní jídelně bylo evidováno 350 strávníků z řad žáků. Pravidelně se stravuje 34 zaměstnanců.
Průměrný počet denně vydaných obědů je cca 250.

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Škola vyučuje jediný obor vzdělávání KKOV: 79 – 41 – K / 41 Gymnázium.
Ve 3. a 4. ročních pedagogové vyučovali podle školního vzdělávacího programu platného
od 1. 9. 2013.
V 1. a 2. ročnících se vyučovalo podle upraveného ŠVP platného od 1. 9. 2017 s větším počtem
hodin matematiky vzhledem k předpokládané povinné maturitě z matematiky.
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3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ
Na škole působilo 35 pedagogů (z toho 1 ředitelka a 2 zástupci ředitelky) a 14 provozních
pracovníků, z nichž někteří pracovali na částečný úvazek, 3 ženy byly na mateřské nebo
rodičovské dovolené.
Všichni učitelé jsou kvalifikovaní podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
v platném znění (rodilý mluvčí ANJ splňuje výjimku).
V minulém školním roce jsme zaměstnávali 5 důchodců jako provozní pracovníky a 1 učitele
(bývalého ředitele školy) na částečný úvazek.
Celkový přehled zaměstnanců:
Útvar

kategorie

ped. pracovníci

škola
nepedag.
pracovníci

funkce

přepočítaný počet

fyzické osoby

ředitelka

1

1

zástupci ředitelky

2

2

učitel

25,60

32

celkem

28,60

35

ekonomka, PaM, admin. a spis.

2

2

údržbář

1

1

úklizečky

2,375

4

pracovnice jídelny

1,250

2

pracovnice ŽK

0,225

1

vrátný

1,521

3

správce IT

0,400

1

celkem

8,771

14

Na škole působí z řad učitelů výchovná poradkyně, preventista rizikového chování a koordinátorka
ICT.
Poradenské služby ve škole:
počet

dosažené vzdělání

výchovná poradkyně

1

VŠ

psycholog

0

preventista rizikového
chování

1

kurzy a školení, specializační studium pro
metodiky prevence

Věkové složení ped. pracovníků (fyzické osoby):
Věk

Muži

Ženy

do 35 let

1

0

35-50 let

9

12

nad 50 let

4

8

důchodci

1

0

celkem

15

20

Přehled dalšího vzdělávání zaměstnanců školy:
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typ kurzu
Pedagogické – oborové, konference
semináře v rámci Šablon
ostatní
Školení v rámci BOZP
semináře pro vedení školy
semináře pro provozní pracovníky

počet zúčastněných
12
35
3
6
4
4

Školení a semináře si vybírají pedagogové podle potřeb školy, svého zájmu a nabídky. Peníze
na školné je hrazeno z provozních prostředků školy, z přímých nákladů na vzdělání (akreditované
semináře) a v rámci evropského projektu Šablony pro SŠ.

4. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
Ředitelka vydává rozhodnutí ve správním řízení písemnou formou. Jedná se nejvíce o přijímací
řízení, přestupy ze školy na školu, povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
uvolnění z tělesné výchovy a další rozhodnutí týkající se především vzdělávání žáků.
Přehled správních řízení za rok 2018:
počet
265
16
2
9
0
5
297

přijetí / nepřijetí ke studiu
žádost o přestup na školu
přerušení studia
uvolnění z TEV
individuální vzdělávací plán
ostatní
celkem

počet odvolání
129
0
0
0
0
0
129

5. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
V přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019 jsme přijímali 89 uchazečů o čtyřleté studium oboru
79 – 41 – K / 41 Gymnázium.
Výsledky přijímacího řízení:
79-41-K/41

přihlášky

přijati
(včetně autoremedury a odvolání)

odevzdalo
zápisový lístek

vzalo zpět
zápisový lístek

celkem
přijato

263

151

103

15

88

V letošním roce stejně jako v loňském roce byla povinnost konat státem zadávané přijímací testy
z českého jazyka a matematiky, přičemž testy musely být hodnoceny nejméně 60 % z celkového
počtu bodů. Naše kritéria hodnocení jsme nastavili opět na celkových 166 bodů, které uchazeči
mohli získat. Za státem zadávané testy bylo možné získat maximálně 2× 50 bodů (60 %),
za známky ze ZŠ maximálně 56 bodů a za další skutečnosti (umístění v olympiádách apod.)
10 bodů. Pro uchazeče jsme opět uspořádali dvě přípravná odpoledne, během kterých si mohli
vyzkoušet test z českého jazyka a matematiky. Ten byl s nimi následně rozebrán a bylo jim
ukázáno správné řešení. Testy podle vzorových zadání vydaných Cermatem vytvořili naši učitelé.

4

V přijímacím řízení bylo přijato v řádném termínu 87 uchazečů, 1 uchazečka měla konat zkoušky
v náhradním termínu, ale ze zdravotních důvodů se nedostavila. Celkem škola obdržela
129 odvolání, většinou z důvodu využití možnosti autoremedury. V rámci autoremedury bylo
kladně vyřízeno 64 odvolání. Po naplnění kapacity bylo 59 odvolání staženo a 6 odvolání
postoupeno Krajskému úřadu, odboru školství k vyřízení. Všechna odvolání zřizovatel následně
zamítl.

