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1.  Základní charakteristika školy 
 

Název školy:  Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace 

IČO:   49459899 

IZO:   102191573 

Název zřizovatele: Jihomoravský kraj 

Vzdělávací obory: 1. 79-41-K/41 Gymnázium 

       denní forma vzdělávání                      délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.

        nejvyšší povolený počet žáků v oboru 128 

2. 79-41-K/61 Gymnázium 

       denní forma vzdělávání (od šk.r.14/15) délka vzdělávání: 6 r. 0 měs.

        nejvyšší povolený počet žáků v oboru 192 

3. 79-41-K/81 Gymnázium 

       denní forma vzdělávání                       délka vzdělávání: 8 r. 0 měs.

        nejvyšší povolený počet žáků v oboru 256 

Poslední zápis do rejstříku škol a školských zařízení:   

   č.j. MŠMT – 43746/2012-62 

   č.j. JMK 136881/2012 OŠ 

   Spis. zn. S-JMK 136881/2012 OŠ   

Vzdělávací program školy:    Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium   

  „Quidquid discis, tibi discis“  z 1. 9. 2009 

   Školní vzdělávací program Šestileté všeobecné studium   

  „Quidquid discis, tibi discis“  z 1. 9. 2014 

       Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium  

      „Quidquid discis, tibi discis“  z 1. 9. 2007 

Organizace působící na škole: 1.  Gymnazijní společnost  z. s. 

  2.  Sportovní klub při Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce 

  3.  Klub absolventů Gymnázia v Zastávce, z. s., 

Další součást školy:    Školní jídelna při Gymnáziu T. G. Masaryka 

 

Počet tříd a žáků ve škole: 

 počet tříd celkový počet 

žáků 

počet žáků  na 

jednu třídu 

počet žáků 

na učitele 

školní rok 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

 10 10 288 288 28,8 28,8 10,7 11,1 

 
 
 

2.  Školní vzdělávací program  
 

Ve školním roce 2018/2019  jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu pro čtyř-

letý vzdělávací obor 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné gymnázium „Čemukoliv se učíš, učíš se 

pro sebe“ z 1. 9. 2009, školního vzdělávacího programu pro osmiletý vzdělávací obor Osmi-

leté všeobecné gymnázium 79-41-K/81 „Quidquid discis, tibi discis“ z 1. 9. 2007 a školního 

vzdělávacího programu pro šestiletý vzdělávací obor Šestileté všeobecné gymnázium          

79-41-K/61 „Quidquid discis, tibi discis“  z 1. 9. 2014. 
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3.  Činnost školy v roce 2018/2019 
 

3.1 Úvod 

Škola se ve své práci řídila plánem práce pro školní rok 2018/2019 schváleným pedagogickou 

radou v srpnu 2018. Některé změny byly zapracovány postupně podle potřeb školy. Každý 

měsíc byl plán práce školy konkretizován měsíčními plány práce. Nejdůležitější rozhodnutí 

ředitele byla vydávána v písemné podobě a evidována (1/1819 – 6/1819).  

 

Obecné cíle: 

 vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu, 

 kvalitně vedená příprava žáků ke studiu na vysokých školách, 

 vysoká náročnost při maturitních zkouškách, 

 zvýšení počtu žáků maturujících z přírodovědných předmětů, 

 podpora práce studentské samosprávy, 

 příprava žáků pro mimořádné situace, 

 porovnání výsledků našich žáků s úrovní žáků na základní škole, 

 plnění programu výchovy ke zdravému životnímu stylu, 

 prevence drogové závislosti a dalších sociálně patologických jevů, 

 vytváření podmínek pro využití volného času žáků, 

 práce s potencionálními žáky šestiletého a čtyřletého vzdělávacího programu, 

 rozvoj činnosti Gymnazijní společnosti a Školního sportovního klubu, 

 výchova žáků k demokracii a humanitě. 

 

Konkrétní cíle a nejdůležitější akce v jednotlivých ročnících: 

Prima   

- třídenní adaptační pobyt s účastí školního psychologa 

- adaptace žáků na školní režim   

- lyžařský výcvikový kurz 

Sekunda   

- vlastivědná exkurze se sportovní náplní 

- výběr talentovaných žáků pro soutěže a olympiády  

- zapojení do školní zájmové činnosti 

- evaluace výsledků studia na nižším stupni gymnázia 

Tercie  

- kurzy taneční a společenské výchovy 

- zapojení do předmětových soutěží a olympiád 

- lyžařský výcvikový kurz  

Kvarta  

- příprava na volbu volitelných předmětů 

- vlastivědná exkurze do Prahy 

- profilování žáků pro budoucí studium 

- sportovní vodácký kurz 

- příprava pro zapojení do SOČ 

Kvinta 

- profilace žáků ve volitelných předmětech 

- příprava ke státní zkoušce z jazyků 

- zapojení do SOČ 
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Oktáva  

- historická a zeměpisná poznávací exkurze do zemí Evropské unie 

- přihlášky na vysoké školy 

- odpovědná příprava na maturitní zkoušku a přijímací řízení na VŠ 

1. ročník 

- třídenní adaptační pobyt a adaptace žáků na režim ve škole  

- seznámení s úrovní přijatých žáků a vyrovnání případných rozdílů v úrovni znalostí 

- kurzy taneční a společenské výchovy 

- lyžařský výcvikový kurz 

2. ročník 

- příprava na volbu volitelných předmětů 

- vlastivědná exkurze do Prahy 

- profilování žáků pro budoucí studium 

- sportovní vodácký kurz 

- příprava pro zapojení do SOČ 

3. ročník 

- profilace žáků ve volitelných předmětech 

- příprava ke státní zkoušce z jazyků 

- zapojení do SOČ 

4. ročník 

- historická a zeměpisná poznávací exkurze do zemí Evropské unie 

- přihlášky na vysoké školy 

- odpovědná příprava na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ 

 

3.2 Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2018/2019 

3. 9.   slavnostní zahájení školního roku 

19. 9.   sportovní „atletický“ den školy 

22. 9.   oslavy 65. výročí založení střední školy v Zastávce 

3. Den s gymnáziem – spolupráce na organizaci s Klubem absolventů 

25. 9.      pedagogická rada a provozní porada 

    první třídní schůzky  

    Valná hromada Gymnazijní společnosti 

28. 9.   Den české státnosti 

1. 10.   první přípravný kurz pro zájemce o šestileté studium 2019/2020 

18. 10.   veletrh středních škol – Didacta Třebíč 

23. 10.   pedagogická rada a provozní porada 

25. 10. rozhlasová připomínka 100. výročí Dne vzniku samostatného českoslo-

venského státu 

26. 10.   filmová výchova kino Rosice 

29. – 30. 10.  podzimní prázdniny 

31. 10.   projektový den „Učíme se vzájemně“ 

5. 11.   druhý přípravný kurz pro zájemce o šestileté studium 2019/2020  

7. 11.    florbal SLZŠ (B) – organizace turnaje  

16. 11.   vzpomínka listopadových událostí v roce 1939 a 1989  

   slavnostní imatrikulace nových žáků tříd C1.A a S1.A   

   výchovný koncert    

   tradiční program žáků ke Dni studentstva  

27. 11.   pedagogická rada a provozní porada    

   konzultace o prospěchu 
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28. 11.   volejbal SŠ V H, D – organizace turnaje   

3. 12.    termín odevzdání přihlášek k MZ 2019 

5. 12.   Den otevřených dveří  

5. 12.   třetí přípravný kurz pro zájemce o šestileté studium ve šk. r. 2019/2020 

   první přípravný kurz pro zájemce o čtyřleté studium ve šk. r. 2019/2020  

18. 12.   pedagogická rada a provozní porada 

19. 12.   sportovní den – kolektivní hry  

20. 12.   objektové cvičení – nácvik evakuace  školní budovy   

21. 12.   třídnické hodiny 

   vánoční "Zpívání“ 

22. 12. – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny 

3. 1. 2019  nástup do školy, připomenutí 26. výročí vzniku České republiky 

7. 1.   čtvrtý přípravný kurz pro zájemce o šestileté studium 2019/2020 

   druhý přípravný kurz pro zájemce o čtyřleté studium 2019/2020  

10. 1.   OF florbal D IV – organizace turnaje 

11. 1.    Stužkovací ples školy 

29. 1.    ukončení klasifikace za 1. pololetí a zadání hodnocení do systému  

Bakaláři 

   pedagogická klasifikační rada a provozní porada 

31. 1.    pololetní vysvědčení – 5. vyučovací hodina 

1. 2.   pololetní prázdniny 

11. 2. - 17. 2.  jarní prázdniny  

18. 2.   „Přijímačky nanečisto“ pro zájemce o šestileté i čtyřleté studium ve  

školním roce 2019/2020 

23. 2. -  2. 3.   LVK  S1.A - Slovensko (Dolný Kubín – Kubínska Hola) 

26. 2.   pedagogická rada a provozní porada 

1. 3.   zahájení přijímacího řízení – přihlášky ke studiu 

8. 3.   předání přihlášek do Centra 

10. - 16. 3. 2019 LVK  C1.A, S3.A – Rakousko (Lienz) 

18. 3.   okresní kolo soutěže programování – organizace soutěže  

26. 3.   pedagogická rada a provozní porada 

27. 3.    volejbal ZŠ D IV (B) – organizace turnaje 

5. 4.    fotografování tříd  

9. 4.   volejbal ZŠ H IV (B) – organizace turnaje 

10. 4.   písemná práce z českého jazyka – společná část MZ 2019 

11. 4.    písemná práce z cizího jazyka – společná část MZ 2019 

12. 4.   jednotné přijímací zkoušky do 79-41-K/41 – 1.termín 

15. 4.   jednotné přijímací zkoušky do 79-41-K/41 – 2. termín 

16. 4.   jednotné přijímací zkoušky do 79-41-K/61 – 1. termín 

ředitelské volno 

17. 4.    jednotné přijímací zkoušky do 79-41-K/61 – 2. termín 

18. 4.    velikonoční prázdniny 

19. 4.   Velký pátek – státní svátek 

22. 4.   Pondělí velikonoční – státní svátek 

30. 4.     pedagogická rada a provozní porada 

             pedagogická klasifikační rada pro 4. ročník a oktávu 

  konzultace o prospěchu 

2. - 3. 5.   didaktické testy společné části maturitní zkoušky 2019 

9. – 15. 5.  přípravný týden maturantů 

10. 5.   studentský Majáles 2019 
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13. 5.   náhradní termín přijímacích zkoušek pro všechny obory – 1.termín 

14. 5.   náhradní termín přijímacích zkoušek pro všechny obory – 2.termín 

16. – 17. 5.  ústní část společné části MZ 2019 

20. – 22. 5.  profilová část MZ 2019 

24. 5.   slavnostní předání maturitních vysvědčení 

28. 5.   pedagogická rada a provozní porada 

červen   sportovní kurzy a vlastivědné exkurze 

25. 6.   klasifikační pedagogická rada 

26. 6.   burza učebnic 

   1. třídní schůzka nového 1. ročníku čtyřletého vzdělávacího oboru 

   1. třídní schůzka nového 1. ročníku šestiletého vzdělávacího oboru 

27. 6.   projektový „Den terénní zdatnosti“  

28. 6.   zakončení školního roku 2018/2019   

 

 

3.3  Exkurze a výlety 

 

