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Škola: 
 

Škola zahájila svoji činnost před dvaceti lety dnem 1. září 1996. Původně byla zřízena jako státní 
gymnázium. V důsledku optimalizace středního školství v regionu se škola stává k 1. červenci 2004 

příspěvkovou organizací zřízenou městem Velké Pavlovice. Do rejstříku škol vedeného MŠMT v Praze 

byla škola zařazena s účinností od 1. 7. 2004. Na základě žádosti právnické osoby ve změně osobních 
údajů ředitele školy bylo rozhodnutí Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Praze změněno 

dne 1. 4. 2011 pod čj. 9 472/2011-25. Poslední aktuálně platné rozhodnutí je vydané MŠMT  
v návaznosti na změnu klasifikace kmenových oborů vzdělání a rámcové vzdělávací programy ze dne  

18. července 2008, pod čj. 14 095/2008-21. 

 
Adresa školy:   Gymnázium, Velké Pavlovice, 

Pod Školou 10, příspěvková organizace 
   691 06 Velké Pavlovice  

   telefon: 519 428 245, 519 429 258 

   E-mail: gymnazium@velke-pavlovice.cz 
   Internetové stránky školy: www.gymnazium.velke-pavlovice.cz 

 
 

Odloučená pracoviště:  škola nemá žádné odloučené pracoviště 
 

Zřizovatel:  Město Velké Pavlovice, Nám. 9.května 40, IČO 283 703  

 
Právní forma: příspěvková organizace, IČ 71220321, DIČ CZ 71220321 

 
Rezortní identifikátor školy: 650 071 484 

 

ID datové schránky:  p5jkkif 
 

Škola sdružuje: 1, Gymnázium (IZO 110 023 668) 
    

 
Školská rada byla zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zastupitelstvo města 

Velké Pavlovice dne 5. března 2014 jmenovalo nové členy školské rady. Volby zástupců z řad 

pedagogů se uskutečnily 31. března 2014 a volby zástupců zákonných zástupců a zletilých žáků se 
konaly 7. dubna 2014. 

 
 

Členové školské rady: 

za zřizovatele  Ing. Dušan Bedřich, Jiří Hanzálek (předseda) 
za učitele  Mgr. Pavla Míchalová, Mgr. Zbyněk Hradil   

za rodiče  Markéta Fůkalová, Mgr. Martin Kříčka   
 

Zpráva: 

Je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3 a podle vyhlášky MŠMT č.15/2005 Sb., 
o výroční zprávě, v aktuálním znění. 

 
Kopie zprávy obdrží:  1, Jihomoravský krajský úřad Brno – odbor školství 

    2, Městský úřad Velké Pavlovice, Nám. 9. května 40 
    3, Rada školy 

    4, Výbor SRPDŠ 

 
Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 31. srpna 2016. 

 
Výroční zpráva byla projednána ve školské radě  xx. září 2016. 

 

Zpracoval: PaedDr. Vlastimil kropáč, ředitel školy. 
 

           Ve Velkých Pavlovicích, 31. srpna 2016 

http://www.gymnazium.velke-pavlovice.cz/
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1. Charakteristika školy 
 

Gymnázium Velké Pavlovice je vedeno v rejstříku škol MŠMT v Praze. Původně bylo zřízeno jako státní 
gymnázium. Výuka na škole byla zahájena před dvaceti lety dne 1. září 1996. V důsledku optimalizace 

středního školství v regionu se škola stává k 1. červenci 2004 příspěvkovou organizací zřízenou 

městem Velké Pavlovice. Sídlem školy jsou Velké Pavlovice, okres Břeclav, Pod Školou 10/10. Škola je 
příspěvkovou organizací a je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně, v oddíle 

Pr. vložce 1461. Škola poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání ve čtyřletém a osmiletém studijním 
programu. Připravuje žáky pro další studium na vysokých školách. Ve školním roce 2015/2016 má 

škola po jedné třídě v osmiletém studijním programu a čtyři třídy ve čtyřletém studijním programu. 

Školu navštěvuje 250 žáků, průměrný počet žáků ve třídě je 21. Škola je naplněna na plánovaný počet 
dvanácti tříd. Cílová kapacita ve čtyřletém studijním oboru je 120 žáků, v osmiletém studijním oboru je 

cílová kapacita 240 žáků. Celková kapacita školy je 360 žáků. Školu navštěvují žáci z 34 obcí okresů 
Břeclav, Hodonín, Brno - venkov (Bořetice, Brumovice, Břeclav, Čejč, Dubňany, Hodonín, Hustopeče, 

Hrušky, Hovorany, Kobylí, Mutěnice, Moravský Žižkov, Němčičky, Podivín, Přítluky, Rakvice, Rohatec, 

Starovičky, Tvrdonice, Kostice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Velké Němčice, Zaječí, Lanžhot, 
Ladná, Milovice, Prušánky, Přibice, Iváň, Josefov, Lužice, Šardice). Počty žáků z jednotlivých obcí 

podrobně zachycuje tabulka na straně 4. 
 

Gymnázium využívá pro výuku v kmenových třídách vlastní samostatnou budovu. Hlavní budova školy 
byla uvedena do provozu v roce 1996. Její technický stav je velmi dobrý. Vlastníkem budovy je Město 

Velké Pavlovice na základě darovací smlouvy Jihomoravského kraje ze dne 2. července 2008. Budovu 

má gymnázium svěřenou do správy. Budova školy má vlastní vchod a je propojena s areálem základní 
školy. Vytápění budovy je zajištěno z centrální plynové kotelny, podobně je řešena i dodávka 

elektrické energie. Budova gymnázia má tři nadzemní podlaží, přízemí a snížené přízemí. V roce 2002 
byla provedena přístavba školy, čímž se zlepšily podmínky pro výuku. Škola má dvanáct kmenových 

tříd, tři samostatné učebny pro výuku jazyků, jednu učebnu informatiky, výtvarný ateliér, knihovnu 

a studovnu pro žáky školy, dvě sborovny, které jsou vybaveny dostupnou didaktickou technikou a jsou 
prostřednictvím počítačové sítě připojeny k internetu. Učebna informatiky je trvale připojena 

bezdrátově k internetu. Škola nemá prostory pro skladování učebních pomůcek. Vedení školy pro 
zpracování agendy a vedení dokumentace využívá čtyři místnosti, které se nacházejí ve sníženém 

přízemí. Nad těmito prostory se nachází společenská místnost (aula) a malá kuchyňka, původně 
koncipovaná jako výdejna. Škola má vlastní odpočinkový a sportovní areál pro míčové hry a atletiku. 

Pro sportovní vyžití žáků slouží posilovna. Pro odbornou výuku předmětů (chemie, fyzika, biologie, 

tělesná výchova) využívá škola odborné pracovny, které se nacházejí v prostorách základní školy. 
Místnosti gymnázia jsou světlé a čisté, přesto omezené. Pod sportovním areálem školy jsou  

pro zaměstnance škol vyhrazena parkovací místa v podzemní garáži. Na vzhledu školy se výtvarnými 
pracemi podílejí žáci a učitelé. Ve škole jsou žákovské šatny. Chybí vhodné vlastní skladové prostory, 

vlastní odborné pracovny pro středoškolskou výuky, kotelna a šatny pro žáky. Stav hlavní školní 

budovy se snažíme nadále  zlepšovat a modernizovat tak, aby odpovídal současným požadavkům. Ve 
všech třídách je výškově stavitelný žákovský nábytek. Učebny mají dostupnou didaktickou techniku 

(Tv, video, datový projektor, notebook). Společenská místnost je vybavena datovým projektorem, AV 
technikou a interaktivní tabulí. K výuce dále slouží tři interaktivní tabule s datovými projektory, AV 

technikou a počítači připojeným k počítačové síti pomocí WiFi. Z projektu „EU Peníze středním školám“ 

bylo dalších šest kmenové učebny vybaveno elektronickou katedrou s moderní AV a ICT technikou 
připojenou k počítačové síti pomocí WiFi. V současné době je v budově školy kompletně vybaveno AV 

technikou všech 12 kmenových tříd. Neustále usilujeme o postupné zlepšování vybavení školy novou 
audiovizuální technikou. Škola má mobilní počítačovou učebnu s 20 notebooky a WiFi připojením ke 

školní počítačové síti. Tato učebna je umístěna v jazykové učebně a je využitá i pro další vyučované 
předměty. Ve společenské místnosti jsou nainstalovány dvě klimatizované jednotky. V roce 2015 se 

realizovaly na gymnáziu rozsáhlejší investice hrazené z prostředků SFŽP a zřizovatele; zateplení pláště 

budovy školy, oprava střechy a výměna zbývajících okenních výplní v podkroví, na WC a chodbách. 
Rovněž došlo k rekonstrukci a zateplení stropu v aule a komplexní rekonstrukci sociálních zařízení  

v 1. a 2. nadzemním podlaží. Zateplena byla rovněž sportovní hala. Výměnou oken se zlepšily zvukově 
a tepelně izolační vlastnosti a předpokládají se úspory energií na vytápění školy. V tomto školním roce 

prošla rekonstrukcí a rozšířením žákovská knihovna. V případě získání investičních prostředků z IROP 

předpokládáme provedení rekonstrukci učebny fyziky a chemie, pořízení klimatizovaných jednotek do 
půdních prostor školy. Hlavní budova školy má bezbariérový přístup jen v přízemní části školy, 

integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít osobního asistenta. Jednou z priorit školy ve 
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výuce je využívání informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto 

technikou. Pro výuku nejen informatiky, ale i dalších předmětů je určena jedna vlastní učebna 

výpočetní techniky, která má 16 pracovních stanic, server, interaktivní tabuli, pracovní stanici pro 
učitele s datovým projektorem. Učebna se nachází v prostorách gymnázia. Vlastníme jednu mobilní 

učebnou s 20 notebooky pro výuku informatiky a dalších předmětů. Učebny pracují v lokální 
počítačové síti a jsou bezdrátově připojeny k internetu prostřednictvím společnosti Netcomu Velké 

Pavlovice. Učebny je nutné SW a HW postupně obnovovat a tím přispět ke zkvalitnění výuky. Počítače 

v učebnách jsou propojeny do školní počítačové sítě. V prostorách budovy školy je instalována LAN 
síť, která je kromě odborných učeben, kmenových tříd také ve sborovnách, kancelářích a společenské 

místnosti. Zastaralé počítače jsou podle finančních možností postupně nahrazovány novými. 
V letošním roce se obnovilo 12 počítačových stanic v učebně informatiky. Pozornost je nutné věnovat 

pořízení odpovídajícího softwarového vybavení pro výuku informatiky, práci s interaktivní tabulí a 

dalších všeobecných předmětů. Ve sborovnách je umístěna dostupná kopírovací technika, kterou 
pedagogové využívají pro přípravu na výuku. Pro rodiče je zpřístupněn internetový informační systém 

(SAS), který rodičům poskytuje informace o prospěchu žáků školy. K evidenci docházky škola používá 
pro žáky nový docházkový systém. Prostor vstupů do budovy školy je monitorován kamerovým 

systémem. Během hlavních školních byla opravena nevyhovující podlaha v kmenové třídě v 1. NP, 
vymalovány třídy a chodba. Současně byly provedeny nutné opravy na zařízení a proveden komplexní 

generální úklid. Pro dodržování pitného režimu slouží jeden nápojový automat. Pro relaxační  

a oddechovou činnost v době volna a o přestávkách žáci využívají prostor chodeb, sportovní areál, 
posilovnu. Horší hygienické podmínky mají žáci pro výuku tělesné výchovy (šatny, sprchy ve sportovní 

hale). Sociální a hygienické zařízení školy je na velmi dobré úrovni. 
 

Ve školním roce 2015/2016 docházelo do školy 250 žáků, z toho do čtyř tříd čtyřletého studijního 

oboru (VG) 56 studentů. Do osmi tříd osmiletého studijního oboru docházelo 194 žáků. Průměrný 
počet žáků na třídu je 20,83 žáků. Zápisové lístky do prvních ročníků pro školní rok 2015/2016 

odevzdalo 49 uchazečů, ale ke studiu nastoupilo jen 44 žáků.   
 

Následující tabulka uvádí počty žáků v jednotlivých třídách: 
Tabulka č.1 

Třída Chlapci Děvčata Celkem 

Čtyřleté studium 

1. A 4 12 16 
2. A 4 11 15 
3. A 4 7 11 
4. A 2 12 14 

celkem 14 42 56 
Osmileté studium 

Prima 8 18 26 
Sekunda 14 16 30 

Tercie 14 11 25 
Kvarta 9 20 29 
Kvinta 11 14 25 
Sexta 6 15 21 

Septima 4 14 18 
Oktáva 8 12 20 
Celkem 74 120 194 

CELKEM 88 162 250 

 
Následující tabulka uvádí počty žáků podle místa trvalého bydliště: 
Tabulka č.2 

 Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva 1.A 2.A 3.A 4.A Celkem 

Bořetice  6 1 5 6 2    1     21 

Brumovice         1    1 

Břeclav 1  1      4 1 5 4 16 

Čejkovice             0 

Čejč       1      1 

D.Bojanovice             0 

Dubňany          2   2 

Hodonín          1  1 2 
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Hustopeče   1    1      2 

Hrušky          1   1 

Hovorany          2   2 

Klobouky             0 

Kobylí 3 1 1   1  4 1    11 

Kostice             0 

Kyjov             0 

Ladná   1          1 

Lanžhot     1        1 

M.Žižkov          1   1 

Mutěnice  1       2 1 1 1 6 

Němčičky    1 3 4 1   1   10 

Podivín 4 5 1 3       1 3 17 

Prušánky      2       2 

Přítluky   1    1 1     3 

Rakvice 6 3 2 1 1  2 1     16 

Rohatec         1 1   2 

Starovičky     2        2 

Tvrdonice         2 1 2  5 

Valtice             0 

V.Bílovice 1  3 6 6  2 2  2 1 1 24 

V.Pavlovice 9 10 10 9 5 8 7 10 1 1   70 

Kostice         1    1 

Vrbice 2 1 1 2         6 

Zaječí  3  2  4 1 1     11 

V.Němčice       1      1 

M.Nová Ves             0 

Mikulčice         1    1 

Šardice         2    2 

Milovice     1  1      2 

Strachotín             0 

Iváň            1 1 

Lužice   2         3 5 

Přibice           1  1 

Celkem 26 30 25 29 25 21 18 20 16 15 11 14 250 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšší počet žáků školy je z Velkých Pavlovic (28 %), Velkých Bílovic (10 %), 
Bořetic (8 %) a Podivína (7 %). V celkovém počtu žáků školy, došlo ve srovnání se školním rokem 

2014/2015, ke zvýšení o 13 žáků. Kapacita školy není plně využita z důvodu nenaplnění kapacity 
v prvním ročníku čtyřletého studia. Nastoupilo jen 18 z plánovaných 30 žáků. Na tento pokles mají vliv 

zejména slabé populační ročníky dětí ve věku 15 let v celém Jihomoravském kraji. 

 
Příchod a odchod žáků ze školy během školního roku ukazuje následující tabulka: 
Tabulka č.3 

 Osmileté 

studium 

Čtyřleté 

studium 

Celkem 

Odchod žáka (přestup) na jinou SŠ školu v období do 30. 9. 2    6 8 

Přestup žáka na gymnázium z jiné SŠ v období do 30. 9. 2015 1 0 1 

Celkový počet žáků dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2015 195 55 250 

Stěhování rodiny mimo místo dosavadního bydliště 0 0 0 

Přestup žáka ke studiu na gymnázium z jiné SŠ 0 0 0 

Změna oboru studia -1 +1 0 

Odchod žáka ke studiu na jinou střední školu 0 - 1 -1 

Návraty žáků z jiné SŠ - gymnázia 0 0 0 

Zanechání studia v průběhu školního roku 0 0 0 

Celkový počet žáků ke dni vyplňování tabulky 194 56 250 

Přerušení studia v průběhu školního roku 0 1 1 

Údaje o integrovaných žácích: 
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Tabulka č.4 

Spec.vzdělávací 

potřeby 

Druh postižení Ročník Počet 

žáků 

Žáci se zdravotním 

postižením 

Mentální postižení  0 

Tělesné postižení  0 

Zrakové nebo sluchové postižení  0 

Vady řeči  0 

Vývojové poruchy učení nebo chování (SPOU-1) 4. A 20 (8) 

Žáci se zdravotním 

znevýhodněním 

Zdravotní oslabení  0 

Dlouhodobá nemoc  0 

Lehčí zdravotní postižení vedoucí k poruchám učení 
 a chování 

 0 

Žáci se sociálním 

znevýhodněním 

Rodinné prostředí  0 

Sociálně patologické jevy  0 

Ústavní výchova  0 

Individuální vzdělávací 

plán 

Zdravotní omezení, rehabilitace po úrazu a jiné 

okolnosti 

sexta, 

septima, 

3. A, 4. A 

5 

 

Individuální integrace nebyla ve školním roce 2015/2016 realizována. Individuální vzdělávací plán byl 
na základě žádosti povolen ředitelem školy v pěti případech u žáků třetího, čtvrtého, šestého a 

sedmého ročníku (3. A, 4. A, sexta, septima). Důvodem přiznání individuálního vzdělávacího plánu 

bylo v jednom případě vystupování žákyně v souboru BROLN, ve dvou případech výkonnostní 
vrcholový sport, v dalším případě byla důvodem rozdílnost ve výuce druhého cizího jazyka  

a v posledním případě vážné rodinné důvody žákyně.  
 