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Studijní výsledky ve školním roce 2018 / 2019:
ročník

počet
tříd

prospělo
s vyznamen.

prospělo

neprospělo

nehodnoceno

1.
2.
3.
4.
celkem

3
3
3
3
12

24
17
14
11
66

66
77
71
78
292

0
1
0
0
1

0
0
1
0
1

počet opravných
zkoušek
1
0
0
0
1

Ve školním roce 2018/2019 činil celkový průměr známek 1,83. Jeden žák konal opravnou zkoušku
ze základů společenských věd, ve které uspěl. Během školního roku přerušily studium 2 žákyně.
Jedna ze zdravotních důvodů, ta k 31. 8. 2019 ukončila studium. Druhá žákyně měla přerušené
studium na 5,5 měsíce z důvodu studia v zahraničí.
Hodnocení chování na konci školního roku – snížený stupeň z chování:
stupeň chování

počet studentů

2

0

3

0

kázeňská opatření ve školním roce
důtky třídního učitele
28
ředitelské důtky

0

pochvaly

0

Třídní důtky byly převážně udělovány za pozdní příchody a neomluvenou absenci.
Výsledky maturitních zkoušek:
třída

počet
studentů

s vyznamen.

prospělo

neprospělo

4 leté
studium

89+2

29

81 + 8 po opravných
zkouškách

1

poznámka

V jarním období konalo prvotní maturitní zkoušku 88 žáků a 2 žáci opravnou zkoušku v druhém
termínu. Při opravných zkouškách uspěla žákyně konající SC MZ z matematiky a žák konající
opravnou zkoušku v profilové částí z dějepisu neuspěl. Jedna žákyně ze zdravotních důvodů
uzavřela 4. ročník až k 30. 6. 2019 a konala prvotní zkoušku v podzimním termínu, ve kterém
uspěla. Podzimní opravné maturity konalo 7 žáků a všichni uspěli.
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7. INFORMACE O AKCÍCH POŘÁDANÝCH
OLYMPIÁDÁCH A PREZENTACI ŠKOLY




