S1.A (prima) 

místo dnů komise odpovídá termín 

adaptační kurz  3 VP Hakl, Malý R 5. - 7. 9. 2018 

exkurze letiště Náměšť n. Osl.  1 On, SV Gajdušková 9. 10. 2018 

exkurze Ivančice, Dolní Kounice 1 D Žaža 17. 10. 2018  

SEV Kaprálův mlýn – technolo-

gie pro 21. století 

1 F Hakl 20. 11. 2018 

LVK - Slovensko (Dolný Kubín)  7 Tv Malý J., Gajdušková, 

Hejda 

23. 2. - 2. 3. 2019 

exkurze knihovna Rosice  1 D  Jašková 28. 3. 2019 

exkurze Slavkov u Brna 1 Čj Žaža  12. 4. 2019 

exkurze Mahenova knihovna 

Europe Direct 

1 On, Sv Gajdušková 24. 4. 2019 

Forscherwerk-statt PH Wien; 

Mistelbach výstava: Faszination 

Pyramiden a workshop: Besuch 

bei den Göttern  

1 Nj Hakl 7. 5. 2019 

vlastivědná třídní exkurze 3  Hakl 17. – 19. 6. 2019 

  

S2.A (sekunda) 

místo dnů komise odpovídá termín 

exkurze Praha 1 Čj, Vv Konečná, Štreitová, 

Hemalová  

18. 9. 2018 

přesunuto z S1.A 

Mendelu Brno–nové technologie 1 IVT Brestičová 14. 11. 2018 

VIDA! Science centrum Brno 1 Ch Kroutil O 11.12. 2018 

návštěva Rakouského institutu 

program: Lustiges Lernen 

1 Nj Štreitová  25. 1. 2019 

exkurze Olomouc 1 D, Čj Žaža, Štreitová 28. 3. 2019 

exkurze Úřad práce Rosice 1 On, SV Gajdušková 2. 4. 2019 

Hornickou minulostí Zastávky 1 Bi Malý 12. 4. 2019 
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Mahenova knihovna Brno – 

ICED 

1 On, SV Gajdušková 23. 4. 2019 

Anglické divadlo Brno 0,5 Aj Hemalová 8. 4. 2019 

Hvězdárna a planetárium Brno 1 F Hakl 28. 5. 2019 

Vlastivědná exkurze Soběslav 5 D,Bi,Tv Hejda, Malý R., Malý J., 

Mášová, Štreitová 

10. – 15. 6. 2019 

 

S3.A (tercie), C1.A (1.ročník) 

místo dnů komise odpovídá termín 

Adaptační kurz                   C1.A 3 VP Dojiva, Malý J. 5. - 7. 9. 2018 

Brno                                    C1.A 

                                            S3.A 

1 D Žaža 13. 11. 2018 

20. 11. 2018 

LVK Rakousko 5 Tv Gajdušková 10. - 16. 3. 2019 

Anglické divadlo Brno 0,5 Aj Hemalová 8. 4. 2019 

Kralice, Náměšť                C1.A 1 D, Čj Ondroušek 15. 4. 2019 

vlastivědná třídní exkurze C1.A 3  Dojiva, Běhalová 28. – 30. 5. 2019 

vlastivědná třídní exkurze S3.A 3  Konečná, Ševčíková 19. – 21. 6. 2019 

 

S4.A (kvarta), C2.A (2.ročník) 

místo dnů komise odpovídá termín 

exkurze Praha  3 Čj, D Dvořáčková, Smejkalo-

vá, Marková  

12. - 15. 9. 2018 

exkurze ZOO Lešná 1 Bi Malý R., Krejčíková, 

Hejda 

27. 9. 2018 

Brněnská 16 1-2 IVT Brestičová 17.–19. 10. 2018 

Úřad práce Brno-venkov 1 VP Teplá 12. 3. 2019 

VIDA! Science centrum Brno  1 F, Ch Leitner, Smejkalová 2., 3. 5. 2019 

exkurze Náměšť n. Osl., Kralice 1 Čj, D Žaža 15. 5. 2019 

Sportovní kurz                    S4.A     

                                           C2.A                                        

6 

6 

Tv 

Tv 

Mášová, Dojiva, MalýJ., 

Leitner, Malý R., Dvo-

řáčková 

3. – 8. 6. 2019 

17. – 22. 6. 2019 

 

S5.A (kvinta), C3.A (3.ročník) 

místo dnů komise odpovídá termín 

exkurze Slavkov                 S5.A  

                                           C3.A 

1 

1 

D 

D 

Žaža 

Žaža 

3. 10. 2018       

17. 10. 2018 

Německé divadelní představení : 

Der Turm (Buran Theater) 

1 Nj Marková 17. 10. 2018 

AF Brno 1 Fj Běhalová 17. 10. 2018 

Gaudeamus Brno  0,5 VP Teplá 23. 10. 2018 

Laboratoř virtuální reality, GIS, 

síťová laboratoř, robotika - 

Mendelu Brno          

1 IVT 

seminář 

Brestičová 18. 1. 2019 

exkurze ČOV Třebíč, Třebíč – 

židovské město 

1 Ch, D Dojiva + tř. učitel 9. 4. 2019 

Mendelanium, Anthropos Brno  1 Bi MalýR 11. 4. 2019 

VIDA! science centrum, Brno 1 F Máša, Leitner  12. 4. 2019 

exkurze Vídeň 1 D, Čj Kroutil P, Žaža 15. 5. 2019 
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Návštěva Rakouského institutu 

program Lustiges Lernen   C3.A 

1 Nj Ševčíková 24. 5. 2019 

Mediální výchova 1 Čj, SV Ondroušek, Jašková dle akt. nabídky 

 

O8.A (oktáva), C4.A (4.ročník) 

místo dnů komise odpovídá termín 

zahraniční poznávací zájezd do 

Itálie 

5 D, Vv Krejčíková, Mášová, 

Brestičová 

7. - 15. 9. 2018 

Gaudeamus  1 VP Teplá 23. 10. 2018 

Anglické divadlo Brno 1 Aj Teplá 26. 11. 2018 

Laboratoř virtuální reality, GIS 

síťová laboratoř, robotika – 

Mendelova univerzita Brno 

1 IVT 

seminář 

Brestičová 18. 1. 2019 

exkurze Katedra genomiky a 

proteomiky PřF MU Brno 

1 SBi  Hejda 15. 3. 2019 

 

pro všechny ročníky 

místo dnů komise odpovídá termín 

Filmová výchova 0,5 Čj Jašková 16. 11. 2018 

Studijní pobyt Velká Británie 8 Aj Štreitová + komise Aj 13. – 19. 4. 2019 

 

Předmětová komise českého jazyka pořádala návštěvy koncertů a divadelních představení.      

Cílem byla návštěva jednoho divadelního představení pro každou třídu za školní rok. Ná-

vštěvy divadel se uskutečnily mimo vyučovací dobu po schválení ředitelem školy v měsíčním 

plánu práce. 

Subkomise anglického jazyka a německého jazyka uspořádala v říjnu a listopadu 2018 pro 

třídy vyššího stupně na 0,5 vyučovacího dne návštěvu anglického divadla a německého diva-

dla.  

Subkomise francouzského jazyka uspořádala v lednu 2019 pro třídy vyššího stupně                

na 0,5 vyučovacího dne návštěvu francouzského divadla. 

Komise estetické výchovy uspořádala v dubnu 2019 návštěvu výtvarné výstavy v Brně.  

 

 

3.4 Soutěže a olympiády 

 

soutěž kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant 

SLSŠ atletika Tišnov H V. - 14. 9. 2018 - Mgr. J. Malý 

Atletický čtyřboj Tiš-

nov 
H, D V. - 20. 9. 2018 - Mgr. Gajdušková 

O pohár rektora Uni-

verzity obrany 
- - 26. 9. 2018 - Mgr. Mášová 

Želešická růže - přes-

polní běh 
- - 27. 9. 2018 - Mgr. Gajdušková 

Přírodovědný Klokan kadet, junior 16. 10. 2018 - - Mgr. Dojiva 

Logická olympiáda - průběžně - - Ing. Brestičová 

Brněnská 16 - - - 
17. - 19. 10. 

2018 
Ing. Brestičová 

Bezpečný internet - průběžně - - Ing. Brestičová 
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soutěž kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant 

Volejbal 
ZŠ + SŠ VI. 

H, D 
- 28. 11. 2018 

10. - 11. 1. 

2019 
Mgr. Hejda  

Florbal ZŠ IV. H - 7. 11. 2018 28. 1. 2019 Mgr. Malý J. 

ChO A 8. 11. 2018 - 7. 12. 2018 Mgr. Dojiva  

Bobřík informatiky - 
12. - 15. 11. 

2018 
- - Ing. Brestičová 

Šachy - - 4. 12. 2018 - Mgr. Gajdušková 

MO  A 11. 12. 2018 - 15. 1. 2019 RNDr. Krejčíková 

ČjO SŠ, ZŠ 21. 12. 2018 29. 1. 2019 3. 4. 2019 Mgr. Dvořáčková 

DO ZŠ 10. 12. 2018 16. 1. 2019 20. 3. 2019 Mgr. Žaža  

MO  A 11.12.2018 - 15. 1. 2019 RNDr. Krejčíková 

Astronomická olym-

piáda 
- 21. 12. 2018 - 23. 1. 2019 Mgr. Dojiva 

Psaní  

na klávesnici 
- 17. 12. 2018 - - Mgr. Smejkalová 

BiO A, B, C 8. 1. 2019 23. 4. 2019 
29. 3.2019 

5. 4. 2019 
Mgr. Malý R. 

MO Z9 5. 1. 2019 29. 1. 2019 19. 3. 2019 Mgr. Smejkalová 

MO  C 29. 1. 2019 - 2. 4. 2019 RNDr. Leitner 

MO B 29. 1. 2019 - 2. 4. 2019 Mgr.. Smejkalová 

Z C, D 30. 1. 2019 20. 2. 2019 28. 3. 2019 Mgr. Malý J. 

AjO IIIA 26. 1. 2019 19. 2. 2019 13. 3. 2019 Mgr. Hemalová 

AjO IIB 26. 1. 2019 19. 2. 2019 13. 3. 2019 Mgr. Jašková 

FO A  10. 1. 2018 - 24. 1. 2018 RNDr. Máša 

Florbal D V. - 10. 1. 2019  Mgr. Malý J. 

Florbal H V. - 30. 1. 2019 20. 3. 2019 Mgr. Malý J. 

FjO A1,B1,B2 25. 1. 2019 - 29. 3. 2019 Mgr. Běhalová 

Šachy - - - 29. 1. 2019 Mgr. Gajdušková 

EkO - 4. 2.2019 5. 3.2019 21. 3.2019 Mgr. Teplá 

ChO D 12. 2. 2019 5. 3. 2019 21. 3. 2019 Mgr. Dojiva 

NjO III.A 30. 1. 2019 4. 2. 2019 4. 3. 2019 Mgr. Marková 

Grafické disciplíny - - - 26. 3. 2019 Ing. Brestičová 

SOČ - 19. 2. 2019 23. 3. 2019 9. 5. 2019 Mgr. Dojiva 

programování - 27. 2. 2019 19. 3. 2019 - Ing. Brestičová 

ChO C 12. 3. 2019 - 2. 4. 2019 Mgr. Dojiva 

Prezentiáda - 14. 3. 2019 - - Ing. Brestičová 

Astronomická olym-

piáda - - 25. 3. 2019 - 
Mgr. Dojiva 

MO Z8 15. 3. 2019 9. 4. 2019 - Mgr. Hakl 

Volejbal  D IV.  - 27. 3. 2019 - Mgr. Gajdušková 

Matematický klokan - 22. 3. 2019 - - RNDr. Krejčíková 

ChO B 3. 4. 2019 - 26. 4. 2019 Mgr. Dojiva 

Volejbal H IV.  - 9. 4. 2019 - Mgr. Gajdušková 
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soutěž kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant 

FO F 13. 3. 2019 3. 4. 2019 - Mgr. Hakl 

FO E 13. 3. 2019 3. 4. 2019 24. 4. 2019 Mgr. Hakl 

FO B 1. 4. 2019 - 29. 4. 2019 RNDr. Leitner 

ČjO - - - 2. 4. 2019 Mgr. Konečná 

Zlaté Slunce - - - 12.–14.4.2019 Ing. Brestičová 

JM Maraton - - - 16. 4. 2019 Mgr. Gajdušková 

Pohár rozhlasu 
H, D IV.  - 6. 5. 2019 18.5.2018 

Mgr. Gajdušková, 

Mgr. J. Malý 

šachy - celostátní 

finále    - - - 17.– 9.6. 2019 
Mgr. Gajdušková 

 

 

 

4.  Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2018/2019 
 

4.1 Plnění učebních plánů   

Ve škole se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu pro čtyřletý vzdělávací obor -  

Čtyřleté všeobecné studium „Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“ z 1. 9. 2009, školního 

vzdělávacího programu pro osmileté gymnázium - Osmileté všeobecné studium „Quidquid 

discis, tibi discis“ z 1. 9. 2007 a školního vzdělávacího programu pro Šestileté všeobecné 

studium „Quidquid discis, tibi discis“ z 1. 9. 2014. Školní vzdělávací program byl po ukon-

čení školního roku revidován a aktualizován.  