2. Zpráva o poskytování informací 
 
Na škole je ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. zpracována a veřejně přístupná směrnice se základními 
postupy při vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informací. Tato směrnice je rovněž přístupná  

na webové stránce školy. Ve školním roce 2015/2016 nebyla podána žádná písemná žádost  

o poskytnutí informace. Většina žádostí o poskytnutí informací byla většinou ústní. Žádosti byly 
vyřizovány s tazateli neprodleně a to při ústním jednání nebo telefonicky. Z výše uvedené skutečnosti 

je zřejmé, že informace podané tazatelům byly dostatečné. 
 

3. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 
 

Obory vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů vzdělávání: 
 
79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné 
denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 4 roky 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 120 
 
1. ročník  

Školní vzdělávací program „Škola pro život“, zpracovaný podle RVP G, schválený MŠMT ze dne  
30. 7. 2007 pod čj. 12 698/2007-23, od 1. září 2009. 

 
2. ročník  

Školní vzdělávací program „Škola pro život“, zpracovaný podle RVP G, schválený MŠMT ze dne  

30. 7. 2007 pod čj. 12 698/2007-23, od 1. září 2009. 
 

3. ročník  
Školní vzdělávací program „Škola pro život“, zpracovaný podle RVP G, schválený MŠMT ze dne  

30. 7. 2007 pod čj. 12 698/2007-23, od 1. září 2009. 
 
4. ročník  

Školní vzdělávací program „Škola pro život“, zpracovaný podle RVP G, schválený MŠMT ze dne  
30. 7. 2007 pod čj. 12 698/2007-23, od 1. září 2009. 
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79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné, nový obor 
denní forma vzdělávání, délka vzdělávání 8 roků 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru 240 
 

1. ročník  - prima 
Školní vzdělávací program Gymnázia Velké Pavlovice, zpracovaný podle RVP ZV čj. 31 504/2004-22, 

ve znění Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj. 1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012. 

 
2. ročník  - sekunda 

Školní vzdělávací program Gymnázia Velké Pavlovice, zpracovaný podle RVP ZV čj. 31 504/2004-22, 
ve znění Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj. 1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012. 

 

3. ročník  - tercie 
Školní vzdělávací program Gymnázia Velké Pavlovice, zpracovaný podle RVP ZV čj. 31 504/2004-22, 

ve znění Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj. 1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012. 
 

4. ročník  - kvarta 
Školní vzdělávací program Gymnázia Velké Pavlovice, zpracovaný podle RVP ZV čj. 31 504/2004-22, 

ve znění Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj. 1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012. 

 
5. ročník - kvinta 

Školní vzdělávací program „Škola pro život“, zpracovaný podle RVP G, schválený MŠMT ze dne  
30. 7. 2007 pod čj. 12 698/2007-23, od 1. září 2009. 

 

6. ročník - sexta 
Školní vzdělávací program „Škola pro život“, zpracovaný podle RVP G, schválený MŠMT ze dne  

30. 7. 2007 pod čj. 12 698/2007-23, od 1. září 2009. 
 

7. ročník - sexta 
Školní vzdělávací program „Škola pro život“, zpracovaný podle RVP G, schválený MŠMT ze dne  

30. 7. 2007 pod čj. 12 698/2007-23, od 1. září 2009. 

 
8. ročník - oktáva 

Školní vzdělávací program „Škola pro život“, zpracovaný podle RVP G, schválený MŠMT ze dne  
30. 7. 2007 pod čj. 12 698/2007-23, od 1. září 2009.  

 

V prvním až čtvrtém ročníku čtyřletého studia, v pátém až osmém ročníku osmiletého studijního oboru 
probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který byl zpracován podle 

RVP G, schválený MŠMT dne 30. července 2007. Na nižším stupni gymnázia uskutečňujeme výuku 
podle školního vzdělávacího programu (ŠVP Gymnázia Velké Pavlovice) ve všech ročnících nižšího 

stupně gymnázia. Školní vzdělávací program ze dne 1. září 2007, upravený dodatkem č. 1 ze dne 

1. září 2009 a dodatkem č. 2, čj. 265/2012 ze dne 1. září 2012 byl nahrazen a doplňen dodatkem č. 3, 
čj. 282/2013 s platností od 1. září 2013. Dodatek č. 3 je zpracován na základě Opatření ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy, čj. MŠMT 2647/2013 – 210 ze dne 21. ledna 2013, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání o oblasti: dopravní výchova, ochrana člověka za 

běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce a finanční gramotnost. Ve všech 
postupných ročnících vyššího stupně gymnázia je celkový týdenní počet vyučovacích hodin 33. 

Výchovně vzdělávací práci jsme zaměřili na nové formy a metody pedagogické práce. Nepreferovali 

jsme jen frontální způsob výuky, ale začleňovali prvky skupinové práce, prvky problémového 
vyučování se samostatnou prací žáků, projektové vyučování a tím vedli žáky k naplňování klíčových 

kompetencí potřebných pro celoživotní vzdělávání. Tato práce se projevila ve zvýšeném zájmu žáků  
o výuku volitelných předmětů. 

„Minimální preventivní program“ (MPP) má škola zpracovaný na základě metodického pokynu MŠMT 

k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních, čj.: 21 291/2010-28 s účinností od 1. 11. 2010. Funkci metodika prevence zastávala 

Mgr. Jana Zavadilová. Preventivní program byl zpracován ve spolupráci s výchovnými poradci, třídními 
učiteli a ostatními vyučujícími. Program si klade za cíl vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí 

pro výchovu a směrování žáků ke zdravému životnímu stylu a tím eliminovat škodlivé jevy současné 
společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy a napomáhat v 

oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených 
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negativních jevů, včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže. Program zahrnuje postup 

realizace programu v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti výchovně vzdělávacího 

procesu, v mimoškolních aktivitách a ve spolupráci školy s veřejností na řešení různých forem sociálně 
patologických jevů. Tento program byl zaměřený na oblast primární prevence, alkoholismus, kouření, 

záškoláctví, šikanu, kyberšikanu, kriminalitu dětí a další. Celý výchovně vzdělávací proces prostupuje 
výchova ke zdravému životnímu stylu. Její těžiště spočívá v předmětu občanská, tělesná výchova a 

biologie. Ve spolupráci s nadací jsme uskutečnili projekt s názvem „Etické dílny“ pro žáky tříd prima a 

sekunda. Pro potřeby pracovníků školy byla zpracována vnitřní směrnice k řešení primární prevence 
sociálně patologických jevů u žáků školy, která popisuje, jak při zjištění daných jevů postupovat. 

 
4. Údaje o pracovnících školy 
 

A, Přehled pedagogických pracovníků 
 
Tabulka č. 5 

Číslo Jméno a příjmení, funkce Pracovní 
zařazení 

Aprobace Termín pr. 
poměru do .. 

Úvazek Rok 
narození 

1. Mgr. Bláhová Renata zástupkyně 
ŘŠ 

Čj - Vv trvalý  1,00 1977 

2. Mgr. Ing. Buzrlová Leona učitelka Nj - Aj zástup do  

30. 6. 2016 

1,00 1967 

3. Mgr. Dobrucká Martina učitelka Fj do 30. 6. 2016  0,10 1976 

4. Ing. Holásková Marie učitelka, ICT VŠ elektro, 

DPS 

trvalý 1,00 1963 

5. Mgr. Horáček Petr učitel Tv - Vv trvalý 1,00 1980 

6. Mgr. Hradil Zbyněk  učitel Tv - Z trvalý 1,00 1959 

7. Mgr. Růčková Lucie učitelka Ch - Nj trvalý, MD od 

10. 1. 2015 

- 1980 

8. Mgr. Kadlec Petr učitel Bi – Z - Aj trvalý 1,00 1972 

9. PaedDr. Kameník Stanislav učitel, VP M – Z trvalý 1,00 1955 

10. PaedDr. Kropáč Vlastimil ředitel F – Zt trvalý 1,00 1961 

11. Mgr. Kiliánová Marcela učitelka Čj - D zástup do 
31. 7. 2016 

1,00 1985 

12. Mgr. Lorenzová Jana učitelka Nj - Rj - 

Ov 

trvalý 1,00 1967 

13. Mgr. Loskot Zdeněk učitel Čj - Nj trvalý 1,00 1974 

14. Mgr. Michnová Jana učitelka Tv – Bi - Aj trvalý, MD  

od 2. 11. 2015 

- 1977 

15. Mgr. Míchalová Pavla učitelka Čj – D trvalý 1,00 1974 

16. Mgr. Oslzlá Jana učitelka HV - Vv zástup do 

30.6.2016 

0,38 1986 

17. Mgr. Pavlíčková Lenka učitelka Tv - Bi trvalý, MD od 
12.8.2011 

- 1984 

18. Mgr. Píštěková Veronika učitelka Nj - ZsV zástup do  
31. 7. 2016 

- 1985 

19. Mgr. Rilák Michal učitel 

 

M – Z trvalý, do 

31. 10. 2015 

- 1961 

20. Mgr. Riláková Anna učitelka M - Ch trvalý 1,00 1966 

21. PhDr. Rubáš Stanislav učitel D - Ov trvalý 1,00 1978 

22. Mgr. Sovadina Zdeněk učitel, ICT M - Bv trvalý 1,00 1966 

23. Mgr. Strouhalová Jana učitelka Čj - Hv trvalý, MD od 
24. 6. 2014 

- 1984 

24. Mgr. Spěšná Markéta učitelka Nj zástup za MD, 

do 31. 7. 2016  

1,00 1990 

25. Ing. Šmídová Marie učitelka Ch - Vv do 30.6.2016 0,57 1951 

26. Ing. Tesař Oldřich učitel Aj – Bi trvalý 1,00 1957 

27. Mgr. Tomková Stanislava učitelka Čj,Rj,Ov trvalý 1,00 1961 

28. Mgr. Malíková Markéta učitelka M – Bi trvalý 
MD od  7.4.2010 

- 1977 
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29. Mgr. Týmal Valoušková Jana učitelka Čj – Hv trvalý 
MD od 7.6.2013 

- 1983 

30. Mgr. Vašíček Bohumil učitel M - Z do 31. 7. 2016 1,00 1990 

31. Mgr. Zavadilová Jana učitelka Bi – Ch trvalý 1,00 1984 
Přidělený úvazek pedagogických pracovníků k 1.9.2015 21,05 xx 

Přepočtený počet pedagogických pracovníků k 30. 6. 2016, včetně ESF (výkaz P 1 – 04) 22,37 xx 

Věkový průměr pedagogického sboru 43 let 

 

Následující tabulka zachycuje aprobovanost výuky ve školním roce 2015/2016 u jednotlivých 
pedagogických pracovníků a jejich přidělený úvazek, případně přespočetné hodiny. Ve sloupci 

aprobace je uvedena dosažená aprobovanost pracovníka, další sloupce uvádějí, které předměty 
vyučoval a kolik hodin. 
 
Tabulka č. 6 

Číslo Jméno a příjmení, 
skutečný počet 

vyučovacích hodin 

Aprobace Vyučuje předmětu/počet hodin 

1. Mgr. Bláhová Renata 10 Čj - Vv Čj/10    

2. Mgr. Ing. Buzrlová Leona 21 Nj - Aj Aj/21    

3. Mgr. Dobrucká Martina 2 Fj Fj/2    

4. Ing. Holásková Marie 21- 3 VŠ elektro F/9 Inf/9   

5. Mgr. Horáček Petr 21 Tv – Vv Vv/10 Tv/11   

6. Mgr. Hradil Zbyněk 21 Tv – Z Tv/10 Z/11   

7. Mgr. Kadlec Petr 21+1 Bi,Z,Aj Aj/19 Bi/3   

8. PaedDr. Kameník Stanislav 20 M - Z M/14 Z/6   

9. Mgr. Kiliánová Marcela 21 Čj – D Čj/19 D/2   

10. PaedDr. Kropáč Vlastimil 4 F – Zt F/4    

11. Mgr. Lorenzová Jana 21+1 Nj - Rj – Ov Nj/8 Rj/12 Ov/2  

12. Mgr. Loskot Zdeněk 21+1 Čj - Nj Nj/8 Aj/12 Šj/2  

13. Mgr. Míchalová Pavla 21 Čj - D Čj/13 D/8   

14. Mgr. Oslzlá Jana 8 HV - Vv Hv/8    

15. Mgr. Vašíček Bohumil 21 M – Z M/20 Z/1   

16. Mgr. Riláková Anna 21 M – Ch M/9 Ch/12   

17. PhDr. Rubáš Stanislav 20 D – Ov D/9 ZsV/10 Ov/1  

18. Mgr. Spěšná Markéta 21+1 Ch – Nj Nj/20 D/2   

19. Mgr. Sovadina Zdeněk 21 M – Bv M/11 Tv/4 Inf/6  

20. Ing. Šmídová Marie 12 Ch – Vv F/11    

21. Ing. Tesař Oldřich 21 Aj - Bi Aj/13 Bi/8   

22. Mgr. Tomková Stanislava 21 Čj,Rj,Ov Čj/9 Zsv/5 Ov/4 Rj/2 

23. Mgr. Zavadilová Jana 21 Bi - Ch Bi/12 Ch/8 In/1  

 413  

 

Z přehledu je patrné, že z celkového počtu pedagogických pracovníků všichni splňují požadavky 
odborné způsobilosti podle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004. Na mateřské nebo 

rodičovské dovolené je v současnosti sedm vyučujících.  
 

B, Provozní pracovníci 
Tabulka č. 7 

Číslo Jméno a příjmení Rok 
narození 

Zařazení Úvazek 

1. Ing. Kynická Ilona 1965 Hospodářka školy, účetní 1,00 

2. Ing. Slámová Jarmila 1969 Personalista, asistentka 1,00 

3. Pospíšil Josef 1993 Školník, řemeslník 1,00 

4. Procingerová Ilona 1970 Uklizečka 1,00 

5. Havlíková Anna 1964 Uklízečka 1,00 

Přepočtený počet provozních pracovníků k 30. 6. 2016, včetně ESF (výkaz P1 – 04) 5,419 

Věkový průměr provozních pracovníků 44 let 

  

C, Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Škola má v rámci plánu práce na školní rok 2015/2016 zpracovaný program dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, který se soustřeďuje zejména na: 

 rozvíjení komunikačních dovedností vyučujících cizích jazyků, 
 ICT vzdělávání pedagogických pracovníků – Cloud je budoucnost vzdělávání, 

 studium k prohlubování kvalifikačních předpokladů pro vedoucí pracovníky, 
 přípravu vyučujících na funkci hodnotitelů na maturitní zkoušky, 

 prevenci vzniku a předcházení sociálně-patologickým jevům u dětí a mládeže, 

 prohlubování vědomostí v oblasti přírodovědných předmětů, 
 prohlubování znalostí ze školské legislativy a ostatních právních norem, 

 vzdělávání zaměřené na komunikaci s rodiči a práci s třídním kolektivem, 
 nové formy a metody ve výuce všech předmětů. 

Tento program je realizován z nabídek Střediska služeb školám Brno (SSŠ), Národního institutu pro 

další vzdělávání Brno (NIDV), MU Brno, Filozofická fakulta, Fakta Žďár nad Sázavou, Descartes, 
Akademie věd České republiky a dalších vzdělávacích institucí, která mají příslušnou akreditaci. 

Současně je uskutečňován samostudiem pedagogických pracovníků z odborné literatury, metodických 
příruček a vhodných výukových programů s interaktivním zaměřením. Finančně je program DVPP 

hrazen z ostatních neinvestičních nákladů. V kalendářním roce 2015 byly prostředky na DVPP čerpány 
z ONIV následovně: 
 
Tabulka č. 8 

DVPP  

Název semináře, kurzu Jméno Pořadatel Náklady 

Třídnické hodiny, seminář Mgr. Kiliánová Edu praxe, s.r.o. 830,- 

Třídnické hodiny, seminář Mgr. Bláhová Edu praxe, s.r.o. 830,- 

Konzultační seminář pro metodiky 

prevence 

PhDr. Rubáš PPP Břeclav 350,- 

Letní škola historie, seminář Mgr. Míchalová UK Praha, pedag.fakulta 1 400,- 

Klima třídy, seminář Mgr. Pištěková SSŠ Brno 630,- 

Dějiny ČSR 1945 – 1990, seminář Mgr. Míchalová Descartes, Svratouch 720,- 

Exkurze do moderní literatury, Mgr. Tomková Descartes, Svratouch 990,- 

Třídnická hodina, seminář Mgr. Zavadilová SSŠ Brno, 900,- 

Komunikace pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

Mgr. Bláhová SSŠ Brno 800,- 

Didaktika Aj, kurz Ing. Tesař SSŠ Brno 4 500,- 
Celkem čerpání                                                                        11 950,- 
 

Z tabulky je patrné, že jen část byla použita na DVPP. Tyto prostředky byly použity na prohlubování 

odborné kvalifikace formou kurzů a seminářů. V rámci DVPP se pedagogové účastnili rozšiřujícího 
vzdělávání pro hodnotitele ústní a písemné části nové maturitní zkoušky. Náklady na toto vzdělávání 

hradil NIDV Brno a škola pedagogům hradila náklady na cestovní výdaje. V průběhu školního roku 

2015/2016 se pedagogičtí pracovníci účastnili konzultačních seminářů zaměřených na aktuální 
poznatky a zkušenosti s maturitní zkouškou. Na základě úspěšného splnění certifikačních podmínek 

vydal CERMAT pro pedagogické pracovníky Osvědčení o způsobilosti k výkonu příslušné funkce. 
Přehled funkcí a rolí jednotlivých pedagogických pracovníků školy pro maturitní zkoušky zachycuje 

následující tabulka. 
 