ŠKOLOU,

SOUTĚŽÍCH,

V minulém školním roce jsme slavili 100 let od založení Gymnázia v Husovicích. V rámci
oslav jsme pořádali mnoho akcí pro studenty, absolventy i širokou veřejnost. Vydali jsme
též almanach mapující celou 100-letou historii školy.
První akcí s názvem „Elgartiana II.“ jsme se již poněkolikáté připojili ke Dni poezie. Akce
byla otevřená veřejnosti a prezentovala historii gymnázia.
Tradiční Novoroční koncert gymnázia v husovickém kostele proběhl též v duchu oslav.
Pokračovali jsme Reprezentačním plesem v Besedním domě, který byl tentokrát určený
zejména pro absolventy a významné hosty. Na plese proběhl křest almanachu vydaného
k 100. výročí založení školy. Ples sklidil velký úspěch a byl zejména absolventy velmi
kladně hodnocen.
Propagaci oslav jsme zajišťovali pomocí médií – Český rozhlas – rozhovor s jedním
z organizátorů, webové stránky, facebook, Severník a další tiskoviny. Dva měsíce (únorbřezen) před oslavami jsme výročí propagovali reklamou na 10 tramvajích, kterou nám
v rámci spolupráce zajistil DPMB.
Pro současné žáky jsme pořádali na Cacovickém ostrově u řeky Svratky Elgartka RUN "100 let – 100 km – 200 nohou". 100 závodníků z řad studentů a učitelů uběhlo 100 km.
Ze sportovního dne se vydal průvod studentů, absolventů a pedagogů městem s prezentací
gymnázia a jeho výročí.
Ve spolupráci s městkou částí Brno-sever jsme slavnostně za účasti starosty Brna-sever
zasadili výroční lípu v parku Marie Restituty.
Pro současné žáky jsme pořádali přednáškový den "Elgartka sobě". Naši významní
absolventi se postavili za katedru a měli přednáškové dopoledne pro současné studenty na
téma „To, co jste teď vy, byli jsme i my. Co jsme teď my, budete (možná) i vy.“ Tyto
přednášky byly velmi kladně hodnoceny jak vystupujícími tak současnými žáky.
Hlavní den oslav proběhl 6. 4. 2019 – mše v kostele, rádio Elgart před školou, otevřené
dveře, setkání v konventu s kulturním programem. V rámci otevřených dveří proběhly
vernisáže A. Ratajové a L. Seiferta, opakované křtění almanachu, výstava historie
gymnázia, chemická show, informatika v praxi, setkání s bývalými zaměstnanci... Na
oslavy bylo možné dojet výroční historickou tramvají s živým programem uvnitř, která po
celou dobu vozila návštěvníky z města (Česká, Hlavní nádraží, Malinovské náměstí,
Maloměřický most) ke škole a zpět. Vše o oslavách na https://www.gymelg.cz/100_let.
Společenského programu v Konventu Milosrdných bratří, na kterém vystoupili současní
žáci i mnoho významných absolventů, se zúčastnili i paní radní JUDr. Jana Pejchalová,
primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková a starosta městské části Brno-sever
Mgr. Martin Maleček. Obdrželi jsme celou řadu kladných hodnocení a poděkování za
výbornou organizaci oslav.
Pro veřejnost jsme opět připravili autorská čtení, tentokrát ve spolupráci s dalšími
brněnskými gymnázii. Na našem gymnáziu proběhlo autorské čtení Petra Hrušky.
K vydání máme nachystán sborník Nesmazáno (sborník textů studentů a spisovatelů
zautorského čtení). Finance na vydání sborníku jsme získali přes Hithit - podpora různých
projektů.
Školu jsme prezentovali v rámci 150 let DPMB jednak propagačním stánkem v rámci Dne
otevřené vozovny v Husovicích a na Street párty v Lužánkách v hlavní den oslav 31. 8.
2019. Kromě prodeje reklamních předmětu a informací o hromadné dopravě do školy
v minulosti i dnes, jsme předváděli práci s ozoboty a micro:bity uzpůsobenou oslavám
DPMB.
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Spolupracujeme s Nezávislým kulturním a komunitním centrem Sibiř v Husovicích.
V březnu zde proběhl další ročník Cestovatelské konference. Před prázdninami byla
v divadle nejen pro studenty uvedena hned třikrát autorská divadelní jednoaktovka Strom
(režie: Jan Křeček – učitel GE, scénář Martin Gaideczka – žák GE) a vystoupení
gymnaziálního voicebandu.
Stali jsme se partnery (bez finanční podpory) v projektu Khan Academy pro střední školy
česky.
Získali jsme oprávnění užívat titul Světová škola v projektu, kterému byla udělena i záštita
MŠMT a MZV.
Nadále spolupracujeme s gymnáziem GRG Ettenreichgasse ve Vídni, v červnu 2017
proběhly jednodenní setkání studentů obou škol v Brně i ve Vídni.
Pokračujeme ve spolupráci s partnerskou školu BIL SCHULEN ve Stuttgartu.
Partnerskou školou je též maďarské gymnázium Fasori. Proběhly dvě výměny studentů
a profesorů.
Zúčastnili jsme se jako každoročně charitativních akcí:
Připojili jsme se ke sbírce pro nevidomé Světluška a akci Srdíčkové dny, které organizuje
Občanské sdružení Život dětem.
Systematicky se věnujeme třídění odpadu – sběru PET, papíru, elektrozařízení, baterií.
V rámci projektu RECYKLOHRANÍ sbíráme použité baterie a elektrozařízení.
Úspěšně pokračujeme v zařazování prvků programování do výuky informatiky. Studenti se
učí nejen sami pracovat s BBC Micro:bity a rozvíjejí tak algoritmické myšlení, ale též
s nimi seznamují mladší spolužáky i děti ze základní školy Gajdošova.
Skupina Peer pořádala opět Elgartkafest – vystoupení studentských kapel ve venkovních
prostorách areálu SVČ Lužánky.

Sekce českého jazyka a estetické výchovy
 V rámci nepovinných předmětů nabízíme žákům možnost navštěvovat týdně dvouhodinový
předmět Tvůrčí psaní a Sborový zpěv.
 Proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka, prezentační soutěž a recitační soutěž
HuHla (Husovický hlas). Martin Mlečka z 1.C získal 1. místo v okresním i krajském kole
olympiády CJL. V recitační soutěži Špíl-berg získala v krajském kole čestné uznání Tereza
Kincherová a recitační soutěži Čtvrtlístek postoupil Gabriel Štěpánek v celostátním kole
v Děčíně do finále..
 Školní sbor Musicomania vystoupil v Sále Bakaly pro studenty Univerzity třetího věku,
zúčastnil se Adventního zpívání v Husovicích a spolu s dalšími žáky a absolventy pořádal
tradiční Novoroční koncert v husovickém kostele. Velkolepé vystoupení předvedl sbor
v rámci hlavního dne oslav 100. výročí založení gymnázia v konventu Milosrdných bratří.
V květnu sbor vystoupil na ZUŠ Open.
 Proběhlo školní kolo prezentační soutěže nazvané Rétoritéka.
 Výtvarně nadaní žáci 2. ročníku získali 1. místo v soutěži Pod povrchem, která byla
součástí Týdne výtvarné kultury 2018
 Postoupili jsme do finále ve výtvarné soutěži v rámci Pražského quadrienále.
 Pro žáky jsme pořádali mnoho akcí na doplnění a zatraktivnění učiva:
◦
4. ročníky tradičně navštívily Prahu, její památky, divadla a další zajímavosti
◦
3.C se vydala na Prahy na literární exkurzy
◦
1.B se zúčastnila divadelního představení Židovky aneb žonglování se životem
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◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

1.B a 1.C navštívili v Rajhradě památník písemnictví
2.A navštívila Památník Bible Kralické
1. ročníky zavítaly na exkurzi do Mahenovy knihovny
4. ročníky navštívily MZK
pro zájemce jsme pořádali již tradiční filmovou noc
všichni žáci se zúčastnili filmového představení Milada
pro 4. ročníky jsme zorganizovali přednášku M. Přibáně – Samizdat
pro 2. ročníky studenti MU organizovali únikovou hru FakEscape
2.A se zúčastnila Workshopu zaměřený na publicistiku s novináři z Hospodářských
novin
divadelní představení Dynastie v Divadlo Husa na provázku jsme zprostředkovali pro
1.–3. ročníky.