Tématické a časové plány jednotlivých pedagogů schválily komise vyučovacích předmětů a 

podle nich postupovali učitelé během školního roku. Individuální odchylky od těchto plánů 

byly projednány a schváleny ředitelem školy. Časové a tématické plány jsou uloženy 

v elektronické podobě. Ředitel školy schválil osnovy volitelných předmětů. 

 

4.2 Prospěch ve školním roce 2018/2019  

čtyřleté gymnázium 

ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakují ročník 

šk. rok 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

     1. 30 26 3 3 26 21 1 2 0 0 

     2.  30 31 5 6 25 25 0 0 0 0 

     3. 30 29 6 1 24 26 0 2 0 0 

     4.  29 30 4 3 25 27 0 0 0 0 

celkem 119 116 18 13 100 99 1 4 0 0 

 

osmileté gymnázium 

ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakují ročník 

šk.rok 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

5. - - - - - - - - - - 

     6. - - - - - - - - - - 

     7. 29 - 5 - 24 - 0 - 0 - 

8. 23 29 1 8 22 20 0 0 0 0 

celkem 52 29 6 8 46 20 0 0 0 0 
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šestileté gymnázium 

ročník počet žáků prospěl s vyzn. prospěl neprospěl opakují ročník 

šk. rok 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

1. 32 33 21 22 11 11 0 0 0 0 

     2.  32 32 13 21 19 11 0 0 0 0 

     3. 28 28 6 3 22 28 0 0 0 0 

     4.  25 28 10 4 15 23 0 1 0 0 

     5. - 26 - 7 - 19 - 0 - - 

     6. - - - - - - - - - - 

celkem 117 147 50 58 67 92 0 1 0 0 

 

 

4.3 Výsledky maturitní zkoušky 

 

školní rok počet žáků prospěli 

s vyznamenáním 

prospěli neprospěli počet žáků 

opakujících zkoušku 

2017/2018 52 13 38 1 0 

2018/2019 59 19 40 0 0 

 

 

4.4 Absence  

Celkový počet neomluvených hodin 

školní rok 2017/2018 školní rok 2018/2019 

17 0 

 

4.5 Úspěšnost absolventů u přijímacího řízení na vysoké školy 

Z celkového počtu 59 žáků, kteří maturovali ve školním roce 2018/2019, bylo přijato ke stu-

diu na VŠ 27 absolventů oktávy osmiletého vzdělávacího oboru z 29, tj. 93 % a 22 maturantů             

4. ročníku čtyřletého studia z 30, tj. 73 %. Celkem bylo přijato na VŠ 49 absolventů z 59,              

tj. 83 % ze všech maturantů loňského školního roku. 

                       Přehled VŠ a počty přijatých absolventů: 

Masarykova univerzita Brno      31 

Přírodovědecká fakulta 10 

Pedagogická fakulta   5 

Filozofická fakulta 5 

Fakulta sociálních studií 3 

Ekonomicko-správní fakulta 2 

Lékařská fakulta 2 

Fakulta sportovních studií 2 

Fakulta informatiky 2 

Vysoké učení technické Brno   10 

Fakulta strojního inženýrství   6 

Fakulta stavební 2 
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Fakulta podnikatelská 2 

Mendelova univerzita Brno 5 

Fakulta provozně ekonomická      3 

Fakulta agronomická          1 

Lesnická fakulta 1 

Univerzita obrany 2 

Fakulta vojenského leadershipu 2 

soukromé VŠ: 1 

AMBIS 1 

jazykové školy 5 

přijatí na VŠ, ale nenastoupili 1 

nepřijatí na VŠ 1 

nepodali přihlášku na VŠ 3 
        Zpracovala Mgr. Markéta Teplá, výchovná poradkyně. 

 

 

4.6 Výsledky v olympiádách a soutěžích ve školním roce 2018/2019 

 

 předmět a          

kategorie 

školní kolo /            

okrskové kolo 
okresní kolo krajské kolo 

 

celostátní kolo 

Matematika      
 

 

MO kat. B 

1. D. Horáková   42. J. Kuča  

2. L. Králíčková   45. O. Vala  

3. J. Kuča   48. L. Králíčková  

a další 3 žáci      

MO kat. C 

1. A. Hemala   45. M. Řezáč  

2. M. Řezáč      

3. V. Pavlík      

Kategorie Z9 

1. Š. Škondrová 9. Š. Škondrová    

2. Z. Kříž 10. K. Pexová    

3. A. Poláková 

11. T. Buchta,          

      A. Oswaldová,   

   Z. Kříž, J. Pokorná 

  

 

a 6 dalších     
 

 

 

 

 

Kategorie Z8 

 

 

1. J. Modl 
8. J. Desová,  

    R. Rosendorf 
  

 

2. J. Desová 9. J. Modl    

3. R. Rosendorf     

 

Pythagoriáda Z8 

1. R. Rosendorf 1. D. Galvánek    

2. D. Kuciánová 4. R. Rosendorf    

3. M. Žaža, J. Modl 5. M. Žaža, J.Desová    

a 8 dalších       
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 předmět a          

kategorie 

školní kolo /            

okrskové kolo 
okresní kolo krajské kolo 

 

celostátní kolo 

Matematický     

klokan 
      

 

M-Kadet 

1. V. Řezáč, Š. Pospí-

šil 
    

 

3. J. Desová      

a 21 dalších      

M-Junior 

1. O. Vala      

2. D. Horáková      

2. J. Kuča      

a 23 další      

M-Student 

1. M. Drápalová      

2. P. Hasil, J. Hemala      

a 14 dalších      

Fyzika        

Kategorie E 

1. T. Buchta 6. T. Buchta    

2. V. Řezáč 9. V. Řezáč    

3. J. Fiala      

a 1 další      

Astronomická 

olympiáda 
      

 

Kategorie C 1. O. Vala   21. O. Vala  

Kategorie D 
1. M. Řezáč   28. M. Řezáč  

2. A. Hemala   60. A. Hemala  

Zeměpis        

Kategorie C 
1. J. Modl 4. J. Modl    

a 5 dalších      

Kategorie D 

1. P. Ondroušek 5. P. Ondroušek    

2. J. Kuča 8. P. Pečenka    

3. P. Pečenka 12. J. Kuča    

a 11 dalších      

Biologie        

Kategorie A 

1. M. Kalovská   16. M. Kalovská  

2. D. Salava      

3. T. Veverková      

a 5 dalších      

Kategorie B 

1. P. Pečenka      

2. K. Šandorová      

3. P. Horáčková         

a 3 další      

Kategorie C 

1. K. Pexová      

2. Z. Kříž      

3. K. Gloserová      

a 6 dalších      

Chemie        

Kategorie C 
1. O. Vala   28. O. Vala  

a 3 další      
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 předmět a          

kategorie 

školní kolo /            

okrskové kolo 
okresní kolo krajské kolo 

 

celostátní kolo 

Kategorie B 

1. P. Malý   26. P. Malý  

2. V. Svobodová      

3. A. Oujezská      

a 11 dalších      

Dějepis     

 
1. M. Žaža 16. M. Žaža    

 
2. J. Modl 19. J. Modl    

 
3. L. Vicenik      

 
a 3 další      

Český jazyk        

Kategorie I. 

1. T. Mašková 7. T. Mašková 23. T. Mašková  

2. J. Desová 9. J. Desová    

a 19 dalších      

Kategorie II. 

1. J. Novák 2. M. Matějková    

2. M. M. 6. J. Novák    

a 10 dalších       

Lingvistická       

olympiáda 
1. J. Hemala   41. J. Hemala 

16. J. Hemala 

Německý jazyk        

Kategorie III.A 

1. N. Švancarová      

2. D. Salava      

a 5 dalších      

Anglický jazyk        

Kategorie II.B 

1. A. Kadlčková 4. A. Kadlčková    

2. J. Desová      

3. K. Pexová      

a 5 dalších      

Kategorie III.A 

1. A. Dočekalová 2. D. Salava    

2. D. Salava 6. A. Dočekalová    

3. M. Drápalová      

a 20 dalších      

Francouzský        

jazyk 
      

 

     Kategorie B2 

 

 

 

1. J. Novák      

a 2 další     
 

Ekonomická   

olympiáda 
   

 

  

 

  

1. A. Hermanová   15. A. Hermanová  

2. P. Cendelínová   56. P. Cendelínová  

3. J. Španihel      

 

SOČ 

 

      

 

Obor 7.  

Zemědělství 
1. A. Trojanová 8. A. Trojanová   
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 předmět a          

kategorie 

školní kolo /            

okrskové kolo 
okresní kolo krajské kolo 

 

celostátní kolo 

Obor 11.  

Stavebnictví, archi-

tektura a design   

interiéru 

1. O. Bárta 1. O. Bárta 5. O. Bárta 

 

Obor12.  

tvorba učebních 

pomůcek, didaktická 

technologie 

1. M. Húserková 4. M. Húserková   

 

Obor 8.  

Ochrana a tvorba 

životního prostředí 

1. N. Poláková 2. N. Poláková    

2. I. Trunečková 6. I. Trunečková    

Obor 15. 

 Teorie kultury, 

umění a umělecké 

tvorby 

1. A. Kašíková 4. A. Janzová    

2. A. Janzová 5. A. Kašíková   
 

Obor 13.  

Ekonomika a řízení 
1. N. Burešová 1. N. Burešová   

 

Obor 14. 

Pedagogika, psycho-

logie, sociologie a 

problematika volné-

ho času 

1. B. Všetečková 2. B. Všetečková 10. B. Všetečková  

2. D. Salava, J. Novák 
5. J. Novák,                

    D. Salava 
  

 

3. R. Hájková      

Tělesná výchova        

Florbal        

Kategorie V.   
2. místo D V.           

3. místo H V. 
  

 

Kategorie IV. 
  

okrskové kolo           

4. místo H IV. 
  

 

O pohár hejtmana 

JMK 
    6. místo 

 

Přespolní běh        

Želešická růže druž-

stva 
  

2. místo H V. ,         

2. místo D V. 
  

 

Želešická růže  

jednotlivci 
  2. místo Š. Široký   

 

Lehká atletika        

Corny 
  

4. místo H V.,            

3. místo D V. 
  

 

Pohár rozhlasu 
3. místo D IV,               

4. místo H IV 
    

 

Šachy        

Kategorie SŠ 

   
1. místo SŠ 3. místo SŠ 

 

Volejbal        

Kategorie SŠ   
4.místo D V., 

3.místo H V. 
  

 

Kategorie ZŠ   3. místo H IV.    