Tabulka č. 9 

MATURITY - vzdělávání 

Nominovaná funkce Jméno držitelé platného osvědčení 

Zadavatel maturitní zkoušky Mgr. Riláková, Ing. Holásková, Ing. Šmídová, Mgr. Horáček, 

PhDr.Rubáš, Mgr. Sovadina, Mgr. Zavadilová, Mgr. Hradil  

Zadavatel maturitní zkoušky pro 

žáky s PUP 

PhDr. Rubáš, Mgr. Hradil 

Hodnotitel písemné části maturitní 
zkoušky z Aj 

Mgr. Kadlec, Mgr. Michnová, Ing. Tesař, Mgr. Loskot 

Hodnotitel ústní části maturitní 

zkoušky z Aj 

Mgr. Kadlec, Mgr. Michnová, Ing. Tesař, Mgr. Loskot,  

Hodnotitelé ústní maturitní zkoušky 

pro žáky s PUP, SPU-0, cizí jazyky 

Ing. Tesař, Mgr. Michnová 

Hodnotitelé ústní maturitní zkoušky Mgr. Michnová, Mgr. Kadlec 
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pro žáky s PUP, TP, cizí jazyky 

Hodnotitel písemné části maturitní 

zkoušky z Čj 

Mgr. Loskot, Mgr. Míchalová, Mgr. Strouhalová,  

Mgr. Týmal Valoušková, Mgr. Bláhová 

Hodnotitel písemné části maturitní 
zkoušky z Čj pro žáky s PUP, TP, 

SPU-0 

Mgr. Bláhová 

Hodnotitel ústní části maturitní 
zkoušky z Čj 

Mgr. Loskot, Mgr. Míchalová, Mgr. Strouhalová, Mgr. Valoušková, 
Mgr. Bláhová, Mgr.Tomková, Mgr. Kiliánová 

Hodnotitel ústní části maturitní 

zkoušky z Čj pro žáky s PUP, SPU-0 

Mgr.Strouhalová, Mgr. Míchalová, Mgr.Bláhová 

Hodnotitel ústní části maturitní 

zkoušky z Čj pro žáky s PUP, TP 

Mgr. Bláhová, Mgr. Míchalová 

Hodnotitel písemné části maturitní 
zkoušky z Nj 

Mgr. Lorenzová, Mgr. Loskot 

Hodnotitel ústní části maturitní 

zkoušky z Nj 

Mgr. Lorenzová, Mgr. Hyklová, Mgr. Loskot 

Hodnotitel ústní části maturitní 

zkoušky z Rj 

Mgr. Lorenzová, Mgr. Tomková 

Školní maturitní komisař PaedDr. Kropáč, PhDr. Rubáš 

 

Ve školním roce 2015/2016 prováděl hodnocení písemných prací z cizího jazyka u společné části 

maturitní zkoušky Cermat. Hodnocení písemných prací z českého jazyka provádí kmenová střední 
škola. Jeden pedagogický pracovník je zapojen do konzultantské a metodické sítě Jihomoravského 

kraje jako metodik. Jedna vyučující se autorsky podílela na učebnicích pro český jazyk. Učebnice 
vydalo nakladatelství Didaktis. V období od 1. ledna do 31. srpna 2016 se pedagogičtí pracovníci 

účastnili dále těchto seminářů, kurzů a přednášek. 
 
Tabulka č. 10 

DVPP  

Název semináře,kurzu Jméno Pořadatel Náklady 

Právo ve škole, seminář Mgr. Zavadilová PPP Břeclav 400,- 

Školení vedoucí zaměstnanců, PaedDr. Kropáč 

Mgr. Bláhová 

J.K. Marketing Brno 1 089,- 

Didaktika Aj, doplňující studium, kurz Mgr. Kadlec SSŠ Brno 4 900,- 

Didaktika Aj, doplňující studium, kurz Mgr. Loskot SSŠ Brno 4 900,- 

Čtyři kroky k projektům EU, seminář PaedDr. Kropáč TSM Vyškov 1 400,- 

Celkem čerpání 12 689,- 
 

D, Hospodaření s finančními prostředky poskytnutých z účelových dotací 
 

1, Projekt „Za jazykem do světa“, ÚZ 33058 

Projekt má registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0753 a je spolufinancován v rámci výzvy č. 56  
z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vyhlašovatelem projektu je MŠMT. 

Oblasti, které byly v rámci projektu podpořeny: 

 
II/1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a 

čtenářské gramotnosti 
šablona 56 756,00 1,00  56 756,00 

 II/4 – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky šablona 138 430,00 4,00 553 720,00 

 Celkem na projekt    610 476,- 

 
Období realizace projektu je od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. 
Náklady na realizaci projektu k 31. 12. 2015 

Čerpání poskytnuté zálohy – I. 610 476,- 

501.1100 Učební pomůcky do 3 000,- 12 462,65 

501.1400 Odborné publikace, literatura 60 187,- 

512.1000 Cestovné 469 600,- 

521.1230 Mzdové náklady 21 535,- 

521.2000 DPP 38 615,- 

https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|28953374|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|28953374|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|28953374|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|28953374|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|28953374|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|28953374|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|29292370|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|29292370|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|29292370|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|29292370|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
https://www.eu-zadost.cz/zadost.aspx?setFrame=FrameList1_ROZP|BN7NAKLADY_PRJ|29292370|GIDAGPDSH&zalozka=BN7SAB_VK_UC_60
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524.1600 Sociální pojištění 5 382,- 

524.2600 Zdravotní pojištění 1 939,- 

527.1600 FKSP 215,35 

527.2100 DVPP 540,- 

Čerpání poskytnuté zálohy – I. 610 476,- 

Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena na MŠMT. 

 
2, ERASMUS + K2. Evropská komise dne 24. září 2014 odsouhlasila naši žádost o klíčovou aktivitu 

KA 2, název „E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up 
the challenge together“. Projekt realizujeme ve spolupráci s partnery v Polsku, Španělsku, Řecku, 

Turecku a Rumunsku. Školy si v rámci projektových setkání vyměňují zkušenosti a setkávají se 
v jednotlivých zemích. Realizace projektu bude ukončena do 30. 6. 2016. Tento projekt je přínosem 

pro další směřování školy v rozvoji jazykových kompetencí vyučujících a žáků školy. Výše schváleného 

grantu je 21 432,00 EUR. 

Rok v roce 2014 – počátek projektu  

Účet Název Čerpání 

512.1100 Výdaje na dopravu a stravné – cestovné (Polsko) 46 713,- 

549.5200 Cestovní pojištění (Polsko) 1 516,48 

 Celkem 48 229,48 

 

Rok 2015  

Účet Název Čerpání 

501.0000 Ostatní spotřební materiál, upomínkové předměty, složky, bloky 16 416,- 

512.0000 Cestovné Řecko, Rumunsko, Španělsko 205 319,75 

521.0000 Mzdové náklady - DPP 90 800,- 

549.0000 Cestovní pojištění 3 888,- 

558.0000 Nákup DHM od 3 000,- do 40 000,- 10 018,- 

 Celkem čerpání za rok 2015 326 441,75 

¨ 
3, „Cloud je budoucnost vzdělávání“ je projekt, který akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 
51 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a naše škola v něm vystupovala jako 

partner. Výše finančního příspěvku pro naši školu byla v celkové částce 539 840,- Kč. Projekt je 

zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro 
využívání ICT ve výuce. V rámci projektu jsme uskutečnily tyto povinné aktivity: koučink, mentoring a 

podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s 
využitím ICT ve výuce. V rámci projektu byly pořízeny pro vyučující tablety a výukový software 

EduBase. Realizace projektu byla ukončena k 30. 9. 2015. Poskytnuté prostředky byly čerpány 

v souladu s projektem následovně.  
Náklady 

Účet – Popis položky 

Rozpočet 

(sl.1) 

Skutečnost 

(sl.2) 

Rozdíl 

(sl.2) – (sl.1) 

Čerpání 

(%) 

521 1900 – Mzdové náklady 176 000,- 176 000,- 0,- 100 

521 Mzdové náklady celkem 176 000,- 176 000,- 0,- 100 

524 2500 -  Zákonné sociální pojištění – ZP 15 840,- 15 840,- 0,- 100 

524 1500 -  Zákonné sociální pojištění - SP 44 000,- 43 998,- 2,- 99 

524 Zákonné sociální pojištění celkem 59 840,- 59 838,- 2,- 99 

558 XXX – Náklady z DDM, tablety a SW 304 000,- 302 216,- 1 784,- 99 

558 Náklady z DDM celkem 304 000,- 302 216,- 1 784,- 99 

Celkové náklady k 30. 9. 2015 539 840,- 538 054,- 1 786,- 92 

Výnosy 

Účet – Popis položky 

Rozpočet 

(sl.1) 

Skutečnost 

(sl.2) 

Rozdíl 

(sl.2) – (sl.1) 

Čerpání 

(%) 

648 6000 – Čerpání fondů poskytovatelem  

ZŠ Bučovice 

539 840,- 538 054,- 1 786,- 99 

672 Výnosy vybraných místních vládních 

institucí z transferů celkem 

539 840,- 538 054,- 1 786,- 99 

Celkové výnosy – vratka k 30. 9. 2015 539 840,- 538 054,- 1 786,- 99 
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4, „Morálka očima dětí 21. století“ projekt realizovaný z účelové dotace z MŠMT na rozvojový 

program „Implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících 

víceletých gymnázií v roce 2015“ MSMT- 26901/2014) poskytnutá na základě rozhodnutí č. MŠMT 
3770-6/2015. Byl realizovaný v období od 1. února do 30. listopadu 2015. Projekt navázal na realizaci 

školního vzdělávacího programu s názvem „ŠVP Gymnázia Velké Pavlovice“. Realizací projektu se 
podařilo prostřednictvím vzdělávacího obsahu zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti průřezového tématu 

Osobností a sociální výchovy a aktivně zapojit žáky do tvorby morálního kodexu žáka školy. Projekt byl 

financován z účelové dotace ve výši 67 500,- Kč a z prostředků zřizovatele ve výši 28 000,- Kč. 
Celkové náklady projektu byly 95 500,- Kč. Finanční prostředky poskytnuté z dotace MŠMT na projekt 

byly čerpány následovně: 

 
5, ÚZ 33052 – účelová dotace z MŠMT na rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního 

školství“ (čj. MSMT- 43910/2014) poskytnutá na základě rozhodnutí č. MŠMT – 104-11/2015 ze dne 7. 

1. 2015. 
 Přidělené prostředky Čerpání k 31. 12. 2015 

Platové prostředky 257 276,- 257 276,- 

Odvody celkem 87 474,- 87 474,- 

z toho sociální pojištění 64 319,- 64 319,- 

z toho zdravotní pojištění 23 155,- 23 155,- 

FKSP 2 573,- 2 572,76* 

CELKEM 347 323,- 347 322,76 

* nedočerpané prostředky ve výši 0,24 Kč byly vráceny vratkou na účet poskytovatele dotace. 
 

6, ÚZ 33061 – účelová dotace z MŠMT na rozvojový program „Zvýšení odměňování pracovníků 

regionálního školství v roce 2015“ (čj. MSMT – 34 352/2015) poskytnutá na základě rozhodnutí č. 
MŠMT – 35 714 - 11/2015 ze dne 26. 10. 2015. 
 Přidělené prostředky Čerpání k 31. 12. 2015 

Platové prostředky 37 730,- 37 730,- 

Odvody celkem 12 829,- 12 829,- 

z toho sociální pojištění 9 433,- 9 433,- 

z toho zdravotní pojištění 3 396,- 3 396,- 

FKSP 377,- 377,30* 

CELKEM 50 936,- 50 936,- 

* přečerpané prostředky ve výši 0,30 Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů školy. 
 

7, ÚZ 33043 – účelová dotace z MŠMT na rozvojový program „Implementace Etické výchovy do 

vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015“ MSMT- 
26901/2014) poskytnutá na základě rozhodnutí č. MŠMT 3770 - 6/2015. 
 Přidělené prostředky Čerpání k 31. 12. 2015 

OON 19 000,- 19 000,- 

ONIV 48 500,- 48 500,- 

CELKEM 67 500,- 67 500,- 

 

 

8, Celkový přehled čerpání přímých výdajů a účelových dotací za rok 2015 

 

DPP  19 000,00 Kč 

Ostatní běžné výdaje 

Učebnice Etické výchovy 3 185,00 Kč 

Metodické materiály pro učitele  1 800,00 Kč 

Banery, výukové tabule  4 865,00 Kč 

DHM - učební pomůcky  1 568,00 Kč 

Kancelářské potřeby  5 000,00 Kč 

Cestovné  2 352,00 Kč 

Ostatní služby - tisk, doprava  16 730,00 Kč 

DVPP – 2 kurzy Etické výchovy, Praha  13 000,00 Kč 

CELKEM  48 500,00 Kč 



Gymnázium Velké Pavlovice  - 14 -                                         školní rok 2015/2016 

čerpání všech 

finančních 

prostředků v roce 

2015 

Přímé 

výdaje 

UZ 33353  

ÚZ 33052 ÚZ 33061 ÚZ 33043 CELKEM 

ČERPÁNÍ 

ROZPOČET 

PP - celkem 7 285 000,- 257 276,- 37 730,- 0,- 7 580 006,- 7 580 006,- 
OON celkem 102 000,- 0,- 0,- 19 000,- 121 000,- 121 000,- 
z toho odstupné 72 837,- 0,- 0,- 0,- 72 837,- 73 000,- 
ODVODY 2 473 174,- 87 474,- 12 829,- 0,- 2 573 476,- 2 578 303,- 
z toho sociální pojištění 1 817 523,- 64 319,- 9 433,- 0,- 1 891 274,- 1 894 751,- 
z toho zdravotní 
pojištění 

655 651,- 23 155,- 3 396,- 0,- 682 202,- 683 551,- 

FKSP 73 387,40 2 572,76 377,30 0,- 76 337,46 75 950,- 
ONIV – celkem 199 438,60 0,- 0,- 48 500,- 247 938,60 243 500,- 
z toho ONIV - náhrady 53 740,- 0,- 0,- 0,- 53 740,- 48 000,- 
z toho DVPP 11 950,- 0,- 0,- 13 000,- 11 950,- 8 000,- 
Celkem 10 133 000,- 347 322,76 50 936,30 67 500,- 10 598 759,06 10 598 759,- 

 
Z tabulky je patrné, že rozpočet školy na přímé výdaje a účelové dotace byl čerpán ve výši 

10 598 759,- Kč ( tj. 100  %). 

 

E, Činnost předmětových komisí 
 

Ve školním roce 2015/2016 pracovaly na škole následující předmětové komise: 

Český jazyk a literatura – předseda Mgr. Míchalová Pavla 
Matematika a informatika – předseda Mgr. Riláková Anna 

Cizích jazyků Aj – předseda Ing. Tesař Oldřich 
Cizích jazyků Nj, Rj – předseda Mgr. Lorenzová Jana 

Přírodovědná (F, Ch, Bi, Z) - předseda Mgr. Hradil Zbyněk 
Společenskovědní (D, ZSV) – předseda Mgr. Tomková Stanislava 

Estetické a tělesné výchovy – předseda Mgr. Horáček Petr  

 
Do práce předmětových komisí se zapojili všichni vyučující podle své odbornosti. Úkolem 

předmětových komisí bylo ve školním roce 2015/2016 především: 
- příprava žáků školy maturitních ročníků na maturitní zkoušky, 

- proškolení učitelů pro hodnocení ústní a písemné části společné části maturitní zkoušky pro Čj, Rj, 

- analýza zkušeností se zavedením ŠVP – „Škola pro život“v prvním až osmém ročníku osmiletého 
studia a v prvém až čtvrtém ročníku čtyřletého studia, 

- koordinace učiva v tematických plánech a jeho návaznost na ŠVP, 
- zpracování maturitních témat v profilové části, 

- metodická pomoc začínajícím učitelům, 
- věnovat pozornost nadaným žákům a žákům se SPU, 

- provádět a koordinovat vzájemnou hospitační činnost, 

- věnovat pozornost environmentální výchově, 
- pracovat na rozvojových projektech a žádostech pro účelovou dotaci, 

- zpracovat návrhy na doplnění učebnic a učebních pomůcek pro nový školní rok 2016/2017, 
- připravit žáky na školní, okresní a krajská kola naukových soutěží a SOČ, 

- uskutečnit přípravné kurzy pro uchazeče o studium do prvních ročníků. 

 
Práce komisí se začlenila do systému výchovně vzdělávací práce školy. Vedle pedagogické rady jsou 

komise dalším poradním orgánem ředitele školy. Předsedové komisí o práci pořizují písemný zápis. 
Podle aktuální potřeby se konají pracovní schůzky předsedů komisí s vedením školy. 

 

F, Výchovné poradenství 
 

Ve školním roce 2015/2016 byly kompetence výchovného a kariérního poradce rozděleny pro žáky NG, 
kde vykonával funkci výchovného poradce PaedDr. Kameník Stanislav, a pro žáky VG, kde výchovným 

poradce byl PhDr. Rubáš Stanislav. Činnost výchovných poradců vycházela z plánu práce na školní rok 
2015/2016. Byla soustředěna na metodickou a informační činnost, na žáky se specifickými poruchami 

učení, na specifické oblasti a kariérní poradenství. Metodická a informační činnost se soustředila 

zejména na spolupráci s třídními učiteli při řešení vrstevnických vztahů, časté absence z důvodů 
nemoci a špatných studijních výsledků ve výuce. Všichni vyučující obdrželi úplný přehled žáků, včetně 

metodických postupů jak pracovat a přistupovat k žákům, kteří mají SPU. Tento přehled byl v průběhu 
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roku doplňován žáky s aktuálním nebo novým vyšetřením. Největší pozornost byla tradičně věnována 

spolupráci s třídními učiteli prvních ročníků při řešení vrstevnických vztahů v nově se tvořících 

kolektivech a případné vzdělávací problémy při přechodu do nového školního prostředí. V kolektivu 
primy jsou 2 žáci s SPU a proto bylo třeba specifikovat přístup k těmto žákům i ostatním vyučujícím. 