Sekce anglického jazyka
 V rámci školy se žáci zúčastnili Placement testu, ve kterém srovnáváme každoročně
výsledky všech žáků.
 Pořádali jsme školní kolo konverzační soutěže (1.–3. ročník, 15 žáků)
Do městského kola postoupila Natálie Fausová (2.A), která skončila na 7. místě
z 15 soutěžících).
 Zapojili jsme se do mezinárodní online soutěže Angličtinář roku.
 Pořádali jsme recitační kolo soutěže O Bílého Havrana. V celostátním kole nás
reprezentovali – Adéla Jamborová (3.C) a Gabriel Štěpánek (4.C), který získal 1. místo
v kategorii dramatický výstup a 2. místo v kategorii sólový zpěv.
 Pro žáky jsme pořádali akce na doplnění a zatraktivnění učiva:
◦ žáci 1. ročníků navštívili anglickou část Moravské zemské knihovny
◦ filmové představení Bohemian Rhapsody v kině Lucerna určené pro všechny žáky
◦ zprostředkovali jsme pro zájemce přednášku Student Agency o možnosti práce
v zahraničí
◦ v rámci volitelného předmětu anglická konverzace jsme žáky připravovali na zkoušky
FCE a CAE
◦ návštěva amerického veterána ve škole, beseda s žáky
Sekce cizích jazyků (NEJ, FRJ, RUJ, LAT)







Organizovali jsme výběrový poznávací zájezd do Francie (Paříž, Normandie).
Proběhla druhá část výměny se školou GRG Ettenreichgasse ve Vídni a druhá část
partnerské výměny s BIL Schulen Stuttgart - projekt Brno a Stuttgart – města v zeleni.
Školu navštívila delegace pedagogů ze St. Pölten a rodina pana Philippa Picota ze
Strassburku ve škole a v Brně – besedy s žáky, nabídka navázání kontaktů.
Pořádali jsme školní kola konverzačních soutěží v německém a ruském jazyce. Eliška
Kalinová získala 1. místo v krajské soutěži RUJ. V rámci soutěže Puškinův památník žáci
2.B obsadili 2. místo.
Pro žáky jsme pořádali mnoho akcí na doplnění a zatraktivnění učiva:
◦ v rámci Evropského dne jazyků se žáci 3.B zúčastnili Francouzsko-německého
jazykového pelmelu na Francouzské alianci a Österreichinstitutu
◦ 3.A + 3.C účast na Filmfestu
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◦
◦
◦
◦

všichni žáci FRJ – Filmest na Francouzské alianci
pořádali jsem tradiční zájezd do adventní Vídně
žáci se měli možnost zapojit do online jazykových kurzů – ANJ, FRJ, NEJ, RUJ
3.A navštívila divadelní představení Andrej Platonov (Hadivadlo)

Sekce humanitních předmětů (DEJ, ZSV)
 Zúčastnili jsme se krajského kola dějepisné soutěže gymnázií.
 Pro žáky jsme pořádali mnoho akcí na doplnění a zatraktivnění učiva:
◦ 3.C – exkurze do Starého města pražského a Veletržního paláce
◦ DS3 + DS4 – exkurze do Historického ústavu AV
◦ řízená diskuse napříč ročníky nad zhlédnutým filmem Milada
◦ 1.B, 1.C – návštěva Žuráně a Mohyly míru
◦ 1.C – Vila Stiassni (dějiny železné dráhy v českých zemích)
◦ 3.C – Muzeum dopravy Holzova
 Žáci dějepisného semináře a semináře dějin umění vyjeli na kulturně–historickou exkurzi
do Říma.
 Učivo ZSV si žáci 2. ročníků doplnili a ilustrovali při návštěvě jednání u Městského soudu.
 Studenti SV3 se zapojili do projektu Světová škola.
 Žáci 4. ročníků se v rámci společenskovědního semináře seznamovali s náboženskými
komunitami v Brně – navštívili synagogu, husovický kostel, pravoslavný kostel,
buddhistické centrum Diamantové stezky a besedovali s protestantským knězem.
 Žáci uspořádali již tradiční Koncert pro dětskou onkologii v brněnské dětské nemocnici.
Sekce TEV