Informatika        

Programování VPJ 
- žáci 

  1. Mašková 1. Kříž  

  2. Kříž 2. Rada  

  3. Poláková 3. Poláková  
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 předmět a          

kategorie 

školní kolo /            

okrskové kolo 
okresní kolo krajské kolo 

 

celostátní kolo 

Prezentiáda     

2. Jarošová, Nekla  

pilová, Ondráčko-

vá 

 

Bobřík informatiky 17. M. Červinka      

Junior 17. S. Ondráčková       

 Senior     5. A. Buchta  

Psaní na klávesnici        

kat.I. 1. L. Oliva      

  2. P. Špačková      

  3. T. Procházka      

kat.II. 1. M. Blažek      

  2. O. Čapoun      

  3. L. Čapoun      

kat.III. 1. J. Žalud      

  2. L. Králíčková      

  3. T. Kopřiva      

kat.IV. 1. V. Hájková   13. Žalud  

  2. K. Nazarjanová   24. Hájková  

  3. D. Salava      

Wordprocessing     7. Hájková   

4.7   Zkoušky FCE a CAE ve školním roce 2018/2019 

V září roku 2015 vstoupila v platnost vyhláška MŠMT, podle které může škola uznat Ca-

mbridgeskou zkoušku na úrovni B1 a vyšší místo profilové části maturity z angličtiny. Naše 

škola tento krok uvítala, protože mezinárodní jazykové certifikáty jsou součástí závěrečné 

středoškolské zkoušky i ve vzdělávacích systémech jiných zemí. V rámci výuky konverzace 

v anglickém jazyce jsme i ve školním roce 2018/2019 zařadili přípravu na tento certifikát        

a   ke zkoušce se přihlásilo 30 žáků oktávy a čtvrtého ročníku. K prosincovým zkouškám FCE 

se přihlásilo 22 maturantů a k vyšším zkouškám CAE 3 žáci z oktávy. Zkouška FCE deklaruje 

jazykovou úroveň B2, tj. vyšší středně pokročilý, a dokazuje schopnost nezávisle studovat      

a pracovat v angličtině. Certifikát FCE je uznávaný firmami a školami po celém světě. Záro-

veň je to požadovaná úroveň pro uznání profilové části maturitní zkoušky z angličtiny na   

našem gymnáziu. Úroveň státní maturitní zkoušky z anglického jazyka je B1. Z 22 žáků    

dosáhlo úrovně B2 18 žáků, 2 žáci dosáhli úrovně B1 a 2 žáci dokonce úrovně vyšší, a to C1. 

Zkouška CAE deklaruje jazykovou úroveň C1, tj. pokročilý, a dokazuje vysokou jazykovou 

kvalifikaci. Ze 3 přihlášených žáků úrovně C1 dosáhl 1 žák a 2 žáci absolvovali tuto zkoušku                

s výstupní úrovní C2, která je nejvyšší možná a označuje úroveň experta a vzdělaného rodilé-

ho mluvčího. Výsledky tedy svědčí o tom, že příprava na zkoušky na naší škole se osvědčila   

a žáci opouští školu s velmi dobrou znalostí angličtiny. 
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5.  Přijímací řízení 

5.1  Protokol o konání přijímacího řízení do čtyřletého vzdělávacího oboru                

79-41-K/41 Gymnázium, denní studium v Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce 

ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020. 

Rozhodnutím ředitele 4/1819 z 15. 1. 2019 rozhodl ředitel školy, že přijímací řízení do vzdě-

lávacího oboru 79-41-K/41 Gymnázium, studium denní, 4 roky bude zahájeno dne 1. března 

2019. Ředitel školy rozhodl, že součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška. Podmínky 

přijetí byly obsaženy ve výše jmenovaném Rozhodnutí ředitele.  

Pro zařazení do přijímacího řízení bylo třeba nejpozději do 1. března 2019 předat škole při-

hlášku, základní školou ověřený výpis z vysvědčení 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy nebo úředně 

ověřenou kopii vysvědčení z 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy nebo doklad o plnění základní školní 

docházky v případě uchazeče, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, vyda-

ný zahraniční školou a doklady potřebné k hodnocení dalších skutečností, které osvědčují 

vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Jedním z kritérií přijetí byly centrálně zadá-

vané jednotné přijímací testy z matematiky a českého jazyka. Absolvováním těchto testů zís-

kali uchazeči až 100 bodů do přijímacího řízení. Pokud uchazeči absolvovali tyto testy na jiné 

škole, byly jejich výsledky zahrnuty do přijímacího řízení v naší škole a uchazeč již testy        

v naší škole neabsolvoval. Pro uchazeče, kteří měli naši školu zapsánu na prvním místě při-

hlášky, se konaly centrálně zadávané jednotné testy dne 12. dubna 2019 v 8:30 hod. v budově 

školy. Pro uchazeče, kteří měli naši školu zapsánu na druhém místě přihlášky, se konaly cen-

trálně zadávané jednotné testy dne 15. dubna 2019 v 8:30 hod. v budově školy. Uchazeči se 

specifickou poruchou učení potvrzenou pedagogicko-psychologickou poradnou vykonali 

zkoušku ve zvláštním režimu podle doporučení školského poradenského pracoviště. Celkový 

maximální počet bodů získaný v přijímacím řízení byl 164 bodů.  

Jedna uchazečka, která se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavila 

a svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvila řediteli příslušné školy, konala zkoušku v náhrad-

ním termínu 13. 5. 2019. 

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia byly zveřejněny dne 29. dubna 2019      

ve 14 hod. v budově školy a na www.gzastavka.cz. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ucha-

zeče bylo vydáno osobně zákonným zástupcům uchazečů dne 2. 5. 2019 od 10 hod. do         

16 hod. a dne 3. 5. 2019 od 8 hod. do 16 hod. na sekretariátě školy. Seznamem uchazečů při-

jatých po náhradním termínu přijímací zkoušky byl doplněn seznam uchazečů přijatých po 

řádném termínu přijímací zkoušky pro dané kolo přijímacího řízení dne 20. 5. 2019. 

Na prvním místě mělo uvedenu naši školu 28 uchazečů, kteří konali centrálně zadávané            

jednotné testy na naší škole. 20 uchazečů konalo testy na jiných školách. Celkově bylo tedy 

přihlášeno 48 uchazečů. Přijali jsme 30 uchazečů, z nichž 10 nám nedalo v termínu zápisový 

lístek. Na základě autoremedury jsme přijali 10 uchazečů, a tím jsme naplnili první ročník 

čtyřletého vzdělávacího oboru pro školní rok 2019/2020 na 30 žáků.   

 

5.2  Protokol o konání přijímacího řízení do šestiletého vzdělávacího oboru               

79-41-K/61 Gymnázium, denní studium v Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce 

ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2019/2020. 

Rozhodnutím ředitele 3/1819 z 15. 1. 2019 rozhodl ředitel školy, že přijímací řízení do vzdě-

lávacího oboru 79-41-K/61 Gymnázium, studium denní, 6 roků bude zahájeno dne 1. března 

2019. Ředitel školy rozhodl, že součástí přijímacího řízení bude přijímací zkouška. Podmínky 

přijetí byly obsaženy ve výše jmenovaném Rozhodnutí ředitele. Pro zařazení do přijímacího 
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řízení bylo třeba nejpozději do 1. března 2019 předat škole přihlášku, základní školou ověřený 

výpis z vysvědčení 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy nebo úředně ověřenou kopii vysvědčení             

z 6. třídy a 1. pololetí 7. třídy nebo doklad o plnění základní školní docházky v případě ucha-

zeče, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou                

a doklady potřebné k hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vě-

domosti a zájmy uchazeče. Jedním z kritérií přijetí byly centrálně zadávané jednotné přijímací 

testy z českého jazyka a matematiky. Absolvováním těchto testů získali uchazeči až 100 bodů             

do přijímacího řízení. Pokud uchazeči absolvovali tyto testy na jiné škole, byly jejich výsled-

ky zahrnuty do přijímacího řízení v naší škole a uchazeč již testy v naší škole neabsolvoval.              

Pro uchazeče, kteří měli naši školu zapsánu na prvním místě přihlášky, se konaly centrálně 

zadávané jednotné testy dne 16. dubna 2019 v 8:30 hod. v budově školy. Pro uchazeče, kteří 

měli naši školu zapsánu na druhém místě přihlášky, se konaly centrálně zadávané jednotné 

testy dne 17. dubna 2019 v 8:30 hod. v budově školy. Uchazeči se specifickou poruchou učení 

potvrzenou pedagogicko-psychologickou poradnou vykonali zkoušku ve zvláštním režimu 

podle doporučení školského poradenského zařízení. Maximální celkový možný dosažený po-

čet bodů v přijímacím řízení byl 164 bodů. 

Dva uchazeči, kteří se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavili a 

svoji neúčast písemně do 3 dnů omluvili řediteli příslušné školy, konali zkoušku v náhradním 

termínu 13. 5. 2019. 

Výsledky přijímacího řízení do šestiletého gymnázia byly zveřejněny dne 29. dubna 2019             

ve 14 hod. v budově školy a na www.gzastavka.cz. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ucha-

zeče bylo vydáno osobně zákonným zástupcům uchazečů dne 2. 5. 2019 od 10 hod. do          

16 hod. a dne 3. 5. 2019 od 8 hod. do 16 hod. na sekretariátě školy. Seznamem uchazečů při-

jatých po náhradním termínu přijímací zkoušky byl doplněn seznam uchazečů přijatých           

po řádném termínu přijímací zkoušky pro dané kolo přijímacího řízení dne 20. 5. 2019.  

Na prvním místě v přihlášce mělo uvedenu naši školu 79 uchazečů, kteří konali centrálně          

zadávané jednotné testy na naší škole. 15 uchazečů konalo testy na jiných školách. Celkově 

bylo tedy přihlášeno 94 uchazečů. Přijali jsme 30 uchazečů, z nichž 13 uchazečů nám nedalo 

v termínu zápisový lístek. Na základě autoremedury jsme přijali 13 zájemců, a tím jsme napl-

nili první ročník šestiletého vzdělávacího oboru pro školní rok 2019/2020 na 30 žáků. 

 

 

6.  Kontroly orgánů ve škole 

Ve školním roce 2018/2019 byly ve škole provedeny následující kontroly: 

 

dne kontrola výsledek 

11. 3. – 13. 3. 2019 Kontrola hospodaření s veřejnými pro-

středky vykonaná Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje 

viz protokol č. 26/PO/19          

o výsledku veřejnosprávní 

kontroly na místě ze dne        

25. 3. 2019 

19. 3. 2019 Hasičský záchranný sbor Jihomorav-

ského kraje 

viz protokol č.j. HSBM-614-

1/2019 ze dne 11. 4. 2019 

 

Výsledek kontroly hospodaření s veřejnými prostředky: 

Kontrolní zjištění byla rozdělena dle jednotlivých kontrolovaných oblastí: 

1. Dodržování zásad při nakládání s veřejnými prostředky v oblasti majetku – organizace 

nedodržela § 6 odst. 2 vyhlášky č. 270/2010 Sb., který ukládá, že základním způsobem 

zjišťování skutečného stavu majetku je ověření jeho fyzické existence. Organizace 
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řádně neověřila, zda skutečný stav veškerého majetku a závazků odpovídá stavu účet-

nímu. Organizace k odstranění závady přijala účinná nápravná opatření, aby již 

k porušení zásad řádné správy a ochrany majetku nedocházelo.  

2. Dodržování zákonných podmínek pro zajištění plnění daňových povinností – kontro-

lou nebyly zjištěny nedostatky. 

3. Hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory – kontrolou nebyly zjištěny nedo-

statky. 