V sekundě bylo nutné pracovat s žákem s Aspergerovým syndromem individuálně. Výchovný poradce 
s ním měl optimální pracovní vztah, kdy se na něho žák s důvěrou každodenně obracel a hledal u 

něho oporu. Příchod žáků z různých škol i různých prostředí tradičně přináší i různé výchovné návyky. 

Proto bylo nutné požadavky ujednotit a stanovit pevná společná pravidla. Nároky na kázeň jsou 
trvalým požadavkem i pro další období výchovného působení. Dostupné metodické informace 

výchovného poradce jsou pro rodiče a žáky přístupné na http://vpgvp.webnode.cz    
Na první třídnické schůzce (prima) vystoupil výchovný poradce s metodickou pomocí rodičům, jak žáky 

připravovat na vyučování, jak vytvořit učební režim a předcházet problémům v novém školním 

prostředí a kolektivu. Tradičně se uskutečnily adaptační programy v prvních ročnících. 1. A byla po 
stránce vrstevnických vztahů bezproblémová. Pozitivně vztahy v prvních ročnících navodily adaptační 

programy. Cílem osobních pohovorů s jednotlivými žáky bylo eliminovat nevhodné a rušivé chování a 
předcházet tak negativním jevům. Žáci primy se zapojily do dotazníkového šetření v rámci projektu 

Všichni moji blízcí, které prováděl Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny. Pozornost byla věnována 
přestupům žáků na jinou střední školu v kvartě. Výchovný poradce prováděl individuální pohovory 

s příslušnými žáky a provedl analýzu příčin těchto přestupů. Na vyšším stupni gymnázia se metodická 

pomoc a spolupráce soustředila zejména na poskytování profesních informací studentům maturitních 
ročníků (oktávy a 4. A). Tato pomoc se uskutečňovala individuálními konzultacemi, každodenním 

osobním kontaktem se studenty, informacemi zasílanými elektronickou cestou a prostřednictvím 
nástěnky VP. Ve spolupráci s metodikem prevence bylo nutné řešit i krizové situace u studenta kvinty, 

studentky 3. A a studentek 4. A. Pro nová vyšetření v PPP u žáků se specifickými vývojovými 

poruchami učení byla prováděna diagnostická činnost. Při individuálních konzultacích byly rodičům 
podávány informace o možnostech nápravy a péče o tyto žáky. Výchovní poradci si vedou databázi 

žáků se specifickými poruchami učení, žáků integrovaných s individuálním vzdělávacím plánem i žáků, 
kteří mají zdravotní omezení v tělesné výchově. V průběhu roku je tato databáze aktualizována podle 

došlých vyšetření z PPP. Na základě konzultací s ostatními vyučujícími jsou navrhována nová vyšetření. 
O případných aktuálních změnách v databázi byli vždy pedagogové informování na nejbližší 

pedagogické radě, případně individuálně. V evidenci výchovného poradce je 20 žáků se SPU (12 na 

nižším stupni a 8 na vyšším stupni gymnázia), celkem 12 žáků se zdravotním omezením v tělesné 
výchově (2 na nižším stupni a 10 na vyšším stupni gymnázia). V průběhu roku byla uskutečněna 2 

kontrolní a 4 nová vyšetření v PPP. Individuální vzdělávací plán je přiznán v pěti případech. 
Individuálních plány jsou přiznány většinou pro zdravotní důvody, rodinné důvody a sportovní 

reprezentaci. Čtyři IVP byly splněny.  

Ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů byla věnována pozornost nadaným žákům, kteří 
dosahují výborných výsledků v naukových soutěžích a reprezentují školu navenek. Škola je od 

minulého roku vedena jako škola spolupracující s MENSOU ČR. Dne 16. 2. 2016 se uskutečnilo 
testování IQ. Zúčastnilo se ho 35 studentů z NG a VG. Několik z nich mělo hodnotu IQ nad 130, a 

proto jim bylo nabídnuto členství v MENSE ČR. Spolupráce s touto institucí je na výborné úrovni a řadí 

naši školu mezi uznávané školy v kraji. Více  informací o této organizaci a spolupráci je možno nalézt 
na:http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=157 Pro další období bude vhodné 

vytvořit ucelený přehled nadaných a talentovaných žáků a pracovat s nimi soustavněji. 
Poradenská činnost v oblasti volby povolání měla své těžiště v práci se studenty maturitních ročníků. 

Studenti byli informování prostřednictvím besed se zástupci vysokých škol o aktuálních nabídkách 
studia na VŠ a VOŠ. Pro maturitní ročníky se uskutečnil kurz TSP pod vedením Mgr. Markéty Spěšné. 

Několik studentů čtvrtých ročníků mělo možnost se připravit na přijímací řízení na VŠ nanečisto. Na 

základě  výsledků testování TSP, lze říci, že studenti byli výborně připraveni. Výchovní poradci úzce 
spolupracoval s metodikem prevence sociálně patologických jevů. Žáci byli průběžně informováni o 

případech kyberšikany a zneužití prostředků komunikačních technologií. Pro podporu prevence 
sociálně patologických jevů proběhly na škole etické dílny. Krizové centrum bylo kontaktováno 

v jednom případě. Bylo nutné řešit případy, které vyžadovaly kontaktovat i sociálního kurátora. Řešily 

se pouze případy podvodného jednání, záškoláctví (neomluvené hodiny), nevhodného chování mezi 
spolužáky, dlouhodobých absencí, poruchy plynoucí ze zvýšené psychické zátěže a jejich příčiny. 

Přínosem by byla většinou vstřícnější spolupráce rodičů a včasné řešení vzniklé situace. V dalším 
období bude nutné věnovat pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním, 

snižování absence žáků ve všech ročnících a analýze příčin odchodu žáků v kvartě. 

 

http://vpgvp.webnode.cz/
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=157
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5. Údaje o žácích školy 
 

Ve školním roce 2015/2016 se v přijímacím řízení postupovalo podle zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve 

středních školách, v platném znění. Uchazeči měli možnost podat v prvním kole dvě přihlášky a svůj 
úmysl v případě přijetí potvrdit předáním zápisového lístku v termínu do deseti pracovních dnů. Ředitel 

školy v souladu s platnými právními předpisy do 31. ledna 2016 stanovil, že pro školní rok 2016/2017 
bude do prvního ročníku studijního oboru  79- 41 - K/81 gymnázium, osmileté studium, přijato 30 

uchazečů a do prvního ročníku studijního oboru  79 – 41 - K/41 gymnázium, čtyřleté studium, bude 

přijato 30 uchazečů. 
 
Tabulka č. 14 

Obor 79 – 41 - K/81 1. kolo 2. kolo Celkem 

Počet přihlášek 50 0 50 

Počet přijatých 30 0 30 

Počet nepřijatých 20 0 20 

Přijatých po odvolání 7 0 7 

Zpětně vzaté zápisní lístky 0 0 0 

Odevzdané zápisové lístky 30 0 30 

Celkem přijatých 30 
 
Tabulka č. 15 

Obor 79 – 41 - K/41 1. kolo 2. kolo Celkem 

Počet přihlášek 51 1 52 

Počet přijatých 30 1 31 

Počet nepřijatých 21 0 21 

Přijatých po odvolání 5 0 5 

Odevzdané zápisové lístky 18 1 19 

Zpětně vzaté zápisní lístky 7 0 7 

Celkem přijatých 19 
 

Ve školní roce 2015/2016 se uskutečnilo první kolo přijímacího řízení dne 22. dubna 2016. Písemné 
přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky se uskutečnily pro čtyřletý a osmiletý studijní obor. 

Uchazeči byli přijati podle nejlepšího dosaženého bodového hodnocení a podle předem daných 
vstupních kritérií. Pro čtyřletý studijní obor se v dalším kole písemné přijímací zkoušky nekonaly  

a přihlášení uchazeči byli přijati na základě předem stanovených kritérii. Pro rok 2016/2017 bylo 

přijato do dvou tříd 49 žáků. Pro uchazeče o studium v obou oborech jsme uspořádali bezplatné 
přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka, které měly příznivý ohlas. V období od  

1. září 2015 do 31. 8. 2016 bylo vydáno 102 rozhodnutí ve správním řízení k žádostem o přijetí ke 
studiu na střední školu. K přiznáním individuálního vzdělávacího plánu byla vydáno pět rozhodnutí.  

Celkem bylo ve školním roce 2015/2016 vydáno 107 rozhodnutí ve správním řízení. Proti šestnácti 

rozhodnutím bylo podáno odvolání. Ředitel školy v rámci autoremedury vyhověl dvanácti odvoláním. 
Čtyři odvolání o nepřijetí potvrdil odvolací orgán (Krajský úřad Jihomoravského kraje). Ve školním roce 

2015/2016 získalo základní vzdělání ukončením povinné školní docházky 29 žáků ve čtvrtém ročníku 
studijního oboru 79 - 41 - K/81 (kvarta).  

Dvanáct žáků si podalo přihlášku na jinou střední školu. Ke studiu na střední odbornou školu bylo 
přijato deset žáků (8 studijní obor, 1 učební obor s maturitou a 1 učební obor), na gymnázia byly 

přijaty dvě žákyně (1 předškolní pedagogika a 1 jazykové gymnázium). Převážná většina žáků byla 

přijata v prvním kole přijímacího řízení. Z analýzy příčin odchodu žáků jde zejména o tyto důvody: 
- rozhodnutí studentů pokračovat v jiné odbornosti bez všeobecného zaměření (specializovat se), 

- žáci a rodiče považují studium na nižším stupni gymnázia za dobrou přípravu na přijímací zkoušky 
na jiný typ střední školy (snadněji dostanou na jinou střední školu), 

- odcházejí z důvodu zhoršení prospěchu a z obavy nezvládnutí učiva ve vyšším ročníku gymnázia, 

- změna prostředí - větší město, 
- osobní a rodinné důvody (stěhování, dojíždění). 

  
Přehled žáků, kteří splnili povinnou školní docházku, je v následující tabulce. 

I.- kvarta 
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Tabulka č. 16 

Počet žáků, kteří chodí 9. (10., 
dalším) rokem do školy celkem 

Přijatých do učebních oborů a 
studijních oborů celkem 

Z druhého sloupce: 
přechází na jinou střední školu 

Z druhého sloupce: 
Z toho na školy mimo okres 

Břeclav 

29 12 12 11 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
A, Prospěch žáků 

 

Ve druhém pololetí školního roku  z celkového počtu 250 žáků školy prospělo s vyznamenáním 104 
žáků  (tj. 42 % všech žáků školy), prospělo 145 žáků. Ve čtyřletém studijním oboru prospěli 

z celkového počtu 56 žáků s vyznamenáním 9 žáků (tj. 16 %), prospělo 47 žáků. Opravné zkoušky se 
nekonaly. V osmiletém studijním oboru z celkového počtu 194 žáků prospělo s vyznamenáním 95 žáků 

(49 %), prospělo 98 žáků. Opravné zkoušky se nekonaly. Žádosti o opakování ročníku ze zdravotních 

důvodů bylo vyhověno v jednom případě žákyni pátého ročníku. Z tělesné výchovy za druhé pololetí je 
pro zdravotní nezpůsobilosti uvolněno celkem 12 žáků školy (z toho 2 NG, 10 VG). 

 
Prospěch žáků v jednotlivých třídách zachycuje následující tabulka: 
Tabulka č.18 
 

Třída Počet žáků Prospělo S vyznamenáním Neprospělo 
Nehodnoceno 

Průměrná 
známka 

Čtyřleté studium 

1.A 16 13 3 0 1,81 

2.A 15 15 0 0 2,18 

3.A 11 8 3 0 1,79 

4.A 14 11 3 0 1,81 

Mezisoučet 56 47 9 0 1,89 

Osmileté studium 
Prima 26 6 20 0 1,33 

Sekunda 30 15 15 0 1,53 
Tercie 25 12 13 0 1,64 
Kvarta 29 18 11 0 1,70 
Kvinta 25 16 8 1 1,69 
Sexta 21 12 9 0 1,75 

Septima 18 8 10 0 1,41 
Oktáva 20 11 9 0 1,60 

Mezisoučet 194 98 95 1 1,58 

Celkem 250 145 104 1 1,73 

Celostátního ověřování vědomostí v rámci projektu Vektor I. od společnosti SCIO se zúčastnili žáci 1. A 
a kvinty z předmětů ČJ, M, Nj, OSP a testování z anglického jazyka SCATE. Toto ověřování je 

dlouhodobé a provádí se na počátku studia. Do projektu se zapojilo 16 žáků 1. A a 22 žáků kvinty. 

Dosažené výsledky žáků v jednotlivých předmětech jsou srovnatelné v obou třídách (kvinta, 1. A). 
Úspěšnost jednotlivých tříd  je uvedena v tabulkách. 
 
Tabulka č. 19 – 1.A 

Počet  

žáků v 
ročníku 

ČJ 

dosažený percentil ve třídě 
 

ČJ 

dosažený skupinový percentil G 4 

 
 

 

 
 

 
16 

36 25 

M 
dosažený percentil ve třídě 

M 
dosažený skupinový percentil G 4 

50 26 

OSP 
dosažený percentil ve třídě 

OSP 
dosažený skupinový percentil G 4 

39 29 

Aj - SCATE 
dosažené jazyková úroveň 

Aj - SCATE 
dosažená skupinová jazyková úroveň G 4 

převládá A2, A1, méně B1 xx 
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Tabulka č. 20 – Kvinta 

Počet  

žáků v 
ročníku 

ČJ 

dosažený percentil ve třídě 

ČJ 

dosažený skupinový percentil G 8 

 

 
 

 
 

 

21 

45 36 

M - základní 
dosažený percentil ve třídě 

M - základní 
dosažený skupinový percentil G 8 

66 43 

OSP 
dosažený percentil ve třídě 

OSP 
dosažený skupinový percentil G 8 

54 31 

Aj - SCATE 

dosažené jazyková úroveň 

Aj - SCATE 

dosažená skupinová jazyková úroveň G 8 

převládá B1, A2, méně A1 a C1  xx 

 

Škola se zapojila do navazujícího celostátního ověřování vědomostí v rámci projektu Vektor IV. od 
společnosti SCIO. Zúčastnili se žáci maturitních ročníků 4. A a oktávy. Testování proběhlo z předmětů 

ČJ, M, AJ a obecných studijních předpokladů. Toto ověřování se provádí na konci studia. Do projektu 
se zapojilo 13 žáků 4. A a 20 žáků oktávy. Úspěšnost jednotlivých tříd  je uvedena v tabulkách. 

 
Tabulka č. 21 – 4. A 

Počet  

žáků v 
ročníku 

ČJ 

dosažený percentil ve třídě 

ČJ 

dosažený skupinový percentil G 4 (4.A) 

 

 
 

 

 
 

13 

36 28 

M 
dosažený percentil ve třídě 

M 
dosažený skupinový percentil G 4 

43 32 

OSP 

dosažený percentil ve třídě 

OSP 

dosažený skupinový percentil G 4 

31 264 

Aj - SCATE 

dosažený percentil ve třídě 

Aj - SCATE 

dosažený skupinový percentil G 4 

převládá B1,méně A2 xx 

33 30 
 
Tabulka č. 22 – oktáva 

Počet  

žáků v 
ročníku 

ČJ 

dosažený percentil ve třídě 

ČJ 

dosažený skupinový percentil G 8 (oktáva) 

 

 
 

 
 

 
20 

62 47 

M 
dosažený percentil ve třídě 

M 
dosažený skupinový percentil G 8 

64 39 

OSP 
dosažený percentil ve třídě 

OSP 
dosažený skupinový percentil G 8 

60 39 

Aj SCATE 
dosažený percentil ve třídě 

Aj SCATE 
dosažený skupinový percentil G 8 

převládá B1 a B 2 xx 

 

Srovnáním počátečních a konečných výsledků v testování žáků jsme zjistili, že studijní potenciál žáků 
(možnosti) ve sledovaných předmětech je větší než dosažené výsledky. Lepší výsledky dosáhli žáci ve 

třídě oktáva. Žáci přistoupili k testování s různou mírou odpovědnosti a tomu odpovídají dosažené 
výsledky. Výsledky žáků jsou na úrovni odpovídající stejné věkové skupině v rámci České republiky. 
 