Vybraní žáci se zúčastnili sportovních soutěží pořádaných AŠSK ve futsalu (1. místo
město), plážovém volejbalu (2. místo kraj), ve florbale (3. místo město), ve volejbale dívek
(2. místo ve skupině město)
V rámci výuky tělesné výchovy jsme pořádali:
◦ sportovní (nejen cyklistický) kurz v Chorvatsku (Pelješac) – 3.A, 3.C
◦ sportovní kurz – turistika, míčové hry v Brně pro žáky, kteří se nezúčastnili SK
v Chorvatsku
◦ sportovní kurz (voda, kola) – Krkavec (3.B)
◦ zdokonalovací lyžařský kurz v Rakousku (výběr 2.–4. ročníky)
◦ lyžařský výcvikový kurz v Petříkově (1. ročníky)
◦ výběrový letní sportovní kurz v Rakousku (Salsa)

Sekce přírodovědných předmětů (BIO, CHE, ZEM)




Pořádali jsme školní kolo biologické olympiády kategorie A i B, kterého se zúčastnilo
celkem 13 žáků. 2 žáci postoupili do krajského kola, zde ale úspěšní nebyli.
Školní kolo zeměpisné olympiády se nekonalo, do okresního kola jsme poslali Martina
Mlečku (1.C), který postoupil až do celostátního kola, kde obsadil 3. místo.
Proběhlo školní kolo chemické olympiády, kterého se zúčastnili 3 žáci. V krajském kole
kategorii B Lucie Gágyorová (3.B) obsadila 12. místo a v kategorii A Martin Mlečka (1.C)
obsadil 5. místo.
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V rámci výuky biologie jsme pořádali mnoho akcí na rozšíření učiva:
 pro 1. ročníky návštěvu Botanické zahrady MU
 1.A se zúčastnila programu Tajemství mikrooganizmů (BIOSKOP)
 pro 2. ročníky návštěvu ZOO v Lešné s výkladem k expozici o Africe
 pro 3. ročníky Den základů první pomoci, exkurzi do Transfuzní stanice
 v rámci volitelného semináře žáci navštívili Mendelianum (život a dílo J. G. Mendela) a
přednášku Ergoterapie (prezentace oboru na MU)
V rámci výuky zeměpisu žáci navštívili:
 přednášky o Myanmar (1. ročníky) a Írán (3. ročníky)
 v rámci ZS4 zeměpisná vycházka – urbanizační vývoj města Brna, návštěva Muzea
dopravy a Tišnovky v Husovicích

Sekce přírodovědných předmětů (MAT, FYZ)








Žáci 1. a 2. ročníků se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan – 31 řešitelů, průměrný
počet bodů 47,3. 1. místo Martin Mlečka (87b.)
1 tým (7 řešitelů) se zúčastnil Internetové matematické olympiády a obsadil 61. místo z 119
týmů z celé ČR a SR.
Žáci všech ročníků se zúčastnili soutěže Matematický klokan ve dvou kategoriích –
84 řešitelů.
Sudoku – tým naší školy obsadil 6. místo a 11. místo v regionálním kole z 32 družstev.
Domácího kola matematické olympiády se zúčastnil Martin Mlečka (1.C)
Do domácího kola fyzikální olympiády se zapojili 2 žáci Ondřej Polách (2.C) a Martin
Mlečka (1.C), který získal v krajské kole kategorie D 3. místo.
V soutěži SOČ získal Ondřej Polách (2.C) s prací s názvem „počítačové simulace
nanometrických smyček ve wolframu“ 4. místo v krajském kole.

Sekce IVT


V rámci Evropského týdne programování (říjen 2018) akce "Úvod do programování
s ozoboty", metoda vzájemného učení pro zlepšení nejen digitální gramotnosti, ale i
organizačních a komunikačních dovedností zapojených žáků. Byla navázána další úspěšná
akce "Pokračujeme s BBC micro:bit" obohacující hodiny informatiky o prvky badatelské
výuky.

Výchovné poradenství


Na škole aktivně pracuje výchovná poradkyně Mgr. Dagmar Sedláčková. Sleduje žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá žákům s řešením studijních problémů,
zajišťuje spolupráci s jednotlivými učiteli i s rodiči. Žáky se SVP seznamuje s možností
přizpůsobení podmínek zkoušek v rámci státní maturity. Žáky 1. ročníků seznamuje se
styly učení a pomáhá překonávat adaptační potíže spojené s nástupem na novou, pro mnohé
náročnější školu. Pro žáky vybírá a organizuje besedy o HIV a AIDS, o zdravém životním
stylu apod. Poskytuje informace o možnostech studia na VŠ, organizuje besedy
a prezentace.
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Prevence rizikového chování