4. Tvorba a použití peněžních fondů – kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

5. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly – kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  

Kontrolní zjištění HZS dodržování povinností stanovenými předpisy o požární ochraně: 

1. Začlenění kontrolované činnosti podle míry požárního nebezpečí – bez závad. 

2. Kontrola užívání stavby vyplývající z technických podmínek PO – nebylo možné po-

soudit. 

3. Dokumentace PO – bez závad. 

4. Dokumentace o školení o PO – bez nedostatků. 

5. Preventivní požární hlídky a dokumentace o odborné přípravě PPH – bez závad. 

6. Preventista PO a dokumentace o odborné přípravě preventisty PO – bez nedostatků. 

7. Kontrola zpracované dokumentace PO – bez závad. 

8. Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o PO – bez závad. 

9. Dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených právním předpisem – netýká 

se provozované činnosti. 

10. Přenosné hasicí přístroje - bez nedostatků. 

11. Požárně bezpečnostní zařízení – bez nedostatků. 

12. Nouzové osvětlení – nedoložen doklad o kontrole. 

13. Kontrola označení čísel tísňového volání – bez nedostatků. 

14. Udržování volného přístupu k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení – 

bez závad. 

15. Zajištění trvalé použitelnosti vnitřních a vnějších zásahových cest – nejsou požadová-

ny. 

16. Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavního vypínače, uzávěrů vody, 

plynu rozvodů ústředního topení – bez nedostatků. 

17. Zajištění volného přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům 

plynu, vody, topení a produktovodům – bez nedostatků. 

18. Označení nouzových východů a směrů úniku osob – bez nedostatků. 

19. Udržování trvale volně průchodných komunikačních prostor, které jsou součástí úni-

kových cest – v objektu tělocvičny zjištěny uzamčené dveře únikové cesty. 

20. Označení pracovišť a ostatních míst bezpečnostními značkami a pokyny ve vztahu 

k PO – bez nedostatků. 

21. Lhůty čištění, kontrol a revize spalinové cesty – neprovádí organizace. 

Organizace přijala účinná opatření k odstranění závad a nedostatků uvedených v bodu 12        

a 19, aby již k porušení povinností stanovenými předpisy o požární ochraně nedocházelo.  

 

7. Zaměstnanci školy 

7.1  Personální zabezpečení provozu ve školním roce 2018/2019 

1. Učitelé 

jméno a příjmení aprobace pozn. 

Mgr. Zuzana Běhalová  Fj, On  

Ing. Ludmila Brestičová IVT školní metodik IVT 
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jméno a příjmení aprobace pozn. 

Mgr. Martin Dojiva Ch, F  

Mgr. Martina Dvořáčková ČJ, Vv  

Mgr. Lucie Fikerová Bi, Ch mateřská dovolená 

Mgr. Jana Gajdušková Tv, Bv  

Mgr. Radek Hakl M, Z  

Mgr. Libor Hejda                                  Bi, Tv ředitel školy 

Mgr. Radka Jašková Čj, Aj  

Mgr. Renata Hemalová Aj  

Mgr. Eva Kokešová Čj, Nj nemoc 

Mgr. Eva Konečná Čj, Hv  

RNDr. Lenka Krejčíková M, Bi  

Ing. Ondřej Kroutil PhD. Ch  

PhDr. Petr Kroutil Fil, D  

RNDr. Zbyněk Leitner M, F  

Mgr. Josef Malý Tv, Z  

Mgr. Radek Malý Bi, Z školní metodik prevence 

Mgr. Jitka Marková Aj, Nj zástup za mateřskou dovolenou 

RNDr. Zdeněk Máša M, F, IVT zástupce ředitele 

Mgr. Lenka Mášová Zsv, Tv  

Ladislav Novák D, Rj, La nemoc 

Ing. Miroslav Novotný IVT  

PhDr. Jan Ondroušek Čj, ZSV  

Mgr. Světlana Smejkalová M, IVT  

Mgr. Barbora Štreitová Nj, Aj  

Mgr. Eva Ševčíková Nj zástup za mateřskou dovolenou 

Mgr. Hana Tejkalová Aj mateřská dovolená 

Mgr. Markéta Teplá M, Aj, On výchovná poradkyně 

Mgr. Josef Žaža Čj, D  

 

2. Provozní zaměstnanci 

Vladimíra Kupčíková ekonomka školy, účetní, vedoucí ek. oddělení 

Zuzana Venclovská administrativní pracovnice, mzdová účetní  

Zuzana Doleží pokladní 

Pavel Studýnka školník, správce budov, bezpečnostní technik 

Hana Matoušková  uklízečka 

Hana Francová uklízečka  

Alena Bujoková uklízečka 

 

3. Zaměstnanci školní jídelny 

Renata Nováková vedoucí školní jídelny 

Jarmila Šmardová  vedoucí kuchařka 

Jitka Kocourková kuchařka 

Simona Žáková kuchařka 

Petra Vinohradská kuchařka 
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7.2 Kvalifikovanost a aprobace. 

 

školní rok počet týdně        

odučených hodin 

kvalifikovanost výuky       

v % 

aprobovanost výuky       

v % 

2017/2018 499 100 96,79 

2018/2019 507 100 94,87 

 

Neaprobované hodiny učí zkušení pedagogové aprobovaní v příbuzných oborech (problém 

malé školy). 

 

 

7. 3. Další vzdělávání zaměstnanců v roce 2018 

 

V roce 2018 naše organizace vynaložila na další vzdělávání pracovníků                 28.070,- Kč  

(28.050,50Kč  v rámci  hlavní činnosti + 19,50Kč v rámci doplň. čin.) z toho: 

15.000,-  Kč z dotace na přímé výdaje na vzdělávání - na DVPP - škola §3121 

12.170,-  Kč z provozních prostředků – škola §3121 = 4.430,-Kč pdg., 7.740,-Kč nepdg. 

     880,50Kč z provozních prostředků – ŠJ §3141 

       19,50 Kč z prostředků doplňkové činnosti ŠJ 
 

Z dotace na přímé výdaje ve vzděl.-DVPP (úč. 5270307UZ33353org.3121- škola) 15.000,-Kč 

- další vzdělávání pedagogických pracovníků 

22.1. Fakta, s.r.o. Žďár nad Sázavou - Aktuální stav školské legislativy – Mgr. Hejda – ředitel 

školy               1.390,- Kč  

15.2. Mendel. Univerzita Brno–Studium koordinace ITC - Mgr. Smejkalová (náklady roku 2019)

                       9.000,- Kč  

2.3. NIDV pedag. Praha – Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách–Mgr. Dojiva

                                        650,-Kč 

13.3. SSŠ Brno – Nebojte se GDPR – RNDr. Máša - zástupce ředitele školy        600,-Kč 

13.4. SSŠ Brno – Akademie pro ředitele  (20.1.-6.5.)-Mgr. Hejda – ředitel školy      2.500,-Kč 

10.12. J.K. safety, a.s. Brno – Školení BOZP, PO a GDPR–Mgr. Hejda-ředitel školy  860,-Kč 

(30,-Kč doplaceno z provozních prostředků)  
 

Z běžných provozních  prostředků (účet 5270307 ogr. 3121-škola)  celkem             12.170,-Kč 

- vzdělávání pedagogů  - celkem 4.430,-Kč, z toho :  

18.6. - MEGA BOOKS, s.r.o. Praha -Konference AJ- Mgr. Hemalová – 300,-Kč,  

15.10. - MU Brno – DVPP  latina a dějepisu – Klasická tradice a současnost – Mgr. Běhalová  

(náklady r. 2018)                 500,-Kč  

31.10. - MU Brno–studium výchovného poradenství – Mgr. Teplá (náklady r. 2018) – 3.600,-Kč 

10.12. - J.K. safety, a.s. Brno–školení BOZP, PO a GDPR – Mgr. Hejda ředitel školy - 30,-Kč  

(860,- Kč hrazeno z prostředků dotace na přímé výdaje  UZ33353)  

- doškolování ekonomických pracovnic a školníka – celkem 7.740,-Kč z toho:  

17. 1. – Daň z příjmu ze závislé činnosti – mzdová účetní  - IVA Brno -          950,-Kč  

7. 2. – Nebojte se GDPR – mzdová účetní (současně administrativní pracovnice) - SSŠ Brno  

       600,-Kč   

21. 2. - Aktuality v účetnictví PO r. 2018- ekonomka - Ing.Netoušková, Brno -        1.300,-Kč  

13. 9. – Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO – školník (současně bezpeč 

nostní technik) - SSŠ Brno                800,-Kč   

27. 9. – školení topič–školník –Jiří Marel-BOZP-porad., školící a kontrolní činnost-1.400,-Kč,  

10.10. Peněžní fondy školské příspěvkové organizace-PARIS, vzděl. agentura, s.r.o. Karviná-  
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Ing. Sikora – ekonomka – 1.390,- Kč, 12.12. – Závěr roku 2018 v účetnictví PO - eko-

nomka -Ing.Netoušková, Brno         1.300,- Kč 

Z běžných provozních prostředků (účet 5270307 ogr. 3141-ŠJ)  celkem                   880,50 Kč 

29.3. Seminář škol. stravování–vedoucí ŠJ - Bc. Jarmila Čožíková, lektorská činnost-300,-Kč,  

29.10. Seminář škol. stravování – vedoucí ŠJ + nová kuchařka – Bc. Jarmila Čožíková, lektor- 

ská činnost -2x300,- = 600,- Kč (celkové výdaje 900,- Kč, z toho 880,50 Kč z běžných 

provozních prostředků a 19,50 Kč účtováno z prostředků doplňkové činnosti) 
                   Vypracovala Vladimíra Kupčíková, ekonomka školy. 

 

8.       Výkon státní správy 

 

     Rozhodnutí ředitele podle § 165 zák. 561/2004 Sb. Počet Počet odvolání 

Oznámení o přijetí ke studiu 60 0 

Oznámení o nepřijetí ke studiu 82 0 

Ostatní 39 0 

 

 

9. Zapojení školy do projektů OPVVV  
 
Naše škola je na pozici CKP (centra kolegiální pomoci) zapojena do projektu CENTRUM     

NATURA v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je realizován          

od ledna 2018 do prosince 2019 a jehož nositelem je DAKOL, SOU, SŠ a VOŠ Petrovice.          

V rámci aktivit projektu realizuje projektová odpoledne pro školy z okolí, jejichž obsahem je 

seznámení pedagogů s prvky badatelsky orientované výuky. Zapojení pedagogové se účastní     

i dalších projektových akcí, mezi které patří společné workshopy všech CKP a exkurze na 

zajímavá pracoviště. 

Projekt VE ŠKOLE PO ŠKOLE je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání. Doba trvání projektu je od června 2018 do února 2021 (33 měsíců). Projekt rea-

lizuje Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,         

příspěvková organizace. Projekt je zaměřený na vytvoření a ověření nových vzdělávacích      

programů ve spolupráci složek formálního a neformálního vzdělávání. Cílem těchto nově 

vzniklých programů je podpora a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, pedagogických pra-

covníků a pracovníků v neformálním vzdělávání. Gymnázium je zapojeno jako spolupracující       

organizace za oblast formálního vzdělávání. Při realizaci spolupracuje s organizacemi nefor-

málního vzdělávání z regionu Kahan (SVČ Rosice, KIC Rosice, Klub seniorů Rosice, Klub 

absolventů Gymnázia v Zastávce, redakce místního zpravodaje Zbýšov a Rosice, a dalšími). 

Proces realizace projektových aktivit prohlubuje a podporuje efektivitu dlouhodobé spoluprá-

ce Gymnázia a organizací zaměřených na neformální vzdělávání a současně vede k vytvoření      

nových programů – Moderní technologie, Publikační činnost, Učíme se v lavicích i bez lavic 

(spolupráce se seniory), Filmová výchova a Historie regionu. Gymnázium je zapojeno                 

do tvorby a ověřování celkem 7 programů. 