ČŠI prováděla v rámci „Výběrového zjišťování výsledků žáků ve školním roce 2015/2016“ 

v termínu od 9. května do 20. května 2016 ověřování dosažené úrovně čtenářské gramotnosti u žáků 

v primě. Ověřována byla dosažená úroveň žáků ze vzorku 900 základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletého gymnázia. Průměrný dosažený percentil žáka naši školy byl 72 %.  
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Následující tabulka zachycuje přehled o klasifikaci chování a udělených výchovných opatření: 
 
Tabulka č.24 

Výsledky klasifikace chování ve školním roce 
2015/2016 

Celkem žáků školy 

Počet žáků s napomenutím třídního učitele 0 

Počet žáků s důtkou třídního učitele 1 

Počet žáků s napomenutím a důtkou ředitele školy 4 

Počet žáků, kteří nemají známku z chování sníženou 250 

Počet žáků, kteří mají známku sníženou o jeden stupeň 0 

Počet žáků, kteří mají známku sníženou o dva stupně 0 

Počet pochval třídního učitele - písemná 57 

Počet pochval ředitele školy 24 

Počet pochval ředitele školy s knižní odměnou pro maturitní ročníky 10 

Počet prospěchových stipendií za 1. pololetí a výše stipendia 40 (24 400,-) 

Počet prospěchových stipendií za 2. pololetí a výše stipendia 33 (19 700,-) 

Počet stipendií k ukončení studia v maturitních ročnících a výše stipendia 6  (6 600,-) 

Počet žáků s finanční odměnou za reprezentaci školy, výše odměny 0 

Počet žáků školy na konci školního roku 2015/2016 250 

 
Neomluvené hodiny za školní rok a počty žáků, kteří se na nich podílejí uvádějí následující tabulky: 
 
Tabulka č.25 

Neomluvené hodiny 
2015/2016 

Počet zameškaných hodin Počet zameškaných hodin Součet 
Celkem zameškáno 

neomluvených hodin 

Podle věku žáků Žáci čtyřletého studia Žáci osmiletého studia  
 

 
20 

x 12 8 

Podle pololetí školního 

roku 

Zameškáno v 1. pololetí Zameškáno ve 2. pololetí 

x 10 7 

Podle pohlaví Chlapci Dívky 

 2 2 

 
Absence žáků školy podle jednotlivých tříd a pololetí školního roku: 
 
Tabulka č.26 

Omluvené hodiny 
2015/2016 

Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin Průměrná absence 
na žáka za celý 

školní rok 
2015/2016 

Třída 1. pololetí 2. pololetí  

 
 

 

131,86 

Prima 690 1 088 

Sekunda 907 1 301 

Tercie 940 1 528 

Kvarta 1 794 2 656 

Kvinta 1 767 2 478 

Sexta 1 375 1 401 

Septima 1 475 1 683 

Oktáva 1 192 1 035 

1.A 1 041 1 163 

2.A 1 054 1 323 

3.A 861 1 183 

4.A 1 924 1 405 

Celkem 14 720 18 244 

Průměr na žáka 58,88 72,98 

 
Z přehledu je patrné, že průměrná omluvená absence na žáka školy za celý školní rok je 132 

vyučovacích hodin. Ve srovnání s minulým školním rokem se snížil počet omluvených hodin jak 
v prvním tak druhém pololetí školního roku. Příčinám absence je nutné nadále věnovat náležitou 

pozornost ze strany všech učitelů a výchovného poradce, zejména u žáků vyšších ročníků, kde je 
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absence největší. K řešení může přispět zavedení docházkového internetového informačního systému 

školy. Ve školním roce 2015/2016 byla, důslednou prací třídních učitelů, u čtyř žáků zaznamenána 

neomluvená absence v celkovém počtu 20 hodin. Absenci se snažíme řešit ve spolupráci se zákonnými 
zástupci žáka. Ve většině případů dochází včasnou spoluprací s rodinou k nápravě příčin absence. 

Neomluvené absence byly řešeny v souladu se školním řádem. 
 

B, Maturitní zkouška 
 

Ve školním roce 2015/2016 ukončili žáci maturitních ročníků studium podle vyhlášky MŠMT ČR  

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách v platném znění. 

Maturitní zkoušku v řádném termínu ve studijním oboru 79 – 41 - K/81, žáci třídy -  oktáva z 20 
zapsaných žáků složilo maturitní zkoušku 12 žáků s vyznamenáním, 7 žáků prospělo, jedena žákyně 

neprospěla z jednoho předmětu. Ve studijním oboru 79 – 41 – K/41, žáci třídy - 4. A z 14 zapsaných 
žáků, 5 žáků složilo maturitní zkoušku s vyznamenáním a 8 žáků prospělo a jedna žákyně neprospěla 

z jednoho předmětu.  Opravné maturitní zkoušky z českého jazyka vykonaly 2 žákyně v podzimním 

termínu. Ústní maturitní zkoušky společné části a z profilové části se konaly ve dnech 23. května až 
27. května 2016 před společnou maturitní komisí. Společná část maturitní zkoušky se konala  

od 2. května 2016 a byla složená z didaktického testu a písemné práce podle toho, jak si dané 
zkoušky žáci zvolili. Všichni žáci konali povinnou zkoušku z českého jazyka a druhou povinnou zkoušku 

z cizího jazyka nebo matematiky. Předběžné výsledky didaktických testů Cermat uvolnil 15. 5. 2016  
a žákům byly výsledky předány elektronickou cestou. Výsledky písemných prací obdržela škola dne  

14. a 20. května 2016. Žáci obdrželi vysvědčení 3. června 2016 v aule školy. Ve třídě oktáva prospělo 

12 žáků s vyznamenáním (Brdečková Iveta, Crháková Monika, Hanáková Jolana, Kršková Jana, Kříž 
Matyáš, Melichar Lukáš, Míchal Jan, Plšek Tomáš, Robošová Lucie, Suchyňová Michaela, Svozil Martin, 

Vojtěšková Lenka). Ve třídě 4. A prospělo 5 žáků s vyznamenáním (Bednaříková Veronika, Garajová 
Alexandra, Líčková Kristýna, Schmidová Tereza, Stachovičová Martina). Výsledky státní části maturitní 

zkoušky po třídách a jednotlivých předmětech jsou přehledně v následujících tabulkách. 
 
Tabulka č.27 

Druh zkoušky Státní – povinná 

Třída OKTÁVA 

Počet přihlášených žáků 20 

Počet úspěšných žáků 20 

Počet neúspěšných žáků 0 

Předmět zkoušky a jeho části Český jazyk 

 Dosažený průměrný percentil na žáka v % 

Didaktický test 79,70 

Písemná práce 77,50 

Ústní zkouška 88,22 

Hranice úspěšnosti v % 43 

Průměrná známka na žáka 2,00 

 
Tabulka č.28 

Druh zkoušky Státní – povinná 

Třída OKTÁVA 

Počet přihlášených žáků 20 

Počet úspěšných žáků 20 

Počet neúspěšných žáků 0 

Předmět zkoušky a jeho části Anglický jazyk 

 Dosažený průměrný percentil na žáka v % 

Didaktický test 90,27 

Písemná práce 87,50 

Ústní zkouška 83,47 

Hranice úspěšnosti v % 44 

Průměrná známka na žáka 1,50 
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Tabulka č.29 

Druh zkoušky Státní – povinná 

Třída OKTÁVA 

Počet přihlášených žáků 0 

Počet úspěšných žáků 0 

Počet neúspěšných žáků 0 

Předmět zkoušky a jeho části Matematika 

 Dosažený průměrný percentil na žáka v % 

Didaktický test - 

Písemná práce - 

Ústní zkouška - 

Hranice úspěšnosti v % 33 

Průměrná známka na žáka - 

 
Tabulka č.30 

Druh zkoušky Státní – povinná 

Třída 4. A 

Počet přihlášených žáků 14 

Počet úspěšných žáků 14 

Počet neúspěšných žáků 0 

Předmět zkoušky a jeho části Český jazyk 

 Dosažený průměrný percentil na žáka v % 

Didaktický test 73,57 

Písemná práce 75,95 

Ústní zkouška 83,68 

Hranice úspěšnosti v % 43 

Průměrná známka na žáka 2,21 
 
Tabulka č.31 

Druh zkoušky Státní – povinná 

Třída 4. A 

Úroveň obtížnosti Základní 

Počet přihlášených žáků 12 

Počet úspěšných žáků 12 

Počet neúspěšných žáků 0 

Předmět zkoušky a jeho části Anglický jazyk 

 Dosažený průměrný percentil na žáka v % 

Didaktický test 70,38 

Písemná práce 78,58 

Ústní zkouška 64,29 

Hranice úspěšnosti v % 44 

Průměrná známka na žáka 1,57 

 
Tabulka č.32 

Druh zkoušky Státní – povinná 

Třída 4.A 

Počet přihlášených žáků 2 

Počet úspěšných žáků 2 

Počet neúspěšných žáků 0 

Předmět zkoušky a jeho části Matematika 

 Dosažený průměrný percentil na žáka v % 

Didaktický test 62,00 

Písemná práce - 

Ústní zkouška - 

Hranice úspěšnosti v % 33 

Průměrná známka na žáka 3,00 
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Z pohledu četnosti dosažených stupňů hodnocení státní části maturitní zkoušky v řádném termínu ve 

třídě Oktáva 
Tabulka č.33 

Stupeň hodnocení Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika 

Výborný 6 x 13 x - - 

Chvalitebný 10 x 4 x - - 

Dobrý 3 x 3 x - - 

Dostatečný - - - - 

Nedostatečný 1 x - - - 

 
4.A 
Tabulka č.34 

Stupeň hodnocení Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika 

Výborný 1 x 6 x - - 

Chvalitebný 11 x 2 x - - 

Dobrý 1 x 4 x - 2 x 

Dostatečný - - - - 

Nedostatečný 1 x - - - 

 

Přehled počtu volitelných profilových maturitních předmětů. 
Tabulka č. 35 

Maturitní předmět Třída 

Oktáva 

Třída 

4.A 

Anglický jazyk - 1 

Německý jazyk - 1 

Ruský jazyk 4 - 

Matematika 3 3 

Fyzika 2 1 

Chemie 6 4 

Biologie 6 2 

Zeměpis 5 4 

Dějepis 6 3 

Základy společenských věd 7 9 

Informatika 1 - 

 
Přehled klasifikace maturitní zkoušky uvádí tabulka. 
Tabulka č.36 

Počet žáků třídy Klasifikace Celkem 

 

Oktáva 

20 

Prospěl s vyznamenáním 12 

Prospěl 7 

Neprospěl 1 

Prospěl po opravné zkoušce 1 

CELKEM 20 

 
4. A 

14 

Prospěl s vyznamenáním 5 

Prospěl 8 

Neprospěl 1 

Prospěl po opravné zkoušce 1 

CELKEM 14 
 

Uplatnění absolventů na trhu práce po skončení střední školy 
Tabulka č.37 
 

Počet žáků třídy Uplatnění po střední škole Celkem 

 
Oktáva 

20 

Vysoká škola 19 

Vyšší odborná škola 1 

Jazyková škola - 

Pracovní poměr – nástup do zaměstnání - 

Úřad práce a jiné - 

CELKEM 20 
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4. A 

14 

Vysoká škola 11 

Vyšší odborná škola - 

Jazyková škola 1 

Pracovní poměr – nástup do zaměstnání 1 

Úřad práce a jiné 1 

CELKEM 14 

 

Z přehledu je patrné, že na VŠ, VOŠ a jazykové školy bylo přijato 32 absolventů školy, tj. 94 %. 

 

C, Volitelné a nepovinné předměty 
Ve školním roce 2015/2016 byly vyučovány následující volitelné předměty s tímto počtem žáků. 
Tabulka č.38 

Třída Volitelný předmět Počet žáků 

 

Septima 

Cvičení Aj 18 

Cvičení M 6 

Cvičení ZsV 6 

Cvičení Nj, Rj 6 

   

 

3.A 

Cvičení Aj 11 

Cvičení M 3 

Cvičení ZsV 7 

Cvičení Nj, Rj 1 

   

 
 

 
 

 

Oktáva 

Cvičení z Aj 20 

Cvičení ze ZsV 10 

Cvičení z matematiky 10 

Cvičení z biologie 8 

Cvičení Nj, Rj 6 

Cvičení z dějepisu 6 

Cvičení ze zeměpisu 12 

Cvičení z chemie, fyziky 8 

Ekonomika 20 

   

 

 
 

 

4.A 

Cvičení z Aj 14 

Cvičení ze ZsV 10 

Cvičení z matematiky 4 

Cvičení z biologie 2 

Cvičení Nj, Rj 2 

Cvičení z dějepisu 10 

Cvičení ze zeměpisu 8 

Cvičení z chemie, fyziky 6 

Ekonomika 14 

 

D, Zájmové kroužky v rámci mimoškolní činnosti školy 
 

V období od 1. října 2015 na škole pracovaly následující zájmové kroužky a nepovinné předměty, 
jejichž posláním je předcházet rizikům působení negativních sociálně patologických vlivů na žáky školy. 

Činnost kroužků je zaměřena zejména na oddechovou část, na prohlubování vědomostí z cizích jazyků 
a rozvíjení vědomostí z přírodních věd. Z přehledu je zřejmé, že více jak polovina (56  %) žáků školy 

navštěvuje některý zájmový kroužek nebo nepovinný předmět. 
 
Tabulka č.39 

Poř.číslo Název kroužku Vedoucí Počet zapsaných žáků 

1. Šachový kroužek p. Válek 14 

2. Aikido - zbraně p. Rubáš 11 

3. Aikido p. Rubáš 13 

4. Fotografický kroužek p. Holásková 7 
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5. Kroužek ruského jazyka p. Lorenzová 7 

6. Španělský jazyk – NP  p. Loskot 16 

7. Kroužek astronomický p. Šmídová 7 

8. Kroužek robotiky p. Šmídová 12 

9. Sportovní hry p. Horáček 30 

10. Škrpálek – divadelní soubor p. Kadlec 13 

11. Náboženství - NP PaedDr. Slatinský 12 

Celkem zapojených studentů 142 

 NP – nepovinný předmět 
 

7. Údaje o výsledcích inspekce 

 
Ve školním roce 2015/2016 prováděla ČŠI inspekční činnost ve dnech 20. – 25. listopadu 2015. 

Inspekční činnost se konala podle § 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Byly 

hodnoceny podmínky, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání a školního vzdělávacího programu pro gymnázia, se zaměřením na výuku 
anglického jazyka a tělesné výchovy. Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů 

a jejich souladu s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 
odst. 2 písm. c) školského zákona v předmětech anglický jazyk a tělesná výchova.  

Z písemného vyhotovení inspekční zprávy v závěru plyne, že: 

„Vedení školy se daří úspěšně realizovat stanovenou koncepci rozvoje, a to především v inovaci 
vzdělávací nabídky pro žáky, systematickým a plánovitým zkvalitňováním materiálních podmínek pro 
výuku, zapojením do mezinárodních projektů s cílem rozšířit vzdělávací nabídku, poskytnout další 
příležitost k motivaci a aktivizaci žáků, zajistit dodatečné finanční prostředky ke zkvalitnění podmínek 
pro vzdělávání. Přínosné pro žáky je četné zapojení školy do environmentálních a ekologických aktivit, 
různorodých projektů, které rozvíjejí žákovské znalosti a dovednosti v mnoha vzdělávacích oblastech, 
a také široká nabídka volitelných předmětů a kroužků. 
Ve výuce anglického jazyka byly uplatňovány efektivní metody a formy práce, které umožňovaly 
žákům v potřebném rozsahu, adekvátně věku a jejich schopnostem, získávat a rozvíjet jazykové 
dovednosti. Výuka tělesné výchovy směřovala k rozvoji sociálních gramotností žáků, k získávání 
tělesné zdatnosti a byly respektovány zásady bezpečnosti žáků ve výuce. 
Vzdělávání žáků je poskytováno v souladu s cíli a pojetím zpracovaných školních vzdělávacích 
programů a hodnocených předmětů. Žáci jsou úspěšní zejména v soutěžích a olympiádách z 
anglického jazyka i soutěžích sportovních. Významnou zpětnou vazbou pro školu je systém 
průběžného sledování prospěchu žáků, zapojení školy do externího testování i sledování úspěšnosti a 
uplatnění absolventů. 
Příležitostí ke zkvalitnění služeb poskytovaných školou je zrealizování a dobudování zázemí pro školní 
poradenství. 
Od poslední inspekční činnosti došlo k výraznému zkvalitnění materiálních podmínek pro výuku, byly 
úspěšně realizovány rozsáhlé investiční akce financované z prostředků Státního fondu životního 
prostředí a zřizovatele, zkvalitnila se opatření, zajišťující bezpečnost žáků, byly zprovozněny další 
moduly v internetové aplikaci v oblasti řízení, organizace školy a informovanosti zákonných zástupců o 
výsledcích vzdělávání žáků. 
Pracovníci ČŠI prováděli podle § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona také veřejnosprávní kontrolu 

zaměřenou na využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole v roce 2012, 
2013, 2014 a v aktuálním roce. Kontrolou nebylo zjištěno na straně školy žádné pochybení.  

ČŠI prováděla na škole inspekční činnost zaměřenou na šetření anonymní stížnosti. Při šetření nebylo 
zjištěno ze strany školy pochybení. Kontrola ze strany ČSSZ ve vedení příslušné dokumentace nezjistila 

žádné závady a nedostatky. Během školního roku byly provedeny všechny předepsané revize  

a prohlídky, včetně veřejné prověrky BOZP za účasti odborové organizace. Veřejnosprávní kontrolu na 
využívání prostředků státního rozpočtu v roce 2015 prováděl také krajský úřad. Další kontroly ze 

strany kontrolních orgánů se na škole neuskutečnily. 
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8. Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

Soutěže pro žáky 
Klademe důraz na zapojení žáků do různých naukových, uměleckých a sportovních soutěží. Tyto 

soutěže považujeme za důležitý motivační prostředek pro žáky a také nám umožňují srovnat výsledky 

vzdělávací práce s ostatními školami v rámci našeho okresu a kraje. 
 

1, Přehled o soutěžích pro žáky – celkově 
 
Tabulka č. 40            Tabulka č. 41 

Školní kolo  Okresní, krajská, celostátní kola 

Název soutěže Počet soutěžících 

žáků ve škole 

 Název soutěže Počet umístění žáků 

školy na místě 

 Školní kola   1. 
až 

3. 

4. 
až 

6. 