Řešením problémů a primární prevencí sociálně patologických jevů je pověřen Mgr. Petr
Odstrčil. Poskytuje žákům i rodičům základní informace v této oblasti, sleduje rizika
vzniku a projevy sociálně patologických jevů a snaží se případné problémy řešit.
Na preventistických projektech s námi spolupracují nejen někteří učitelé školy a PPP
Sládkova, ale i psycholog ze ZŠ na Horáckém náměstí (též Flow effect, biosyntéza) Martin
Hofman, jenž se i podílí na školení nových peerů, bývalý preventista D. Vašíček a někdejší
peeři – absolventi GE (např. P. Davídek, P. Tůma, L. Pelant a další).
V rámci MPP (minimálního preventivního programu) zapojuje preventista aktivity, diskuse
a jiné do dalších školních akcí:
◦ sportovní kurz – řízení diskuze o životních hodnotách a závislostech, hry zaměřené
na prevenci rizikových jevů
◦ exkurze 4. roč. do Prahy, programy o národní identitě, multikulturismu, zdravot.
a sociál. znevýhodněních
Pod jeho vedením na škole funguje PeerTeam z řad žáků. Peeři se vzdělávali
na seberozvojových psychovíkendech a v odborném kurzu:
◦ letní seberozvojový „dýchánek“, setkání peerů a vybraných studentů v Naloučanech
◦ „peerský výlet“ - setkání animátorů adapťáků i dalších peerů, plán společných aktivit
pro nový školní rok
◦ teambuilding peerů v Mariánském údolí, přijetí nových adeptů
◦ Seberozvojový psychovíkend X v Naloučanech, peeři + vybraní studenti školy, ve
spolupráci s Flow effect, přípravná setkání a dílčí školení všech účastníků proběhly
před samotnou akcí už 1. a 8. 10., tradiční akce se zúčastnilo 32 studentů
◦

tradiční velké vánoční setkání všech současných i bývalých peerů školy

◦

Peer kurz 2019 (hrazen z krajské dotace) v RS Drak Křižanov, školení vybraných
studentů-peerů odborníky na prevenci, seberozvojový program, příprava adapťáků

◦

Seberozvojový psychovíkend XI v Naloučanech, 36 studentů + rodiče

◦

letní seberozvojový „dýchánek“, setkání peerů a vybraných studentů v Naloučanech

◦

peerský výlet v Jedovnicích, finalizace programů na adaptační kurzy

Ve spolupráci s PeerTeamem proběhlo mnoho úspěšných akcí:
◦ adaptační kurzy 1. ročníků
◦ „Slučovák“ - neformální diskusní odpoledne studentů školy v parku M. Restituty
◦ Hug day, akce peerů v centru Brna, propagace školy a zdravých mezilidských vztahů
◦ Halloween na GE
◦ turnaj v sudoku
◦ turnaj v piškvorkách – školní, oblastní, celostátní kolo
◦ filmová noc
◦ Suit – up day
◦ odpoledne deskových her
◦ Mikuláš na GE
◦ ples školy
◦ doprovodný program ke slavnostnímu zasazení lípy v parku M. Restituty
◦ průvod učitelů, studentů a absolventů centrem Brna u příležitosti oslav 100. výročí
založení školy organizovali peeři
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◦
◦
◦
◦
◦

výpomoc a doprovodný program, nejen formou Rádia Elgart, na slavnostních akcích při
výročí školy na Elgartově a v konventu
studentské volby do Evropského parlamentu (ve spolupráci s organizací Člověk v tísni)
propagace školy na Dni MHD ve vozovně v Husovicích, peeři
propagace školy v Lužánkách na street party u příležitosti výročí 150 let MHD
ElgartkaFest – přehlídka kapel v rámci programu „S hudbou proti drogám“

8. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH KONTROL NA ŠKOLE
V únoru 2019 proběhla na škole veřejnoprávní kontrola Krajského úřadu JMK. Kontrola shledala
pouze tři drobná pochybení. Majetek v cizí měně nebyl k rozvahovému dni přepočítán na českou
měnu kurzem ČNB. Mycí centrum předané organizaci 26. 7. 2019, kdy měla pracovnice jídelny a
účetní dovolenou a k prvnímu použití a převzetí faktury došlo až 8. 8. 2019, nebylo odepisováno
již od srpna, ale až od září. Hospodaření se zásobami (tablety, mycí a oplachové prostředky do
mycího centra), které pořizujeme dle potřeby rovnou do spotřeby, nebylo ošetřené vnitřním
předpisem. Všechny nedostatky jsme obratem odstranili.

9. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2018
9.1. Oblast příjmů
Příspěvek na činnost škola získává ze dvou zdrojů. Na přímé náklady z ministerstva školství
prostřednictvím kraje a na provoz od Jihomoravského kraje.
Při hospodaření školy vycházíme z přidělených prostředků a stanovených limitů pro daný rok.
Přehled rozpočtů školy v posledních letech:
Rozpočtový rok
konečný rozpočet 2015
konečný rozpočet 2016
konečný rozpočet 2017
konečný rozpočet 2018

přímé náklady
z MŠMT
( tis. Kč )
16 935
17 122
17 937
20 603

provozní náklady
Jm kraj
( tis. Kč)
2 922
2 763
2 757
3 004

celkem
( tis. Kč)
19 857
19 885
20 694
23 607

Výnosy (v Kč):
Výnosy - státní dotace - přímé náklady na výuku
Výnosy - ostatní ( OZ – čerpání fondů, stravné, OZ žáci tuz.a zahr. ....)
Výnosy - dotace na provoz – JMK vč. mimořádných vlivů
Výnosy – dotace OPVK – ŠABLONY NP i EU
Výnosy - projekt Stuttgart
Výnosy - doplňková činnost
Výnosy – PEER – provozní dot. JMK
Výnosy – TALENTI – provozní dot. JMK
Výnosy – EXCELENCE – účel. dotace MŠMT
VÝNOSY CELKEM
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20 602 883,00
3 451 376,62
2 915 000,00
247 806,90
227 018,40
121 513,56
49 000,00
39 440,00
37 234,58
27 691 273,06