10. Další údaje o škole 

10.1  Činnost školské rady ve školním roce 2018/2019 

Školská rada zahájila práci ve školním roce 2018/2019 v tomto složení: 
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zástupci zřizovatele:                Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 

                                                 Mgr. David Dallago                                                

                                                 Bc. Petr Ženožička 

zástupci rodičů:                        Simona Bogdány 

                                                 MUDr. Blanka Ondroušková 

                                                 Pavel Studýnka 

zástupci pedagogů :                 Mgr. Renata Hemalová 

                                                 Mgr. Martina Dvořáčková 

                                                 Mgr. Eva Konečná 

Zasedání školské rady proběhlo dne 23. 10. 2018. Novým členem rady byl jmenován Bc. Petr 

Ženožička, který ve funkci nahradil Ing. Marii Matyášovou. Členové byli seznámeni s výroční 

zprávou školy, kterou přednesl ředitel školy Mgr. Libor Hejda. Byl projednán plán práce na 

školní rok 2018/2019. Uvedené dokumenty členové rady schválili. 

Rada se dále zabývala koncepcí budoucího vývoje školy, úspěšným zavedením šestiletého 

cyklu studia, zhodnocením výsledků státních maturit, které vypovídají o dobré kvalitě přípra-

vy našich studentů. Dále rada jednala o projektu tzv. Přípravky, který napomáhá podchytit 

budoucí žáky primy a který úspěšně pokračuje. Diskuze proběhla i na téma nově připravova-

ného projektu Ve škole po škole. 

Rada byla seznámena se záměrem vedení školy vybudovat samostatnou kotelnu pro gymnázi-

um, s financováním tohoto projektu a plánem prací na jaro 2019. Řeší se špatný stav atletic-

kého hřiště a studie k jeho revitalizaci. S úspěchem se setkal nový vzhled budovy školy,          

v diskusi byla velmi oceněna aktivní činnost Klubu absolventů. Členové rady byli průběžně 

seznamováni s důležitými akcemi školy. 

                                                                          Zpracovala Mgr. Martina Dvořáčková, předsedkyně školské rady. 
 

 

10.2  Doplňková činnost školy 

Doplňková činnost probíhala podle zřizovací listiny a její výsledky nám i v letošním roce vý-

znamně pomáhaly v překlenutí rozpočtu od našeho zřizovatele. Zvláště provoz sportovní haly 

je na výsledcích doplňkové činnosti velice závislý.  

Výsledky doplňkové činnosti jsou vedeny zvlášť a tvoří přílohu zprávy o hospodaření školy. 

 

 

10.3  Zájmové kroužky ve škole 

Ve školním roce 2018/2019 byly studentům nabídnuty zájmové kroužky, které sloužily pře-

devším k rozšíření zájmu o obor studia, sportovní relaxaci nebo uměleckému vyžití. Většina 

kroužků byla pořádána ve spolupráci s DDM Zastávka. Vedoucími kroužků byli naši učitelé a 

účastníky byli většinou žáci naší školy nebo ZŠ Zastávka. 

 

název zájmového 

kroužku 

vedoucí termín učebna 

Florbal GTGM J. Malý Út 6:45 - 7:45 sportovní hala 

Programování M. Novotný St 6:55 - 7:55 U 14 

Stolní tenis R. Hakl Pá 13:00 - 14:30 malý sál sport. haly 

Volejbal GTGM Z. Leitner Pá 13:00 - 14:30 sportovní hala 
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10.4 Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2018/2019 se podařilo naplnit většinu cílů stanovených minimálním preven-

tivním programem školy. Daří se stále více zapojovat samotné žáky a učitele do organizace 

preventivních programů. Noví žáci prvního ročníku čtyřletého vzdělávacího oboru a prvního 

ročník šestiletého studijního oboru absolvovali adaptační kurz v Křižanově. Podařilo se udržet 

činnost studentského klubu, který je využíván k odpočinku, organizování studentských       

komunitních akcí a k podpoře Fair trade, součástí klubu je knihovna doplněna o materiály a 

literaturu týkající se primární prevence. Obnovili jsme činnost studentského parlamentu a jeho 

zapojení do činnosti školy. V oblasti prevence proti extremismu, diktatuře a sektám byly    

využity filmy „Náš vůdce“ a „Kolonie“. V oblasti prevence proti kyberšikaně a v zájmu bez-

pečnosti na internetu jsme využili program „Seznam se bezpečně“. V oblasti prevence poruch 

příjmu potravy proběhla beseda metodika prevence s využitím filmu „Lehká jako dech“. 

V oblasti protidrogové prevence využíváme cyklus dokumentů Jeden svět na školách, vše 

doplněno o následné besedy a diskuse k tématu. V sekundě proběhl program PPP Sládkova 

„Aby bylo ve třídě bezpečně“, zaměřený na prevenci proti šikaně. V prvním ročníku proběhl 

program PPP Sládkova – „Drogy – energetická bomba“. Oba programy byly lektorovány 

Mgr. L. Cupalovou. V listopadu 2018 pak proběhl „Den prevence“ – vrstevnický program, 

kde žáci z nejvyšších ročníků připravili preventivní aktivity svým mladším spolužákům. 

V únoru – dubnu 2019 proběhl, ve spolupráci s SVČ Lužánky, projekt „Za hranice školy“ – 

zaměřený na poskytování první pomoci. Další projekt Woche, realizovaný v březnu 2019      

ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU Brno, byl provázen návštěvou a prezentací lektorů 

z různých států světa. V průběhu roku se žáci primy zapojili do projektu „Ve škole po škole“, 

který byl zaměřen na mezigenerační spolupráci mezi našimi žáky a klienty domova pro senio-

ry v Rosicích. V posledním týdnu školního roku proběhl „Den terénní zdatnosti“ – zaměřený 

na orientaci v život ohrožujících situacích.  

V následujícím roce si klademe za cíl intenzivnější kontakt s přírodou, vytvořit koncepci ven-

kovní výuky v co největším rozsahu předmětů, rozvíjet spolupráci s žáky na tvorbě preventiv-

ních aktivit a poskytovat je i širšímu okolí. 

Na škole ve školním roce 2018/2019 nebyl zaznamenán žádný případ zneužívání návykových 

látek a šikany.  
                         Zpracoval Mgr. Radek Malý, školní metodik prevence. 

 

10.5  Činnost Gymnazijní společnosti z. s. za školní rok 2018/2019 

Valná hromada GS proběhla 25. 9. 2018. V září 2018 jsme přispěli na program psychologa       

na adaptačních kurzech prvního ročníku a primy. Finančně jsme podpořili oslavy 65. výročí 

založení střední školy a Gymnázia v Zastávce příspěvkem na občerstvení a kulturní program 

pro zahraniční hosty ze Slovinska.  

Na podzim 2018 byly zveřejněny podmínky pro přidělení sociální výpomoci pro žáky gymná-

zia. S žádostí o finanční pomoc se na Gymnazijní společnost z. s. obrátili 3 členové. Žádostem 

bylo vyhověno a celkem bylo uvolněno na příspěvky pro žáky 7 000 Kč na sportovní vodácké 

kurzy a zahraniční exkurzi čtvrtého ročníku.  

Na konci listopadu roku 2018 byly předány odměny úspěšným studentům v předmětových 

olympiádách a soutěžích ve školním roce 2017/2018. Celkem bylo na odměnách vyplaceno        

9 950 Kč. Finančně se GS podílela také na školním výchovném koncertu. 

V lednu 2019 Gymnazijní společnost z. s. finančně přispěla na ples školy. Ples skončil ziskem 

cca 9000 Kč. 
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V únoru 2019 byly vybrány členské příspěvky od členů GS a v březnu 2019 jsme podali          

u finančního úřadu Brno-venkov daňové přiznání za rok 2018. Daň byla nulová. 

V květnu Gymnazijní společnost z.s. podpořila maturanty občerstvením u maturitních zkou-

šek a přispěla malou částkou na pronájem prostor pro maturitní večírky. Dále se GS ve škol-

ním roce 2018/2019 finančně podílela na zajištění studentského Majálesu, který organizovali 

žáci septimy a třetího ročníku. 

V průběhu roku jsme ještě podpořili cesty našich žáků na sportovní soutěže a také jejich účast 

v předmětových olympiádách a soutěžích. GS průběžně finančně podporuje i zapojení žáků 

školy do sportovních soutěží příspěvkem do AŠSK. Nejvýznamnější podpořenou akcí byla 

účast našeho šachového družstva na celorepublikovém finále v červnu 2019, kterou jsme fi-

nančně zaštítili uhrazením startovného, dopravy a ubytování.  

Nedílnou součástí činnosti GS je také nákup některých pomůcek pro školu. Ve školním roce 

2018/2019 jsme pořídili CD přehrávače do výuky anglického jazyka. Dále z důvodu doslou-

žení staré tiskárny GS byl realizován nákup nového zařízení pro barevný tisk a kopírování. 

Podobně jako v loňském roce i letos se nám podařilo oslovit obce z okolí Zastávky s žádostí      

o příspěvek a společně s žáky oslovit i další možné sponzory. Na dotacích a darech pro rok 

2019 jsme získali 14 000 Kč, nehmotné dary v podobě pronájmů obecních prostor jsme pak 

dostali od obce Zastávka.  

                                Zpracoval Mgr. Radek Hakl, předseda GS. 

 

 

10.6  Klub absolventů ve školním roce 2018/2019 

Klub absolventů Gymnázia v Zastávce vstoupil do čtvrtého roku své existence. I když stále 

ještě není plně v povědomí zejména starších ročníků absolventů, má již své věrné členy a pra-

videlné návštěvníky pořádaných akcí. 

Jako již tradičně proběhl v září 2018 Den s Gymnáziem, tentokrát spojený s připomenutím      

65. výročí založení střední školy v Zastávce. Program probíhal ve školní budově a v přilehlé 

zahradě školy. K hostům tentokrát přibyl ještě pěvecký sbor ze Slovinska, který do naší školy 

zavítal na pozvání Mikroregionu Kahan. Slovinští účastníci poinformovali zájemce o svém 

regionu a také nám předvedli své pěvecké umění v krátkém koncertu na školních schodech. 

Akce byla zakončena neformálním posezením u táboráku. 

Mimořádný úspěch a pěknou účast měl IV. ples absolventů konaný v březnu 2019 

v Dělnickém domě v Zastávce. K tanci a poslechu zahrála skupina Tremolo. Ples byl tradičně 

zahájen studentskou hymnou Gaudeamus igitur a další program také navazoval na předchozí 

úspěšné aktivity – např. časová osa, na které účastníci označovali, ve kterém roce maturovali; 

seznam citátů z maturitních stužek; tombola, fotokoutek atd. Novinkou plesu bylo, že Klub se 

stal adoptivním rodičem vlka arktického z brněnské ZOO a díky tomu získal pro školu mož-

nost navštívit ZOO s jednou třídou žáků zdarma. V průběhu plesu se také připomnělo 65. vý-

ročí založení školy, a to vtipnými soutěžemi motivovanými školními akcemi. 

V závěru školního roku získal Klub absolventů tradičně nové členy z maturujících tříd. 
Zpracovala Mgr. Eva Kokešová, předsedkyně Klubu absolventů. 