7. 
až 

10 

11. 
až 

… 

Matematický klokan 95  Fyzikální olympiáda E,F 1 - 4 1 

Fyzikální olympiáda 14  Biologická olympiáda  3  3 

Biologická olympiáda 18  Eurorébus 1 - - 1 

Konverzace v Aj 21  Archimediáda - 1 2 1 

Archimediáda 6  Zeměpisná olympiáda 2 2 - 1 

Dějepisná soutěž 12  Pythagoriáda 2 - 1 1 

Výtvarné soutěže 25  Olympiáda Čj 1 1 - 32 

Pythagoriáda 48  Olympiáda Aj - 2 - - 

Olympiáda v ČJ 26  Matematická olympiáda 1 1 1 - 

Studenti čtou a píší … -  Chemická olympiáda - - - - 

Wolkerův Prostějov 12  Dějepisné soutěže 1 - 1 1 

Chemická olympiáda 8  Bible a my 1 - - 3 

Sportovní soutěže 45  Středoškolská odb.činnost - - - - 

Zeměpisná olympiáda 22  Sportovní turnaje a soutěže 6 4 - - 

Celkem 352  Celkem 16 14 9 44 

 
2, Výsledky z okresních a krajských, celostátních kol naukových soutěží 
 
Tabulka č.42 

Název soutěže Jméno a příjmení soutěžícího Umístění Připravoval(a) 

Bible a my, kat. II, okresní kolo Drápalová Anna, prima 
Prokeš Matěj, prima 

15. místo 
21. místo 

p. Slatinský 

Bible a my, kat. III, okresní kolo Štěpán Prokeš, tercie 

Šlancarová Marie, kvarta 

2. místo 

10. místo 

p. Slatinský 

Bible a my, kat. II, reg. kolo Štěpán Prokeš, tercie bez pořadí p. Slatinský 

Olympiáda v Čj, I. kategorie, 

okresní kolo 

Janošková Iva, kvarta 

Popovský Ondřej, tercie 

11. místo 

13. místo 

Mgr. Tomková 

Olympiáda v Čj, II. kategorie, 
okresní kolo 

Krausová Viola, septima 
Poláčková Kateřina, septima 

1. místo 
4. místo 

Mgr. Míchalová 
 

Olympiáda v Čj, II. kat., 
krajské kolo 

Krausová Viola, septima 
 

12. místo 
 

Mgr. Míchalová 
 

Zeměpisná olympiáda, kat. A, 

okresní kolo 

Straka Martin, prima 1. místo PaedDr. Kameník 

Zeměpisná olympiáda, kat. 
A, krajské kolo 

Straka Martin, prima 11. místo PaedDr. Kameník 

Zeměpisná olympiáda, kat. B, 
okresní kol 

Ulrichová Daniela, sekunda 2. místo PaedDr. Kameník 

Zeměpisná olympiáda, kat. C, 

okresní kolo 

Horák Martin, kvarta 6. místo Mgr. Hradil 

Zeměpisná olympiáda, kat. D, 
okresní kolo 

Sláma Ondřej, kvinta 4. místo Mgr. Hradil 

Olympiáda v Rj, kat. SŠ II.,  
krajské kolo 

Jana Zámečníková, sekunda 4. místo Mgr. Lorenzová 
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Olympiáda v Aj, kat. II. B, 
okresní kolo 

Zámečníková Jana, tercie 4. místo Mgr. Kadlec 

Olympiáda v Aj, kat. III. A, 

okresní kolo 

Poláčková Kateřina, septima 4. místo Mgr. Buzrlová 

Dějepisná soutěž gymnázií, 

krajské kolo, Brno 

družstvo žáků školy  

(Sláma, Kosík, Antoš) 

3. místo Mgr. Míchalová 

Biologická olympiáda, kat. C, 
okresní kolo 

Průdková Alžběta, kvarta 
Prokeš Štěpán, tercie 

4. místo 
8. místo 

Ing. Tesař 

Biologická olympiáda, kat. C, 

krajské kolo 

Průdková Alžběta, kvarta 

 

17. místo 

 

Ing. Tesař 

Biologická olympiáda, kat. D, 

okresní kolo 

Pejchlová Klára, sekunda 

Šnajdrová Tereza, sekunda 

4. místo 

11. místo 

Mgr. Zavadilová 

Biologická olympiáda, kat. 
D, krajské kolo 

Pejchlová Klára, sekunda 
 

28. místo 
 

Mgr. Zavadilová 

Matematická olympiáda, Z 6, 

okresní kolo 

Straka Martin, prima 8. místo PaedDr. Kameník 

Matematická olympiáda, Z 7, 

okresní kolo 

Klára Pejchlová, sekunda 

 

2. místo PaedDr. Kameník 

Matematická olympiáda, Z 8, 
okresní kolo 

Lubomír Peš, tercie 4. místo PaedDr. Kameník 

Fyzikální olympiáda, kat. E, 

okresní kolo 

Michal Andrlík, tercie 

 

3. místo 

 

Ing. Šmídová 

Fyzikální olympiáda, kat. E, 

krajské kolo 

Michal Andrlík, tercie 

 

16. místo 

 

Ing. Šmídová 

Fyzikální olympiáda, kat. F, 
okresní kolo 

Chovan Hynek, tercie 9. místo Ing. Šmídová 

Archimédiáda, FO, kat. G, 

okresní kolo 

Pejchlová Klára, sekunda 

Rolíšek Dominik, sekunda 

6. místo 

10. místo 

PaedDr. Kropáč 

Dějepisná olympiáda, okresní 

kolo 

Prokeš Štěpán, tercie 

Horák Martin, kvarta 

7. místo 

12. místo 

PhDr. Rubáš 

Pythagoriáda, 6. ročník, okr.kolo Hřebačka Jakub, prima 12. místo PaedDr. Kameník 

Pythagoriáda, 7. ročník, okr.kolo Fůkal Štěpán, sekunda 2. místo PaedDr. Kameník 

Pythagoriáda, 8. ročník, okr.kolo Peš Lubomír, tercie 7. místo PaedDr. Kameník 

Eurorébus, krajské kolo, 

družstva, Brno 

družstvo tercie 

(Pejchl, Prokeš, Zámečníková) 

2. místo PaedDr. Kameník 

Eurorébus, ústřední kolo, 

družstva, Praha 

Družstvo sekundy 30. místo PaedDr. Kameník 

ARS Poetika – Puškinův 
památník, Brno, II. kat., hudební 

projev kolektiv 

Listová, Bajková, Krausová, 
Krůza, Antoš (sexta, septima)  

1. místo 
 

Mgr. Lorenzová 

ARS Poetika – Puškinův 
památník, Brno, II. kat., 

hudební projev kolektiv, 
celostátní přehlídka, Praha 

Listová, Bajková, Krausová, 
Krůza, Antoš (septima, sexta)  

bez pořadí 
 

Mgr. Lorenzová 

ARS Poetika – Puškinův 

památník, Brno, II. kat., slovní 
projev jednotlivci 

Kynická Lucie, tercie 3. místo 

 

Mgr. Lorenzová 

ARS Poetika – Puškinův 

památník, Brno, II.kat., hudební 
projev 

Antoš Vojtěch, sexta 

Listová Veronika (septima) 

2. místo 

 
 

Mgr. Lorenzová 

Dětská scéna, Břeclav,  

recitační soutěž 

Lorenzová Anna Marie, kvarta 

Klára Pejchlová, sekunda 
Alžběta Průdková, kvarta 

 Vyučující Čj 

Setkání s uměním, Břeclav 
malba 

Pavková Lucie, 2. A 1. místo Mgr. Horáček 
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3, Školní kolo matematického a přírodovědného Klokana 
Tabulka č.43 

Název soutěže Jméno a příjmení soutěžícího Umístění Připravoval(a) 

Kategorie Benjamín Fůkal Štěpán, sekunda 

Pejchlová Klára, sekunda 

1. místo 

2. místo 

PaedDr. Kameník 

Kategorie Benjamín, 
okresní kolo 

Fůkal Štěpán, sekunda 
Pejchlová Klára, sekunda 

3. místo 
4. místo 

PaedDr. Kameník 

Kategorie Kadet Peš Lubomír, tercie 1. místo PaedDr. Kameník 

Kategorie Junior Panic Dominik, kvinta 1. místo Mgr. Riláková 

Kategorie Junior, 
okresní kolo 

Panic Dominik, kvinta 7. místo Mgr. Riláková 

Kategorie Student Škrobáková Eva, septima 
Kříž Matyáš, oktáva 

Plšek Tomáš, oktáva 

1. místo 
2. místo 

3. místo 

Mgr. Vašíček 

Kategorie Student 
Okresní kolo 

Škrobáková Eva, septima 2. místo 
4. místo 

5. místo 

Mgr. Vašíček 

Přírodovědný Klokan, 
kat. Kadet 

Michal Andrlík, kvarta 
Peš Lubomír, tercie 

Veverka Jan, kvarta 

1. místo 
2. místo 

3. místo 

Ing. Tesař 

 
4. Výsledky sportovních soutěží 
Tabulka č. 44 

Název soutěže Jméno a příjmení soutěžícího Umístění Připravoval(a) 

Okresní přebor škol v šachu, 

střední školy, okresní kolo, 
Břeclav 

Rolíšek Dominik, prima 

Sláma Ondřej, kvinata 
Maincl Jan, kvinta 

Dagidir Denis, oktáva 

 

4. místo 

 

p. Válek 

Okresní přebor škol v šachu, 
starší žáci, okresní kolo, Břeclav 

Horák Martin, kvarta 
Matějka Petr, tercie 

Studýnka Jakub, prima 
Spěvák Stanislav, tercie 

 
5. místo 

 
Jan Krůza 

Turnaj o pohár starosty města 

7. ročník, malá kopaná, SŠ  

Družstvo chlapců VG 3. místo Mgr. Horáček, 

Mgr. Hradil 

Coca Cola – školský pohár Družstvo studentů NG 3. místo,  

bez postupu 

Mgr. Horáček, 

Mgr. Hradil 

Okrskové kolo florbal, NG, 
okrskové kolo,  

Družstvo chlapců tercie a kvarta 1. místo 
postup 

Mgr. Horáček, 
Mgr. Hradil 

Okresní kolo florbal, NG, okresní 

kol, Mikulov 

Družstvo chlapců tercie a kvarta 5. místo Mgr. Horáček, 

Mgr. Hradil 

Středoškolská futsalová liga, 

dívky, první kolo 

Družstvo dívek VG 1. místo 

 

Mgr. Horáček, 

Mgr. Hradil 

Středoškolská futsalová liga, 
dívky, divizní finále 

Družstvo dívek VG 3. místo 
 

Mgr. Horáček, 
Mgr. Hradil 

Okrskové kolo florbal, NG, 

okrskové kolo,  

Družstvo chlapců 3. místo 

 

Mgr. Horáček, 

Mgr. Hradil 

Dopravní výchova, okrskové 

kolo, Hustopeče 

Družstvo žáků tercie 5. místo Mgr. Horáček, 

Mgr. Hradil 

Ultimate frissbee, krajské kol, 
Brno 

Družstvo žáků školy 2. místo Mgr. Hradil 

Okresní kolo florbalu dívek, 

Břeclav 

Družstvo dívek 2. místo 

 

Mgr. Horáček 

 

5, Naše škola zorganizovala tyto soutěže, přehlídky, představení pro žáky jiných škol 
 
Tabulka č. 45 

Soutěž 
název soutěže, popis akce, její termín 

Aktivních účastníků 
z naší školy 

Počet zúčastněných 
škol 

Počet všech 
účastníků akce 
včetně diváků 

odhad 

„Na správné adrese“ divadelní představení, 8 4 200 
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souboru Škrpálek, Velké Pavlovice, 
Starovičky, Podivín, Rakvice 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium pro 

5. a 9. ročník ZŠ 

2 9 45 

Listování – scénické čtení L. Hejlíka 2 2 290 

Den otevřených dveří pro uchazeče 

o studium, 4. 11. 2015, 13. 1. 2016 

21 - 105 

8. ročník turnaje o Pohár starosty města 

v malé kopané SŠ 

12 5 50 

Okresní kolo soutěže Wolkerův Prostějov 4 5 22 

Okresní kolo Archimediády 5 4 16 

Okresní kolo Fyzikální olympiády 5 5 28 

Vánoční koncert a jarmark, výběr žáků 

školy 

35 1 150 

Školní akademie, sokolovna 80 1 200 
 

6, Přehled  nejdůležitějších  akcí během školního roku zachycuje přehledně tabulka: 
Tabulka č. 46 

Název akce Datum Počet 
pedagogů 

Počet žáků 
Počet rodičů 

Délka trvání 

Zahájení školního roku – přivítání nových žáků 1. 9. 2015 4 55 1 hodina 

Adaptační program, prima 3. 9. 2015 2 26 2 dny 

Seznamovací kavárna, první ročníky 7. 9. 2015 3 55 2 hodiny 

Adaptační program, 1. A, Ekocentrum 7. 9. 2015 2 19 2 dny 

Třídní schůzky prvních ročníků 21. 9. 2015 4 40 2 hodiny 

Současná a historická Praha, literární exkurze, 
4.A, oktáva 

23. 9. 2015 2 26 3 dny 

Noc bratří Grimmů, literární program 24. 9. 2015 2 20 1 den 

Turnaj o pohár starosty města v malé kopané 25. 9. 2015 2 35 5 hodin 

Vektor I. a IV. – testování SCIO, 1.A, kvinta, 
4. A, oktáva 

29. 9. 2015 2 55 4 hodiny 

Zahájení práce zájmových kroužků 1. 10. 2015 8 podle zájmu 2 h/týdně 

Etické dílny, cyklus 3 dílen, prima a sekunda 1. 10. 2015 1 56 3 x 2 hod. 

Eresmus +, projektové setkání mládeže, Řecko 4. 10. 2015 2 8 7 dnů 

Sokrates, přednáška pro studenty maturitních 

ročníků 

5. 10 .2015 2 32 1 hodina 

Veletrh středních škol Hodonín 7. 10. 2015 1 2 2 dny 

MU, přípravný kurz na TSP, maturitní ročníky od 7. 10. 2015 1 10 10 x 

Mendelova univerzita, projekt s VŠ 16. 10 .2015 2 45 5 hodin 

Divadelní představení Postel pro anděla, 17. 10. 2015 1 8 2 hodiny 

Veletrh středních škol, Břeclav 20. 10. 2015 1 2 2 dny 

Anglické divadlo, předstravení 21. 10. 2015 1 25 2 hodiny 

Sběr papíru, první kolo školní soutěže 2. 11. 2015 - 25 3 x za rok 

Veletrh SŠ, nabídka studia na ZŠ Židlochovice 3. 11. 2015 1 2 2 hodiny 

Den otevřených dveří 4. 11. 2015 16 45 6 hodin 

Gaudeamus Brno, – veletrh o studiu na VŠ 4. 11. 2015 1 34 1 den 

Literární dílna s Gymnáziem Kpt. Jaroše Brno 6. 11. 2015 1 5 3 dny 

Poskytování první pomoci, kurz, ZZS JmK 9. 11. 2015 10 150 4 hodiny 

Listování, scénické čtení, kino, VG 10. 11. 2015 12 220 1 hodina 

Veletrh SŠ, nabídka studia na ZŠ Vranovice 10. 11. 2015 1 2 2 hodiny 

Stužkování maturantů, 4.A, oktáva, aula 13. 11. 2015 4 80 1 hodina 

Dna Pasch s Goethe-institutem, Břeclav 16. 11. 2015 1 20 2 hodiny 

Retro den, výročí 17. listopadu 18. 11. 2015 2 180 1 den 

Třídní schůzky, volba výboru Rady rodičů 19. 11. 2015 20 140 2 hodiny 

Planetárium, Anthropos Brno, prima, 1. A 1. 12 .2015 3 40 1 den 

Dotazníkové šetření MU, sexta, septima, 3. A 1. 12. 2015 1 45 1 hodina 

Mikulášská nadílka, septima 4. 12. 2015 1 10 3 hodiny 

Divadelní představení „Vyhnání Gerty Schnirch,“ 

Brno, sexta, 2. A, septima, 3. A 

7. 12. 2015 2 55 4 hodiny 
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Přednáška MU Brno, provozně ekonom fakulta 7. 12. 2015 1 32 1 hodina 

Veletrh SŠ, nabídka studia na ZŠ Prušánky 8. 12. 2015 1 2 2 hodiny 

Srdíčkový den, charitativní sbírka 10. 12. 2015 1 15 3 hodiny 

Vánoční jarmark a koncert, hudební pásmo 15. 12. 2015 5 120  2 hodina 

MF Dnes, návštěva redakce  17. 12. 2015 1 15 4 hodiny 

Divadelní představení „Pískání po větru“ 21. 12. 2015 1 45 2 hodiny 

Vánoční diskotéka pro NG, sokolovna 22. 12. 2015 4 80 4 hodiny 

Evropské centrum mládeže, přednáška 22. 12. 2015 2 60 2 hodiny 

Třídnické hodiny podle aktuální potřeby - - - - 

Veletrh SŠ, nabídka studia na ZŠ Mutěnice 5. 1. 2016 1 2 2 hodiny 

Veletrh SŠ, nabídka studia na ZŠ Podivín 6. 1. 2016 1 2 2 hodiny 

Recitační soutěž, školní kol 7. 1. 2016 2 25 2 hodiny 

Veletrh SŠ, nabídka studia na ZŠ Břeclav 8. 1. 2016 1 2 2 hodiny 

Lyžařský kurz, Ludvíkov, sekunda 9. 1. 2016 4 26 7 dnů 

Veletrh SŠ, nabídka studia na ZŠ Břeclav - 

Valtická 

11. 1. 2016 1 2 2 hodiny 

Třídní schůzky a konzultační hodiny pro rodiče 11. 1. 2016 19 145 3,5 hodiny 

Den otevřených dveří, nabídka možnosti studia 13. 1. 2016 19 45 6 hodin 

Taneční kurz, prodloužená 22. 1. 2016 3 90 10 lekcí 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 9.r. ZŠ od 5. 2. 2016 2 18 8x1hodina 