9.2. Oblast výdajů
Výdaje se odvíjely od disponibilních prostředků přidělených krajem.
Náklady na vzdělávací činnost ze SR (v Kč):
Náklady na platy PEDAGOGŮ
OON PEDAGOGŮ – dohody
Náklady na platy NEPEDAGOGŮ

12 907 360,00
3 000,00
2 075 429,00

Odvody zdravotního a sociálního pojištění za organizaci
Základní příděl do FKSP (2%)
DNP – dávky nemocenského pojištění (hrazeno organizací)
Předplatné, OEK (spotřeba materiálu)
DDHM UP vše (náklady z drobného dlouhodobého majetku)
Odměny předsedům matur.komisí (ostatní služby)
OOPP + školení zaměstnanců AKREDITOVANÉ (dodavatelsky)
Pojištění zákonné za zaměstnance (4,2 ppm)
Náklady celkem

5 100 466,92
300 085,04
19 763,00
2 393,00
88 454,94
15 210,00
61 580,00
29 141,10
20 602 883,00

Náklady na provoz (v Kč):
Náklady na spotřebu materiálu (vč. TZ do 40 tis.)
Náklady na spotřebu energií
Náklady na opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Náklady na cestovné
Náklady na závodní stravování (aktivace, odvody, FKSP)
Náklady na ostatní služby
Náklady na příspěvek na stravování
Náklady na pořízení DDHaNM 3-40 tis., 0-60 tis.
Náklady na odpisy
Náklady jiné (školení NEAKREDIT, smluvní úroky, hal.vyr.)
Náklady celkem

446 808,12
424 732,72
243 607,36
2 782,40
219 259,42
24 480,00
450 052,26
76 189,76
201 045,73
885 919,00
29 024,91
3 003 901,68

Náklady DČ, OZ, PROJEKT, ÚČELOVÁ DOTACE (v Kč):
Náklady ostatní (OZ - čerpání fondů. stravné...)
Náklady z OPVK – ŠABLONY EU
Náklady z OPVK – ŠABLONY NP
Náklady z projektu Stuttgart
Náklady PEER – provozní dotace JMK
Náklady TALENTI – provozní dotace JMK
Náklady z doplňkové činnosti
Náklady EXCELENCE – účel. dotace
Náklady celkem

3 451 594,34
210 623,76
37 183,14
121 513,56
49 000,00
39 440,00
43 218,41
37 234,58
3 989 807,79

9.3. Oblast finančního majetku
Stavy na bankovních účtech k 31.12. (v Kč):
99632-621 běžný účet vč. FO
107-99632-621 FKSP
107-8672700217 PROJEKTOVÝ ÚČET
123-99632-621 FR – ze zlepšeného HV
– z ostatních zdrojů
174-99632-621 IF
27-0473790217 stravování

2 503 444,57
306 982,87
1 000,00
180 134,65
48 281,40
181 850,52
390 752,75
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9.4. Oblast dotací ze státního rozpočtu
Poskytnutá
Poskytovatel
dotace/ Účel dotace/příspěvku I/P částka
příspěvku
v Kč
MŠMT

Českoněmecký
fond budoucnosti

Hodnocení žáků a škol
podle výsledků v soutěžích v roce 2017 – EXCELENCE středních škol
2017

Partnerství Brno Stuttgart –Společně v Evropě

Vyčerpaná částka
v Kč

P 37 235 Kč

37 234,58 Kč

60 000 Kč

59 345,78 Kč

P

Komentář
Č. j. MŠMT 35-807/2016-2,
rozhodnutí č. 518518,
účelový znak 33038, nedočerpaných 0,42 Kč bylo vráceno 19. 11. 2018
Číslo projektu 6-18-8297,
celkové náklady činily
121 513,56 Kč. Z fondu
hrazeno 59 345,78 Kč, příspěvek SRPŠG ve výši
10 000 Kč, zbývající sumu
52 167,78 Kč uhradili žáci
zúčastnivší se projektu. Nevyčerpaná částka ve výši
654,22 Kč byla přeúčtována
k 31. 12. na fond rezerv.