 

 

10.7 Popis významných akcí školy 

viz Příloha č. 1 
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11.  Hodnocení a závěr 

Školní rok 2018/2019 jsme využili ke stabilizaci výuky a provozu školy po předcházející 

změně ve vedení školy a dokončování ověření školního vzdělávacího programu pro šestiletý 

vzdělávací obor. Připravovali jsme se na zářijové oslavy 65. výročí založení střední školy 

v Zastávce a do akcí školy jsme se snažili aktivněji zapojit i žáky. Pokračovali jsme v práci 

sportovních i vzdělávacích kroužků. Důležitým prostředkem pro kvalitní přípravu ke studiu 

na vysoké škole byly olympiády a soutěže, motivovali jsme žáky k zapojení do středoškolské 

odborné činnosti. Výchovná poradkyně s vedením školy směřovali činnost k zajištění dostat-

ku kvalitních zájemců o studium na naší škole. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu ucha-

zečů o šestileté studium a zvýšeným nárokům na organizaci projektu „Přípravka“ jsme 

v loňském školním roce změnili její průběh tak, aby splňoval nové požadavky uchazečů          

o studium na naší škole. Více jsme se zaměřili na přípravu a získání uchazečů do čtyřletého 

vzdělávacího oboru, s jehož naplněním jsme měli v předchozích letech potíže. S výsledkem 

můžeme být spokojeni. Z 94 přihlášených do šestiletého studijního cyklu a ze 48 přihlášených 

do čtyřletého vzdělávání pro školní rok 2019/2020 jsme přijali 60 žáků a výběr by se měl ur-

čitě projevit na kvalitě přijatých uchazečů.    

Vzhledem k tomu, že do čtvrtých a pátých tříd našich spádových škol přicházejí stále silnější 

populační ročníky a zájem především o víceleté gymnázium je velký, požádali jsme zřizovate-

le o znovuzavedení osmiletého vzdělávacího programu. Škola je na obnovení osmiletého 

vzdělávacího oboru připravena. Z jednání se zřizovatelem ale vyplynulo, že se s námi počítá 

spíše jako posílení nabídky čtyřletého všeobecného gymnaziálního vzdělávání, a to především 

pro velký zájem žáků z blízkého Brna o tento vzdělávací obor a z důvodu dobré dopravní do-

stupnosti naší školy z jihozápadních okrajových částí města. 

V loňském školním roce jsme beze zbytku naplnili plán exkurzí, všechny proběhly úspěšně    

a byly rozhodně přínosné. Zážitky a postřehy žáků z exkurzí jsme využili a ty potom byly 

prezentovány různými formami, zejména na Nástěnných novinách nebo webových stránkách 

školy. Do těchto informačních kanálů žáci také přispívali vlastní tvorbou, vyjadřovali se         

k aktuálnímu dění ve škole (kurzy společenského tance, sportovní kurzy, majáles, atd.)          

Za velký úspěch lze považovat obnovení vydávání školního časopisu SCOOL a do budoucna 

věříme v jeho dobrou kvalitu, tak jak bylo jeho předchozí tradicí. Je to především proto, že se 

stále daří najít v každém ročníku žáky iniciativní a ochotné se této práci věnovat. 

I ve školním roce 2018/2019 byla škola zapojena do rozvojového programu Excelence střed-

ních škol, ve kterém za předcházející výsledky získala 8 bodů a čerpala dotaci v celkové výši                          

50 800 Kč. Ta byla rozdělena mezi pedagogy podílejících se na přípravě úspěšných žáků.  

Vzhledem ke stále se zvyšující potřebě středního vzdělání i větší potřebě variability pracovní 

síly pro měnící se trh práce, jsme začali s projektem dalšího vzdělávání. Vytvořili jsme pod-

mínky pro rozšiřování činnosti v rámci dalšího vzdělávání dospělých. Ve spolupráci s DDM 

Zastávka a obcemi mikroregionu Kahan nabízíme rozšiřující jazykové kurzy a odborné kurzy 

zaměřené na různé formy vzdělávání. Jednou z cest, jak tento cíl naplnit, je i účast školy 

v projektech operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Naše škola je v současné 

době na pozici centra kolegiální pomoci zapojena do projektu „Centrum natura“ v rámci  

OPVVV, který je realizován na naší škole od ledna 2018 a bude ukončen v prosinci 2019.      

V rámci aktivit tohoto projektu realizujeme projektová odpoledne pro okolní školy a obce, 

jejichž obsahem je seznámení pedagogů a dalších zájemců s prvky badatelsky orientované 

výuky. Projekt s názvem „Ve škole po škole“ je od loňského roku realizován na naší škole ve 

spolupráci se Střediskem služeb školám Brno a je zaměřený na vytvoření a ověření nových 

vzdělávacích programů ve spolupráci složek formálního a neformálního vzdělávání.    
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I v investiční činnosti jsme byli v minulém školním roce úspěšní a podařilo se nám po mno-

hých problémech dokončit stavbu nové kotelny a zrekonstruovat podlahu ve sportovní hale.   

V plánu stále zůstává celková rekonstrukce víceúčelového atletického hřiště. Na tuto opravu 

již máme vypracován projekt a doufáme, že zřizovatel nám na ni poskytne potřebné peníze. 

Bude to pro nás důkaz toho, že s námi zřizovatel do budoucna počítá.  

V loňském roce ve škole pracovaly dvě důležité organizace – Gymnazijní společnost a Asoci-

ace školních sportovních klubů. Gymnazijní společnost se potýká dlouhodobě s nezájmem 

rodičů o práci v organizaci. Protože je Gymnazijní společnost velmi důležitým doplňkem čin-

nosti školy, bude naším hlavním úkolem v budoucnu její činnost udržet a především oživit. 

Školní klub AŠSK organizoval pro naše žáky i žáky jiných škol různé sportovní soutěže. 

Ve školním roce 2018/2019 studovalo v naší škole 288 žáků v 10 třídách. Vyučovalo je cel-

kem 26 učitelů. O chod školy se staral dále školník, 3 uklízečky, ekonomka školy a účetní.    

Ve školní kuchyni, která zajišťuje stravování i pro žáky místní základní školy, jsou tři ku-

chařky, vedoucí kuchařka a vedoucí školní jídelny. Denně připravovaly téměř 500 jídel.         

K tradičním akcím školy v loňském školním roce, jako jsou sportovní kurzy, soutěže a olym-

piády, exkurze a výlety a dva sportovní dny, přibyly některé další činnosti. Organizovali jsme 

okresní soutěže v programování, volejbalu a florbalu.  

Naše škola se snaží být školou, která respektuje tradici a je otevřená novým trendům a výuko-

vým metodám. Jsme školou, která se chce chovat vstřícně a partnersky k rodičům a kde jsou 

dobré vzájemné vztahy mezi učiteli i mezi učiteli a žáky. I do budoucna je naším hlavním 

cílem náročnost ve studiu a otevřenost a vstřícnost ve vztahu k veřejnosti. Za dlouhých 65 let, 

které zastávecká střední škola oslavila právě v loňském školním roce, vychovala tisíce úspěš-

ných absolventů. Dnes je jedinou střední školou našeho mikroregionu a troufnu si říci, že svo-

ji funkci vzdělávat inteligenci okolních obcí plní více než dobře. Naše gymnázium má šanci 

stát se v budoucnosti nejen tradiční střední školou, ale vzhledem ke své materiální a personál-

ní vybavenosti i centrem vzdělávání, tělovýchovy a sportu rosického regionu.  

Školní rok 2018/2019 byl z našeho pohledu rokem dobrým. Několik významných úspěchů 

v soutěžích, bez větších problémů absolvované exkurze a sportovní kurzy, úspěšně složená 

maturita všemi žáky, velmi dobrá úspěšnost našich absolventů při přijímacích zkouškách na 

vysoké školy, úspěšně dokončené investiční akce. Žádná školní zpráva nemůže vystihnout 

bohatost vnitřního života školy a její atmosféru. I výsledky vzdělávacího a výchovného proce-

su se projeví až za několik let. Proto je tato krátká zpráva pouze popsáním nejdůležitějších 

faktů. 

 

Mgr. Libor Hejda 

                        ředitel školy 

Schváleno školskou radou dne 22. 10. 2019 

        

       

…………………………………… 

                        Mgr. Martina Dvořáčková 

          předsedkyně Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace 

 
 
12. Přílohy: 

Příloha č. 1: Popis významných akcí školy školního roku 2018/2019. 

Příloha č. 2: Zpráva pro zřizovatele. 
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Příloha č. 1  

 

Popis některých akcí školy školního roku 2018/2019 
 

Adaptační kurz třídy C1.A (1.ročník)  

 

Hned záhy po zahájení školního roku se noví studenti šestiletého i čtyřletého studia vydali 

na svou první velkou akci. Touto akcí byl Adaptační kurz, který se konal v termínu                           

5. - 7. 9. 2018. 

Ve středu ráno jsme se setkali na nádraží v Zastávce a vyjeli do Velkého Meziříčí. Už ve 

vlaku se pomalu začaly prolamovat ledy. Z Velkého Meziříčí nás čekala procházka do RS 

Nesměř na břehu říčky Oslavky. Po ubytování jsme si snažili udělat jasno, kdo patří do 

naší třídy. Pomohly nám k tomu seznamovací hry. 

Druhý den za námi zavítal psycholog a pro každou třídu si připravil půldenní program. 

V jeho průběhu studenti většinou pracovali v menších skupinkách a to jim umožnilo bližší 

seznámení. Ve volném půldni jsme se zaměřili na tvorbu třídních triček. Od vymýšlení 

vlastního návrhu až po realizaci. Abychom se protáhli, tak jsme také vyrazili na nedalekou 

zříceninu hradu Templštejn. Vrcholem programu s psychologem bylo divadelní předsta-

vení žáků 1. ročníku s tématem „Reklama na gympl“. 

Pátek jsme zahájili balením a úklidem pokojů. Následovali další hry a před polednem jsme 

se vydali na cestu zpět. Nejdříve pěšky a poté vlakem na Zastávku. 

V průběhu kurzu se žáci a jejich třídní učitelé dobře poznali a tím si usnadnili přechod na 

střední školu.  

 

 
 

Martin Dojiva, třídní učitel primy C1.A  
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Adaptační kurz třídy S1.A (prima) 

 

Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků šestiletého a čtyřletého cyklu se letos uskutečnil 

od 5. do 7. září 2018 v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí. Téměř 60 žáků 

z obou tříd vyrazilo ve středu ráno vlakem směr Velké Meziříčí. Po výstupu z vlaku však 

již zbytek cesty k rekreačnímu středisku museli absolvovat pěšky. Počasí však přálo, takže 

se z toho stala příjemná procházka. První den čekaly žáky seznamovací hry a večer pak i 

táborák se zpěvem u kytary.  

Ve čtvrtek přijel hned od rána za žáky psycholog Mgr. Pavel Strašák se svou spolupracov-

nicí, kteří se nejdříve věnovali žákům z primy, odpoledne pak žákům prvního ročníku. Žá-

ci dostávali úkoly a hráli různé hry a přitom si oba psychologové všímali, zda se mezi žá-

ky nevyskytují vůdčí typy, nebo nao-

pak jestli někteří z žáků nejsou příliš 

ostýchaví. Důraz kladli na to, aby se 

žáci co nejlépe mezi sebou poznali a 

aby měli pocit, že si mohou vzájemně 

důvěřovat. Tento den byl zakončen 

divadelním představením žáků první-

ho ročníku a také zábavnou noční 

hrou. 

 

Páteční den se již nesl v duchu balení a příprav na zpáteční cestu. Žáci primy se stihli ještě 

zamyslet nad projektem, který je založen na vzájemné interakci mezi žáky a seniory. Poté 

se však již všichni vydali na cestu domů. Základní cíl adaptační kurz splnil: žáci se 

v prostředí rekreačního střediska mnohem lépe seznámili, než by tomu tak bylo ve škol-

ním prostředí. Vytvořili si tak výborný základ pro několik následujících společných let.  

Radek Hakl, třídní učitel primy S1.A  
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Sbírkový den Světlušky 

V pondělí 10. září proběhl na naší škole Sbírkový den Světlušky na pomoc nevidomým. 