Divadelní představení „Drákula, Brno, tercie, 
kvarta 

8. 2. 2016 2 55 4 hodiny 

Wolkerův Prostějov, okresní kolo v recitaci 9. 2. 2016 3 22 3 hodiny 

12 Studentský ples školy, sokolovna 12. 2. 2016 4 350 10 hodin 

Robotiáda, soutěž, Brno 12. 2. 2016 1 11 3 hodiny 

Testování IQ, Mensa 16. 2. 2016 1 50 3 hodiny 

Masarykova univerzita se představuje, beseda 16. 2. 2016 2 34 2 hodiny 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky pro 5.r. ZŠ od 16. 2. 2016 2 41 8x1hodina 

Erasmus + K2, Turecko  6. 3. 2016 3 - 5 dnů 

Divadelní představení Polárka Brno, prima, 

sekunda 

15. 3. 2016 2 50 2 hodiny 

Lyžařský kurz, Karlov, kvinta, sexta, 1. A, 2. A 18. 3. 2016 4 30 6 dnů 

Srdíčkový den, sbírka pro nadaci Naše dítě 23. 3. 2016 1 14 3 hodiny 

Běh o velkopavlovickou meruňku, soutěž 26. 3. 2016 2 35 4 hodiny 

Mezi námi děvčaty, přednáška, prima 29. 3. 2016 1 30 2 hodiny 

Bát či nebát se ..?, přednáška 29. 3. 2016 1 50 2 hodiny 

Apríles, charitativní akce pro nadaci Světluška 1. 4. 2016 3 150 8 hodin 

Dějepisná soutěž gymnázií, Brno 6. 4. 2016 1 3 1 den 

Třídní schůzky a konzultační hodiny 6. 4. 2016 19 150 3 hodiny 

ARS Poetika, Puškinův památník, krajské kolo  9. 4. 2016 1 12 1 den 

Divadelní představení Divadlo U stolu, Brno, 

kvinta, 1. A 

12. 4. 2016 2 35 2 hodiny 

Autorské čtení Petry Arnošt Vašíček, aula 14. 4. 2016 3 45 2 hodiny 

Národní památník Terezín, dějepisný projekt 18. 4. 2016 2 60 1 den 

Den Země, projektový den 22. 4. 2016 19 180 4 hodiny 

Eurorébus, krajské kolo, Brno 24. 4. 2016 1 6 4 hodiny 

Přijímací zkoušky, první kolo 22. 4. 2016 6 90 - 

Divadelní představení souboru Škrpálek  

„Na správné adrese“ 

29. 4. 2016 1 200 2 hodiny 

Maturitní zkoušky – společná část od 2. 5. 2016 14 34  3 dny 

Památník moravského písemnictví Rajhrad, 

exkurze, kvinta, 1. A 

3. 5. 2016 2 45 1 den 

Dopravní soutěž mladých cyklistů, Hustopeče 5. 5. 2016 1 4 2 hodiny 

Titanic, Praha, vzdělávací akce 6. 5. 2016  30 1 den 

Konzultační hodiny pro maturanty od 9. 5. 2016 12 34 5 dnů 

Nejvyšší správní soud Brno, exkurze 13. 5. 2016 2 40 1 den 

Divadelní představení Titanic, Brno 20. 5. 2016 1 50 3 hodiny 

Maturitní zkoušky – oktáva, 4.A od 23. 5. 2016  14 34 5 dnů 
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Sportovně branný kurz, Křižanov, septima, 3. A 31. 5. 2016 2 30 3 dny 

Rozloučení s absolventy a předání vysvědčení 3. 6. 2016 5 80 2 hodiny 

ARS Poetika, celostátní přehlídka, Praha 6. 6. 2016 1  9  1 den 

Eurorébus, celostátní kolo, Praha 6. 6. 2016 1 3 1 den 

Botanická zahrada MU, Arboretum MU, Brno,  
kvinta a 1.A 

6. 6. 2016 2 30 4 hodiny 

Erasmus +, prezentace projektu 8. 6. 2016 2 - 1 den 

Školní vlastivědná putování tříd od 8. 6. 2016 16 165 1 – 3 dny 

Reciproční výměna studentů, Španělsko 15. 6. 2016 2 15 7 dnů 

Obhajoba ročníkových prací, druhé ročníky VG 20. 6. 2016 6 35 1 den 

VIDA Brno, výstaviště, sekunda 20. 6. 2016 2 29 4 hodiny 

Výtvarná dílna Bratkovica, SR 23. 6. 2016 1 7 3 dny 

Atletická olympiáda škol,  23. 6. 2016 12 40 4 hodiny 

Bosou nohou, naučná stezka 23. 6. 2016 2 25 1 den 

Erasmus +, mezinárodní projektové setkání, 

Ekocentrum, MěÚ Velké Pavlovice 

od 28. 6. 2016 3 20 5 dnů 

Akademie, program k ukončení šk. roku 28. 6. 2016 12 80 2 hodiny 

Ukončení školního roku ve třídách 29. 6. 2016 20 250 2 hodiny 
 

9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2015/2016 došlo k prohloubení partnerských vztahů mezi naší školou  
a Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici. Spolupracujeme na společných projektech, které 

směřujeme do oblasti vzdělávání, sportovních a mimoškolních aktivit s cílem poznat regiony obou škol 

a národní zvyklosti České a Slovenské republiky. Naše škola organizuje v rámci udržitelnosti projektu 
společné výtvarné dílny. V rámci stejného operačního programu  (ERDF) jsme realizovali projekt 

s názvem „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“, který je orientován na oblast environmentální 
výchovy. Finanční náklady projektu jsou v celkové výši 14 960,- €.  Partnerská škola v Senici zajišťuje 

udržitelnost projektu s názvem  „Vzdělávacími aktivitami k novým vědomostem“. Na projektech se 
podílejí obě školy, a tak navazují na tradiční spolupráci měst Velké Pavlovice a Senica. Projekt byl 

finančně a věcně uzavřen. 

 
ERASMUS + K2. Evropská komise dne 24. září 2014 odsouhlasila naši žádost o klíčovou aktivitu KA 2, 

název „E-learning in school practice in modern secondary schools across Europe. Let us take up the 
challenge together“. Stali jsme se tak partnery školy v Polsku, Španělsku, Řecku, Turecku a 

Rumunsku. Partnerské školy si vyměňují počítačové zkušenosti, tvoří výukový portál a setkávají se 

v jednotlivých zemích. První setkání se uskutečnila v listopadu 2014 na střední škole Zespol Szkol im 
Sklodowskiej-Curie v Dzialoszyne v Polsku následně ve Španělsku, Turecku, Řecku a Rumunsku. 

V rámci projektu k nám 28. května a vyučující z Polska, Španělska, Rumunska, Řecka a Turecka. 
Týdenní projektové soustředění s tématem E-learning ve vyučování bylo vyplněno také výlety, 

návštěvami zajímavých velkopavlovických míst a poznání místních tradic. Zahraniční hosté shledali 
tento pobyt i místo za tolik zajímavé, že by se sem v budoucnu vrátili na svých soukromých cestách. 

Projektové setkání mládeže v rámci projektu se uskutečnilo na Ekocentru Trkmanka. Celé setkání 

probíhalo v přátelské a neformální atmosféře. Tento projekt je velkým přínosem pro další směřování 
školy v rozvoji jazykových kompetencí vyučujících a žáků školy. Koordinátorem projektu je  

PhDr. Stanislav Rubáš. Výše schváleného grantu z prostředků EU je 21 432,00 EUR. 
 

Projekt „Cloud je budoucnost vzdělávání“ akceptovalo MŠMT v Praze v rámci výzvy č. 51 z Operačního 

programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše škola vystupovala v tomto projektu jako partner 
žadatele ZŠ Bučovice. Výše finančního příspěvku pro naši školu byla v celkové částce 539 840,- Kč. 

Projekt byl zaměřen na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol  
a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce. V rámci projektu se vyučující zapojili do těchto aktivit: 

koučink, mentoring, podpory pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických 

a technických problémech s využitím ICT ve výuce. Projekt se zaměřil na vzdělávání pedagogických 
pracovníků k integraci ICT do výuky. V rámci projektu škola obdržela mobilní dotyková zařízení – 

tablety, výukový a kancelářský software pro 16 pedagogických pracovníků a posílení WiFi sítě. 
 

Projekt „Za jazykem do světa“, reg. číslo CZ. 1.07/1.1.00/56.0753, jsme realizovali v rámci výzvy č. 56 
vyhlášené v rámci OPVK MŠMT v dubnu 2015. Cílem tohoto projektu je podpora realizace kurikulární 
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reformy škol a školských zařízení a podpora výuky mateřského a cizích jazyků. Výzva č. 56 je blíže 

zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky 

matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako 
problematické ve vzdělávání žáků České republiky. Uvedené aktivity byly pro účely výzvy omezeny do 

šablon klíčových aktivit, které si školy podle svých požadavků mohly vybrat. Šablony byly definovány 
MŠMT tak, aby popsané činnosti, výstupy klíčových aktivit či počty zapojených žáků a pedagogů byly 

jednoznačně vymezeny, ale přitom poskytovaly školám prostor pro vlastní způsob realizace. Naše 

škola si z nabízených klíčových aktivit vybrala dvě: čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 
čtenářství a čtenářské gramotnosti a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Čtenářské dílny 

budou součástí výuky mateřského jazyka na nižším stupni gymnázia. Díky tomuto projektu bude naše 
školní knihovna obohacena o 100 nových knih. Na zahraniční pobyt žáků bylo vypsáno výběrové řízení 

na zprostředkovatele těchto služeb. V září vycestovalo na jazykový kurz do Londýna 30 žáků, v říjnu 

pak vycestovalo 10 žáků na jazykový kurz do Berlína. Společně s žáky vycestovali i učitelé anglického 
a německého jazyka. Přínosem této aktivity je podpora zájmu žáků o cizí jazyky, možnost poznat jinou 

zemi a s ní i místní kulturu. Kurzů se účastnili žáci, kteří dosahují dlouhodobě výborných výsledků  
v daném předmětu nebo reprezentují školu. Projekt byl úspěšně ukončen a závěrečnou monitorovací 

správu schválil řídící orgán MŠMT. 
  

Garantem projektu „Ekopolis“ je společnost SCIO. Cílem projektu je seznámit žáky s problematikou 

ekologie a myšlenkou trvale udržitelného rozvoje. V rámci projektu dostala naše škola osm velmi 
kvalitně zpracovaných deskových her a kontakt na webové stránky, se kterými je možné dál pracovat. 

Hra je určena zejména pro žáky nižšího gymnázia, její rozšířená verze ale jistě zaujme i starší 
studenty. Hráči staví svoje město tak, aby v něm byly zastoupeny všechny typy staveb (ozelenění, 

služby, továrny) a přitom se nenásilnou formou učí o dopadu jednotlivých staveb na okolí. Ve 
spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) spolupracujeme na projektu "Dějepis 21. 
století", který je financován v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost 
z Evropských strukturálních fondů (administrátorem je MŠMT). V rámci projektu se uskutečnily 
přednášky lektorů  ÚSTR pro učitele dějepisu a základů společenských věd. Škola získá výukové 
materiály, DVD k československým dějinám po roce 1945 vytvořené v rámci tohoto projektu.  

 
V rámci projektu „Partnerství ve vzdělávání“ jsme partnerskou školou Masarykovy univerzity Brno. 
Cílem projektu je péče o nadané studenty, poradenství při volbě povolání, přednášky pro žáky školy, 

sledování v oblasti kvality ve vzdělávání a spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání. 

Spolupracujeme s VUT v Brně, fakultou Elektrotechnickou s cílem podpořit zájem studentů 
o vzdělávání v elektrotechnických oborech. V rámci této spolupráce škola získala pro vlastní výuku 

elektrotechnické pracoviště. Využíváme rovněž možností a nabídek na proškolení pedagogických   
pracovníků z ICT. Ve školním roce 2013/2014 jsme uzavřeli partnerskou smlouvu s P.A.R.K. 

Cambridge Exam Centre v Brně s cílem prohloubení vzdělání v oblasti jazykové vědomostí a umožnit 

tak žákům a učitelům školy skládání zkoušek Cambridge ESOL. Cílem dohody je rovněž podpořit 
vzdělávání učitelů školy v angličtině. 

Škola vystupuje jako partner řady projektů předložených městem Velké Pavlovice. Škola je partnerem 
projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Propagace  

a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky, CZ.1.07/2.3.00/45.0006, jehož hlavním 
cílem je propagovat přírodovědné a technické obory aktivitami směrujícími k popularizaci výzkumu  

a vývoje a badatelsky orientované výuce. 

 
„Morálka očima dětí 21. století“ projekt realizovaný z účelové dotace z MŠMT v období  

od 1. února do 30. listopadu 2015. Realizací projektu se podařilo prostřednictvím vzdělávacího obsahu 
zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti průřezového tématu Osobností a sociální výchovy a aktivně zapojit 

žáky do tvorby morálního kodexu žáka školy. V rámci projektu a následně projektového týdne třídy 

kvarty jsme uskutečnili následující klíčové aktivity: 
1, Další vzdělávání dvou pedagogických pracovníků (DVPP) v rozsahu 40 hodin v kurzu s názvem 

„Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“.  
2, Workshopy na téma morálka a právo v dějinách lidstva, vývoj morálních kodexů apod. 

3, Blok workshopů s odborníky se zaměřením nejen na etiku, morálku, kriminalitu, spojený 
s návštěvou Nejvyššího správního soudu v Brně.  

3, Žáci učí žáky, aneb Sám mezi svými, formou aktivního zapojení žáků při tvorbě morálního kodexu 

se zapojením žáků Základní školy Velké Pavlovice. 
4, Daruj svůj den - Rodiče vítáni – projekt zaměřený na rodiče a starší občany města. 

5, Prezentaci projektu pro veřejnost a při Dnech otevřených dveří, inovace ŠVP. 
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Uskutečněním projektu jsme zážitkovou formou přiblížili žákům školy tematiku etické výchovy jako 

nedílné součásti všeobecného vzdělání a rozpracovali průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy 

do projektových aktivit školy. Efektivně přispěl k rozvoji sociálních dovedností žáků v oblasti mravní 
výchovy a ke zlepšení sociálního klimatu ve vztahu škola a rodiče, k rozvoji partnerství mezi učiteli a 

žáky při vlastní realizaci projektu a následné udržitelnosti při dalších projektových dnech školy. Projekt 
rovněž přispěl k naplnění strategického cíle v prevenci sociálně-patologických jevů, v prevenci šikany 

tím, že si žáci uvědomili nutnost pozitivního rozvoje mezilidských vztahů a vzájemné spolupráce. 

V rámci projektu bylo aktivně podpořených 30 žáků nižšího stupně gymnázia. Do realizace projektu 
byli aktivně zapojení 4 učitelé. Celkem tak 34 osob z NG. 

  
V průběhu školního roku 2015/2016 jsme podali řadu projektových žádostí. Finanční podporu 

z Jihomoravského kraje ve výši 450 000,- Kč jsme získali na opravu havarijního stavu hrací plochy 

sportovního areálu.  V rámci grantového programu Erasmus +, klíčové aktivity K1, jsme podali žádost 
o grant zaměřený na další vzdělávání učitelů v zahraničí. V rámci tohoto projektu usilujeme o profesní 

rozvoj učitelů v jazykové oblasti. Tomuto projekt byl přiznán status náhradníka. 
 

10. Spolupráce s odborovou organizací při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
 
Spolupráce s odborovou organizací (ČMOS PŠ při Gymnáziu Velké Pavlovice) vychází z kolektivní 

smlouvy, která je každoročně aktualizovaná a projednávaná na provozní poradě za přítomnosti všech 
pracovníků školy. Kolektivní smlouva byla pro kalendářní rok 2016 přijata v aktualizovaném znění. Do 

kolektivní smlouvy byly zapracovány připomínky ze strany odborové organizace. Smlouva vznikla po 
vzájemné dohodě obou stran. Zaměstnavatel činnost odborové organizace, včetně výkonu funkce 

odborových pracovníků, umožňuje tím, že poskytuje prostory pro pořádání porad a schůzí, hradí 

náklady spojené s provozem technických prostředků. Zástupce odborové organizace a zaměstnavatele 
se vzájemně účastní pořádaných porad. V odborové organizaci je organizováno osm členů. Jednání na 

úrovni vedení organizace a zaměstnavatele se zúčastňuje předseda organizace Mgr. Zdeněk Sovadina. 
Kolektivní smlouva je ve všech oblastech naplňována. Na dobré úrovni je péče o pracovníky, využívání 

a čerpání prostředků FKSP na životní jubilea, životní a penzijní připojištění a další. Tvorby prostředků 

FKSP na tento rok se zvýšila na 1,5 %. Ředitel školy informuje zaměstnance o ekonomické a finanční 
situaci na provozních poradách jak z pohledu celkového čerpání mzdových prostředků, tak i z hlediska 

pravděpodobného vývoje. Přílohou kolektivní smlouvy je vnitřní platový předpis, který určuje kritéria 
pro přidělování osobních příplatků, nenárokových složek platu, odměn a dalších složek platu 

plynoucích z pracovně právního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nenárokové složky 
platu jsou přiznávány v závislosti na vývoji čerpání přímých nákladů na vzdělávání. Zaměstnavatel plní 

povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví 

neohrožující práci, pravidelně kontroluje používání osobních ochranných pomůcek přiděleným 
zaměstnancům. Zástupce organizace se zúčastňuje jednání o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, zúčastňuje se i pravidelné roční prověrky BOZP. Cílem vzájemné spolupráci s odborovou 
organizací a zaměstnavatelem je řešit aktuální problémy na pracovišti společně. 