JMK

Preventivní programy
realizované školami a
školskými zařízeními
v roce 2018

P 49 000 Kč

49 000 Kč

Akce 16440 – PEER
Účelový znak 00083

JMK

Preventivní programy
realizované školami a
školskými zařízeními
v roce 2018

P 40 000 Kč

40 000 Kč

Akce 1213 – TALENTI
Účelový znak 00083

MŠMT

MŠMT

OPVVV – ŠABLONY /
EU
GE – Podpora vzdělávání
učitelů a rozvoj školy

P

308 852,59
Kč

210 623,76 Kč

OPVVV – ŠABLONY /
NP
GE – Podpora vzdělávání
učitelů a rozvoj školy

P

54 503,41
Kč

37 183,14 Kč

Č. j. MŠMT – 30328/20174,
rozhodnutí č. 16_035/0008107-01
účelový znak 10353, nedočerpaných 98 228,83 Kč přeúčto na F. REZERV
Č. j. MŠMT – 30328/20174,
rozhodnutí č. 16_035/0008107-01
účelový znak 10313, nedočerpaných 17 320,27 Kč
přeúčto na F. REZERV

Z výše uvedených zdrojů má přesah do dalšího roku pouze OPVVV – ŠABLONY, zbývající částka
– Stuttgart se bude vracet.
Žádná částka dotace ani příspěvku se neliší – rozhodnutí vs poskytnutá částka.
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9.5. Oblast investic
Investice (v Kč) – čerpání:
Oprava kotelny

18 672

SMV skříně s posuv. dveřmi

50 403

DHM mycí centrum

184 805

9.6. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Škola má ve správě nemovitý majetek – budovu a pozemek školy od 17. února 2005.
Veškerý movitý majetek nadále spravuje jako majetek kraje.
V roce 2018 nedošlo k žádným škodám na majetku.
9.7. Přehled tvorby a čerpání fondů
Fond investic byl tvořen z odpisů (885 919 Kč), čerpán viz tabulka v bodě 9.5.
Fond FKSP byl tvořen a čerpán na základě pravidel stanovených kolektivní smlouvou.
Základní příděl 2 % z objemu hrubých mezd (302 376,94 Kč).
Příspěvky na stravování zaměstnanců (142 850 Kč), sportovní odpoledne Balkán a vánoční
posezení s důchodci (18 313 Kč), nepeněžní dary k životním a pracovním jubilejím (18 880 Kč),
příspěvky na penzijní připoj. zaměstnancům (40 000 Kč) a poskytli jsme sociální výpomoc
zaměstnankyni po požáru bytu (15 000 Kč).
Rezervní fond byl tvořen zlepšeným HV 2017 (64 189,83 Kč) a na konci roku byl na SU 414
převeden zůstatek nevyčerpané dotace OPVVV ŠABLONY (115 549,10 Kč) a STUTTGART
(654,22 Kč).
9.8. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost probíhala v průběhu celého roku. Týkala se vzdělávání a výchovy, účetnictví,
bezpečnosti práce a dalších oblastí ve škole dle plánu kontrolní činnosti stanovém v kontrolním
řádu.
9.9. Péče o spravovaný majetek
Škola vede evidenci majetku v elektronické formě (počítačově).
V průběhu roku byly provedeny mimořádné inventarizace při změně pověřeného pracovníka.
Na konci roku 2018 byla provedena účetní a fyzická inventura majetku školy. Inventurní soupisy
a zápisy jsou uloženy v dokumentaci školy.
K žádným inventarizačním rozdílům k 31. 12. 2018 nedošlo.
Zásoby škola vede ve skladu čisticích prostředků, hygienických prostředků, studijních průkazů,
CD školního sboru, čipů na stravování, tonerů a papíru na kopírování. Celková hodnota zásob
k 31. 12. 2018 činila 106 205,47 Kč.
Ceniny na SU 263 tvoří stravenky. Celková hodnota cenin k 31. 12. 2018 činila 48 000 Kč.
Tiskopisy vysvědčení vedeme na podrozvahové evidenci.
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9.10. Závěr zprávy o hospodaření:
K 31. 12. 2018 jsme neevidovali žádné prodlení úhrad, nemáme soudní spory ani nejednáme
o mimosoudním vyrovnání.
Nemáme žádný bankovní úvěr.
Hospodářský výsledek (v Kč.):
HV hlavní činnosti (provoz, SR, OZ… )
HV doplňkové činnosti (DČ)
HV CELKEM

.- 89 119,40
183 799,99
94 680,59

Veškeré údaje za rok 2018 jsou k nahlédnutí v Účetních výkazech, které jsme předložili
Odboru školství JmK v únoru 2019.

10. ZÁVĚR
Škola se prostřednictvím vedení a učitelů neustále snaží o další vylepšení ve všech oblastech.
V rámci finančních možností zlepšujeme prostředí školy, pořizujeme a modernizujeme učební
pomůcky a celkové vybavení školy. V rámci výuky zařazujeme nové trendy výuky, snažíme se více
pracovat s audiovizuální technikou, výuku doplňujeme o tematické exkurze, přednášky apod.
Výsledky školy jsou na velmi dobré úrovni, a tak škola plní svoji hlavní úlohu, zprostředkovává
žákům kvalitní středoškolské studium a připravuje je pro studium na vysokých školách.

Mgr. Petra Šperková
ředitelka gymnázia

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 8. 10. 2019
za školskou radu: Mgr. Hana Naništová

S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci školy elektronicky a na vývěsce ve sborovně. Je zveřejněna též
na www.gymelg.cz
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