 

11. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 
 
Ve školním roce 2015/2016 byla tato problematika zařazena do učebních plánů většiny vyučovaných 

předmětů; v největším rozsahu zejména v  biologii, geologii, zeměpise, fyzice a chemii. Škola je 

zapojena do bývalého programu M.R.K.E.V. (Malá regionální konference o ekologické výchově), který 
byl v r. 2007 přejmenován na K.O.N.E.V. (Konference o ekologické výchově). Koordinátor EVVO na 

škole  je Ing. Tesař Oldřich. EVVO byla na škole realizována v ekologické výchově, ve výchově 
spotřebitele, v globální výchově, ve smyslovém vnímání přírody, ve výchově k umění a výchově 

k životnímu prostředí. V tomto školním roce se uskutečnil již osmý projektový den v rámci oslav 
mezinárodního Dne Země. Tento den byl tentokrát organizován ve spolupráci s Ekocentrem 

Trkmanka, v jehož venkovním areálu také proběhl, a to formou zajímavých soutěží 20 žákovských 

skupin na několika stanovištích. Naše škola dále plnila mezinárodní environmentální program Ekoškola, 
jehož cílem je zapojit studenty aktivním způsobem do ekologizace školy. Na svých schůzkách řešil 

ekotým žáků, učitelů a provozních zaměstnanců školy schválený věcný i časový plán řešení stávajících 
ekologických problémů v oblasti odpadů a zlepšování prostředí školy. Málo početný ekotým splnil 

z naplánovaných úkolů jen některé. Naše škola pokračovala v plnění environmentálního projektu 

Recyklohraní, jehož cílem je formou zajímavých úkolů naučit žáky separovat odpad, ukládat staré 
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elektrospotřebiče, baterie a osobně se tak podílet na zlepšování kvality našeho společného životního 

prostředí. Žáci s hlubším zájmem o biologii individuálně pracovali na různých ekologických projektech 

a úkolech, poznávali rostliny, živočichy a ekosystémy v okolí školy, pracovali s mikroskopy a prováděli 
rozmanité biologické pokusy s laboratorními soupravami a také se připravovali na biologickou 

olympiádu. K dispozici máme stále se rozrůstající ekologickou knihovničku. Přes omezené finanční 
prostředky byl program EVVO ve školním roce velmi zajímavý a pestrý. 

 

12. Další údaje 
 

V průběhu školního roku 2015/2016 jsme pro žáky třídy prima uskutečnili cyklus dílen s názvem 

„Etické dílny“ (Moc slova, Rodina, Přátelé), které vedla Mgr. Krmelová. Uskutečnili jsme cyklus 
přednášek zaměřený na drogovou prevenci pro žáky vyšších ročníků. Oblast protidrogové prevence 

byla pravidelně diskutována v rámci třídních hodin. Adaptačního programu se účastnili žáci primy a 1. 
A. Pro oblast protidrogové prevence máme zpracovaný program, který začleňujeme do výuky 

v jednotlivých předmětech. V rámci tohoto programu nabízíme řadu mimoškolních aktivit ve formě 

zájmových kroužků a nepovinných předmětů. V listopadu 2015 se uskutečnila literární dílna ve 
spolupráci s Gymnáziem Kpt. Jaroše v Brně. Pravidelně organizovaný projektový den s názvem „Den 

Země“ se uskutečnil dne 22. dubna 2016. Na škole úspěšně pracuje klub malých debrujárů. Členové 
kroužku projevili zájem o robotiku a v rámci dotačního programu JmK (mobilita mládeže) byl zapůjčen 

programovatelný LEGO robot. Škola se účastní výměnných programů s partnerskou školou v Senici. 
Pedagogický sbor, vedení školy i zřizovatel podporuje všechny aktivity z oblasti environmentální 

výchovy. Na škole pracoval studentský parlament pod vedením Mgr. Pavly Míchalové. Během roku 

uspořádal Seznamovací kavárnu, Retro den, vánoční jarmark, Den v kostýmu a druhou školní 
akademii. Členové se pravidelně scházeli i s vedením školy. Na škole pracuje pod vedením Mgr. Petra 

Kadlece divadelní soubor Škrpálek, který nastudoval představen Na správné adrese. Vystoupil na 
přehlídce divadelních souborů v Hodoníně a v blízkém okolí (Boleradice, Rakvice, Velké Němčice, 

Podivín).  Velkou pozornost věnujeme výuce cizích jazyků a všem aktivitám jako Evropský den jazyků, 

olympiádám, návštěvě divadla apod. Navázali jsme spolupráci s jazykovou školou P.A.R.K v Brně 
s cílem podpory zájmu žáků o složení zkoušek Cambridge ESOL. Pozitivní odezvu mají u studentů 

autorská čtení s autory a spisovateli (Arnošt Vašíček). Tyto pořady přispívají k rozvíjení čtenářské 
gramotnosti žáků školy. Do soutěže SOČ jsme se letos nezapojili. Naše škola v rámci AFS Mezikulturní 

programy, o.p.s hostila jednu studentku (N. Martiánová) v rámci mezinárodní výměny studentů. 
K všestranným žákům, kteří úspěšně reprezentovaly školu v letošním roce, patřila Viola Krausová 

(kvinta), která postoupila do krajského kola olympiády v českém jazyce. Do celonárodní zeměpisné 

soutěže Eurorébus V Praze postoupilo družstvo žáků tercie ve složení Š. Prokeš, L. Pejchl a J. 
Zámečníková. Národní přehlídky ARS Poetica – Puškinův památník, která se konala v Praze, se 

úspěšně účastnili V. Antoš, V. Listová, A. Bajková a L. Krůza. Do celostátního kola dějepisné soutěže 
gymnázii v Chebu postoupilo družstvo žáků školy ve složení Sláma, Kosík, Antoš.  

Pěvecký sbor školy připravil veřejná vystoupení s názvem „Vánoční koncert“ a kulturní pásma při 

příležitosti vánočních svátků, řadě doprovodných vystoupení při vernisáží výstavy, stužkování, při 
předání maturitních vysvědčení apod. Prostřednictvím srdíčkového dne podporujeme nadaci Naše dítě. 

Studenti školy uspořádali charitativní akci Apríles pro nadaci Světluška. V pátém vydání ročenky 
gymnázia najdeme základními informace o výsledcích práce školy za uplynulý školní rok. Informace o 

práci studentů jsou prezentovány na webových stránkách školy: www.gymnazium.velke-pavlovice.cz. 

Studenti, rodiče a veřejnost zde nalezne veškeré dostupné informace o činnosti a práci školy. 
Pravidelně informujeme veřejnost prostřednictvím příspěvků do Velkopavlovického zpravodaje a 

regionálního tisku. Při organizování mimoškolních akcí nám pomáhá výbor Rady rodičů, Městský úřad 
Velké Pavlovice, Slavoj Velké Pavlovice a dále sponzoři. Výbor Rady rodičů se ve školním roce finančně 

podílel na zajištění poznávacího pobytu studentů v Praze, LVK, na uhrazení nákladů na soutěže, 
koncerty a školní ples. Na všechny tyto akce výbor SRPDŠ přispíval, stejně tak na maturity, dopravu 

na sportovní soutěže, na prospěchová stipendia pro nejlepší studenty školy apod. V tomto roce se 

uskutečnila celoroční soutěž ve sběru papíru ve spolupráci s firmou Hantály a.s.. Škola pořádá pro 
rodiče konzultační hodiny a třídní schůzky, na kterých jsou rodiče pravidelně informováni o prospěchu 

a chování svých dětí. K informování rodičů o prospěchu žáků využíváme internetovou verzi programu 
SAS. Nejlepší žáci školy, 24 studentů, byli oceněni pochvalou ředitele školy. Škola nabídla ve školním 

roce pro své žáky učební pomůcky. Rodiče si pomůcky zaplatí a nemají starosti s jejich obstaráním. 

Studenti je obdrží vždy při zahájení školního roku. Učebnice dostávají studenti na nižším stupni 
bezplatně (hrazeny ze státního rozpočtu), studenti vyššího stupně gymnázia dostávají učebnice 

http://www.gymnazium.velke-pavlovice.cz/
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k zapůjčení za úplatu ve výši 250,- Kč na školní rok. Studenti se tak finančně podílí na obnově knižního 

fondu školy.  

Poprvé jsme uskutečnili vzájemnou (reciproční) výměnu studentů Španělska a České republiky. 
Španělští studenti přicestovali do Bratislavy. Zde je již očekávali naši studenti, aby se jim na sedm dní 

stali nejen průvodci, ale i hostiteli ve vlastních rodinách. Myšlenka pobytu spočívá v tom, že studenti 
jsou ubytovaní v hostitelských rodinách našich studentů (16) a na jednotlivé dny jsou jim připravovány 

výlety a exkurze v rámci našeho regionu (Brno, Moravský kras, Lednice). Veškerá komunikace se 

uskutečňuje v anglickém jazyce, tím studenti v praxi aplikují své znalosti z běžné výuky. Realizace 
projektu by nebyla možná bez nadšení Mgr. Zdeňka Loskota, který se stal garantem projektu, a i 

dalších pracovníků školy. Velký dík patří rodinám našich studentů, kteří nás v tomto záměru podpořili a 
přijali španělské studenty.  

Novou aktivitou, se kterou se potýkali žáci sexty a 2. ročníku, je psaní ročníkové seminární práce. 

Myšlenka psaní této práce vychází z podnětů našich absolventů, studentů vysokých škol, kteří nám 
říkali, že měli omezenou příležitost seznámit se s přípravou formální a obsahové části seminární práce. 

Proto jsme se rozhodli rozšířit možnosti i pro naše současné studenty s tím, že někoho může zadané 
téma oslovit a bude chtít pokračovat v jeho zpracování v dalším ročníku v rámci středoškolské odborné 

činnosti.    
Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na 

celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. V březnu 2015 vznikl na Gymnáziu 

Velké Pavlovice Klub nadaných dětí. Tento klub je rozdělen do tří sekcí: a) logicko - přírodovědné 
(Logická olympiáda, robotický kroužek, astronomický kroužek, biologické praktikum, pIšQworky), b) 

sportovní (Aikido), c) herní klub deskových her (šachový kroužek). Naším cílem je podpora a stimulace 
dětí v jejich školním prostředí, spolupráce s rodiči, která je pro rozvoj talentu velmi důležitá. Chceme 

vyhledávat nadání jednotlivých dětí a maximálně ho rozvíjet jak ve výuce, tak i při zájmové činnosti. 

 
 

13. Závěr 
 

Hlavní cíle, které jsme si ve výchovně vzdělávací práci pro tento školní rok stanovili, se nám podařilo 

splnit. V průběhu školního roku jsme věnovali zvýšenou pozornost přípravě studentů na maturitní 
zkoušky, projektu „Erasmus + K2“ a reciproční výměně studentů. Současně jsme předložili žádosti na 

další rozvojové projekty. Žáci školy převážně aktivně přistupovali k plnění studijních povinností, 
úspěšně reprezentovali školu na řadě naukových soutěží ať již v okresních, krajských nebo 

celostátních kolech a přehlídkách. V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 pro čtyřletý 

studijní obor se podařilo zlepšit naplněnost gymnázia do prvního ročníku. Bez podpory zřizovatele  
a jeho finančního zajištění by nebylo možné zlepšovat a dále rozvíjet materiálně technické podmínky 

pro výuku. Na základě těchto skutečností hodnotím dvacátý školní rok 2015/2016 jako rok zdařilý. 
Dlouhodobé koncepční a výchovně vzdělávací cíle školy budou v dalších letech vycházet z maximálního 

využití materiálně technických podmínek pro výuku a usilovného hledání cest k eliminaci nepříznivého 

demografického vývoje. 
 

 
Ve Velkých Pavlovicích, dne  29. srpna 2016 

 

 
 

 
 

       ………………………………………………………… 
         PaedDr. Vlastimil Kropáč 

                ředitel školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gymnázium Velké Pavlovice  - 35 -                                         školní rok 2015/2016 

Příloha č. 1 - Přehled absolventů ve školním roce 2015/2016 

 
Třída Oktáva 

 
1. Brdečková Iveta Kobylí, Sokolská 602 17. 2. 1997 

2. Crháková Lucie Velké Pavlovice, Bezručova 31 21. 8. 1997 

3. Dagidir Denis Velké Pavlovice, Růžová 7 1. 8. 1996 

4. Fišer Jan Velké Pavlovice, Dlouhá 24 15. 9. 1997 

5. Fridrichová Zuzana Kobylí, Pod Kostelem 241 4. 11. 1997 

6. Hanáková Jolana Zaječí, Dlážděná 375 9. 11. 1996 

7. Chorvátová Eliška Kobylí 274 4. 1. 1996 

8. Konečný Lukáš Velké Pavlovice, V Údolí 28 5. 6. 1997 

9. Kršková Jana Velké Bílovice, Morávky 1451 14. 6. 1997 

10. Kříž Matyáš Kobylí 156 8. 10. 1996 

11. Kynická Nikola Velké Pavlovice, Dlouhá 39 3. 9. 1997 

12. Melichar Lukáš Velké Pavlovice, Zahradní 16 11. 1. 1996 

13. Míchal Jan Velké Pavlovice, B. Němcové 25 24. 6. 1997 

14. Osičková Sabina Velké Pavlovice, Bří Mrštíků 6 10. 10. 1996 

15. Plšek Tomáš Velké Pavlovice, Nádražní 52 4. 10. 1996 

16. Robošová Lucie Přítluky, Horní 189 29. 8. 1997 

17. Spěváková Klára Velké Bílovice, Morávky 1414 13. 2. 1997 

18. Suchyňová Michaela Rakvice, Nová 516 26. 8. 1997 

19. Svozil Martin Velké Pavlovice, Dlouhá 55 28. 12. 1996 

20. Vojtěšková Lenka Bořetice 472 27. 1. 1997 

 
Třída 4. A 

 
1. Bednaříková Veronika Břeclav, Lidická 2541/100 10. 3. 1997 

2. Cimbálek Radim Břeclav, Fibichova 96 13. 4. 1997 

3. Garajová Alexandra Hodonín, Národní třída 50 5. 7. 1997 

4. Havelec Václav Podivín, Husova 976 2. 9. 1996 

5. Jungwirthová Lucie Lužice, Pekařská 9 3. 1. 1997 

6. Kolaříková Romana Mutěnice, Jižní 995 5. 2. 1996 

7. Křiváková Dominika Břeclav, Slovácká 2701/38 7. 5. 1997 

8. Kurzová Patricie Břeclav, Nábř. Komenského 12 31. 10. 1996 

9. Líčková Kristýna Podivín, Štefanikova 38/60 1. 8. 1997 

10. Rylková Aneta Podivín, Bratislavská 450 2. 11. 1996 

11. Schmidová Tereza Hodonín, Cihlářská 8 7. 11. 1996 

12. Stachovičová Martina Velké Bílovice, Záhumní 1242 11. 1. 1996 

13. Šošovičková Kamila Lužice, Dvorní 369/50 4. 12. 1996 

14. Zapulová Aneta Ivaň 270 21. 8. 1996 
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Třída Sexta 
1. Bauerová Vendula Čeští sportovci na letních olympijských hrách 

2. Blaha Nikolas Tajemství černých děr 

3. Bolfíková Nikola Virologie a virová onemocnění člověka 

4. Čermáková Tereza Eliška Rejčka. Čechy v období 1300 - 1335 

5. Doulgeridou Natalia Parapsychologie 

6. Forejtová Bára Grafika. Grafické techniky 

7. Hančíková Zuzana Starověký Egypt. Théby 

8. Janoušek Daniel Fitness a já 

9. Kosík Pavel Astrofyzika. Věda 20. století 

10. Melicharová Michaela Využití bylinek v domácnosti 

11. Popovská Natálie Jan Herben: Život a dílo 

12. Samsonová Gabriela Potenciál cestovního ruchu v mikroregionu Modré Hory 

13. Slámová Tereza Vliv nejužívanějších návykových látek na organismus člověka 

14. Stávková Natálie Fobie 

15. Svozilová Simona Obrazy kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích 

16. Šíblová Sára Kresba 

17. Tesárek Adam Bioenergetika. Bioplynová stanice 

18. Veselá Valérie Tvorba Kateřiny Tučkové 

19. Volech Marek Sigmund Freud 

20. Volech Tomáš Naleziště ropy a použití 

21. Zborovská Karolína Přídatné látky v potravinách 

 

Třída 2. A 
1. Ciprys Štěpán Historie a vývoj fotbalu ve Tvrdonicích 

2. Foukalová Petra Vybrané druhy biotopů na naší Zemi 

3. Göndörová Adéla Osobnost Milady Horákové 

4. Göndörová Aneta Biomedicínská technika a její využití 

5. Ivičičová Gabriela Koncentrační tábor Osvětim 

6. Komínková Tereza Vývoj a způsob provedení technik německého šermu 

7. Kučera Vojtěch Balistika střel 

8. Marková Kateřina Smyslové klamy 

9. Miklíková Markéta Sbor dobrovolných hasičů v Hovoranech 

10. Mikušová Aneta Zoonózy 

11. Omyla Aleš Analýza germánské a římské bojové taktiky 

12. Osičková Denisa Porucha příjmu potravy 

13. Ovísek Ondřej Objevování nového života ve vesmíru 

14. Pagačová Michaela Život a dílo Ernesta Hemingwaye 

15. Pavková Lucie Historie mého rodu 

 
 