Děkujeme všem, kteří si zakoupili nějaký sbírkový předmět a pomohli tak  dětem a dospě-

lým s těžkým zrakovým postižením. 

Především děkuji Světluškám Nikole Švancarové a Ivě Trunečkové z kvinty, Sáře Ondráč-

kové, Ondřeji Valovi, Haně Urbánkové a Alici Janzové z kvarty, bez kterých by se sbír-

kový den nemohl uskutečnit. 

                                                   

Mgr. Světlana Smejkalová 

________________________________________________________________________ 

 

 

Exkurze do Prahy 2018 

 

Ve dnech 12. – 15. září se žáci  2. ročníku a kvarty zúčastnili poznávací exkurze v našem 

hlavním městě. 

Navštívili jsme Pražský hrad, malebnou Malou Stranu, nechali jsme se okouzlit barokním 

kostelem sv. Mikuláše, tajemnou Loretou a uličkami Nového Světa. Vystoupali jsme na 

Petřín a z výšky obdivovali pražské panorama. Židovské město, Staroměstská radnice, 

Karlovo náměstí, Národní třída, Kampa, všechna tato místa v nás zanechala dojmy a upo-

mínku na události, které se zde v minulosti odehrály. Exkurzi jsme završili návštěvou are-

álu Vyšehradu.  

Zpestřením celého putování byla noční procházka Královskou cestou a po nábřeží Vltavy, 

kdy jsme si užili kouzlo krásně nasvícených budov a romantických zákoutí. 

                                                                                                        

http://www.gzastavka.cz/wp-content/uploads/logo-Světluška.jpg
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   Mgr. Martina Dvořáčková 

________________________________________________________________________ 

 

Oslavy 65. výročí založení střední školy v Zastávce a 3. Den s gymnáziem 
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V sobotu 22. 9. jsme oslavili 65. výročí založení střední školy v Zastávce u Brna a                    

ve spolupráci s Klubem absolventů gymnázia i již tradiční 3. Den s gymnáziem. Kromě 

bohatého programu zorganizovaného učiteli a žáky gymnázia, vzpomínání na studentské 

časy dávno nebo nedávno minulé, nás navštívila delegace ze slovinské Litije. Její účast na 

oslavách byla uskutečněna ve spolupráci s místním KICem, obcí Zastávka a Mendelovou 

univerzitou Brno, kterou Slovinci také navštívili. Prezentovala se svou regionální kuchyní, 

vystoupením pěveckého sboru a v krátkém programu představila krásy a zajímavosti bý-

valého hornického regionu Litija. Vystoupení bylo velice zajímavé a my doufáme, že se 

spolupráce bude dále rozvíjet.   

        
 

 

 

                          
                                                                                        

 
Mgr. Libor Hejda 

________________________________________________________________________ 

http://www.gzastavka.cz/wp-content/uploads/grb-občina-šmartno.png
http://www.gzastavka.cz/wp-content/uploads/CZSLO-spolek.jpg
http://www.gzastavka.cz/wp-content/uploads/EU_češki.jpg
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O pohár rektora Univerzity obrany 

 

Ve středu 26. září 2018 proběhl 10. ročník vědomostně-dovednostní soutěže pro studenty 

středních škol O pohár rektora Univerzity obrany. Soutěž se uskutečnila na atletickém 

stadionu Univerzity obrany v kasárnách Jana Babáka v Brně - Králově Poli.  

Závodily tříčlenné hlídky složené ze dvou chlapců a jedné dívky. Naši školu 

reprezentovali žáci oktávy ve složení Magdaléna Kalovská, Robert Škvařil a Petr 

Ondroušek.  

Jejich úkolem bylo absolvovat stanovenou 3 km trasu v co nejkratším čase. Zároveň 

družstva plnila branně dovednostní a vědomostní disciplíny. Ve vědomostních 

disciplínách si naši žáci vedli výborně, ve dvou z nich se umístili dokonce na prvním 

místě. Čas z běhu stačil na třetí místo. Body z branných dovedností nás pak bohužel 

posunuly ještě kousek níž a to na celkové pěkné 8. místo.  

V rámci tohoto jubilejního ročníku si účastníci také připomenuli 80. výročí vyhlášení 

všeobecné mobilizace československé branné moci. 

 

                                     
 

Mgr. Lenka Mášová 

________________________________________________________________________ 
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Přespolní běh v Želešicích 

 

27. 9. 2018 se družstva dorostenek a dorostenců zúčastnila tradičního běhu v Želešicích                                

„O Želešickou růži“. Tento běh je zároveň okresním finále v přespolním běhu družstev. 

Hoši běželi 5000m a dívky 3000m.  

Dívky startovaly ve složení: Julie Samlíková, Lucie Králíčková, Lenka Šoltésová a Petra 

Tóthová. Chlapci reprezentovali školu v této sestavě: Jan Fiala, Martin, Blažek, Petr        

Veselý a Vojtěch Nevřivý. 

Dívky skončily v družstvech na 2. místě a chlapci se stali okresními vítězi, s právem sta-

tovat v krajském kole v Hodoníně! V jednotlivcích Jan Fiala suverénně vyhrál, když ně-

kterým závodníkům „dal i 2 kola“. Vysloužil si tím obdiv i organizmů. My jsme samozře-

jmě byli na Honzu hrdí! Velice dobře se uvedla z dívek Julie Samlíková, která skončila na 

2. místě. Pochvala patří všem závodníkům, kteří se zúčastnili, byť někteří měli zdravotní 

problémy a doběhli se sebezapřením. 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a chlapcům přejeme hodně štěstí v krajském ko-

le!!! 

 

 
 

Mgr. Jana Gajdušková 

________________________________________________________________________ 
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Výstava na stromech 

 

      
 

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening, který probíhá vždy                    

od soboty do soboty v týdnu, kdy se slaví Světový den důstojné práce (7. října). Letošní již 

čtvrtý ročník probíhal v týdnu od 6. do 13. října 2018. Výstava se tento rok zaměřila                 

na podmínky výroby bot v továrnách a sweatshopech indické Agry.  

Díky Výstavě na stromech se lidé mohli seznámit s problematikou důstojné práce                      

v desítkách parků celé republiky. Naše škola se také rozhodla do této akce zapojit. Nejdří-

ve jsme přihlásili náš zastávecký „lesopark“ ke konání výstavy. Poté, co jsme obdrželi                

od pořadatelů plakáty, pustili se žáci kvinty a třetího ročníku v rámci společenskovědního 

semináře do práce na úpravě plakátů pro jejich zavěšení a to tak, aby nedošlo při upevňo-

vání k žádnému poškození stromů.  

Dále bylo potřeba zajít na obecní úřad a vyřídit 

Žádost o užívání veřejného prostranství. Pak už 

zbývalo jen vhodně plakáty v lesoparku rozmís-

tit.  

Vedle samotné výstavy probíhali i další dopro-

vodné akce. My ve škole jsme si pustili krátko-

metrážní dokument  Ve stínu Taj Mahalu, který 

ukazuje, za jakých podmínek šijí      v Indii boty 

pro evropský trh firmy Baťa, Deichmann nebo 

Lasocki.  

Myslím, že se nám celá akce podařila. Žáci si 

rozšířili svoji občanskou gramotnost, osvojili si 

problematiku důstojné práce a pracovních pod-

mínek a naučili se, jak mohou i sami pomáhat.  

Odměnou jim pak byla radost z pozorování lidí, 

kteří se  u stromů zastavovali a plakáty si se zá-

jmem četli.  

   Mgr. Lenka Mášová 

________________________________________________________________________ 
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Der Turm – německé divadlo 

Ve středu 17. října  jsem já a moji spolužáci zažili jedinečný zážitek v podání německého 

divadla, které se uskutečnilo v Brně v BuranTeatr. Během jedné hodiny nám byly zahrány 

dvě pohádky od bratří Grimmů, Rapunzel a Jungfrau Malen. Představení hrálo šest herců, 

přičemž pouze jeden mluvil, vypravoval děj a ostatní v tichosti hráli. Během představení 

jsme občas měli potíže porozumět, ale i přes tento malý problém jsme si představení moc 

užili a těšíme se na další. 

studentka S5.A 

     ________________________________________________________________________ 

 

Studenti kvinty na francouzském institutu v Brně 

Náš výlet na Francouzský institut Brno 

Ráno 17. 10. jsme jako každý jiný den šli do školy na devátou hodinu. Ale dnešek byl ji-

ný, dnes jsme, stejně jako minulý rok, šli s francouzskou skupinou na Alliance française 

na prezentaci ve francoužštině s rodilou mluvčí. Po druhé hodině jsme se sešli v atriu a šli 

na autobus. Po příjezdu do Brna jsme dostali půl hodinové „kulturní“ volno a poté jsme se 

konečně dostavili do institutu. Přivítala nás Francouzka. Jakmile jsme se usadili do lavic, 

jsme se všichni představili jménem, místem kde bydlíme, zda jsme někam cestovali a jaké 

místo bychom chtěli jednou navštívit ve Francii. Poté byla řada na naší prezentující. Před-

stavila se jako Maria, žije ve městě Le Mans, ráda poslouchá metal a momentálně je 

v Brně na roční stáži. Následně pokračovala v prezentaci, kde nám představila své město, 

jeho okolí a jiná zajímavá fakta. Nakonec se konverzace přesunula na celou Francii a tak 

to pokračovalo až do konce. Stejně jako minulý rok jsem si tuto návštěvu velmi užil a opět 

jsem se dozvěděl něco nového. Doufám, že příští rok se také najde nějaká příležitost zno-

vu navštívit tento institut. 

za studenty kvinty Matěj Procházka 

________________________________________________________________________ 

 

Projektový den „Učíme se vzájemně“ 

Cílem tohoto dne bylo umožnit žákům z nejstarších ročníků předat své dovednosti a zku-

šenosti v různých oborech žákům mladším. V připravených dílnách pak teoreticky i prak-

ticky seznámili zájemce s činností, která je naplňuje. Sázely se pokojové rostliny, cvičilo 

se pro zdraví fyzické i psychické, vyřezávaly se dušičkové dýně. Před školou probíhal vý-



 

 
38 

cvik psa, v nedalekém lesíku dílna přežití v drsných podmínkách. Hrál se volejbal, basket-

bal, airsoft a deskové hry. Proběhla beseda o bezobalovém způsobu života a tančily se 

folklórní tance. Řešily se rébusy, žáci se zdokonalovali v herecké, výtvarné a hudební im-

provizaci a probíraly se radosti i strasti cestování. Žáci se tak dozvěděli, co znamenají po-

jmy ludologie, enneagram nebo woodcraft. Oživovala se redakce školního časopisu a uklí-

zelo okolí školy. Pro mnohé lektory to byla první možnost provázet své mladší spolužáky 

krásami a úskalími jejich oblíbeného oboru, což by naplnilo podtitul projektového dne, 

který zdůrazňuje vzájemnost a sdílení. 

Mgr. Radek Malý 

________________________________________________________________________ 

 

Prima poznává historii našeho kraje 

Dne 17. 10. 2018 se uskutečnila dějepisná exkurze žáků primy, v jejímž průběhu navštívili 

významné památky našeho regionu.Nejprve to bylo bývalé královské město Ivančice, kde 

si studenti prohlédli jednak památky na působení jednoty bratrské ve městě, jednak pa-

mátky na místní židovskou komunitu, mj. jeden z největších židovských hřbitovů v ČR. 

Další zastávkou byl unikátní románský kostel sv. Petra a Pavla v  Řeznovicích 

s pozoruhodnými náhrobky (tzv. kumánský a templářský kámen). Třetí zastávkou na děje-

pisné exkurzi byly Dolní Kounice, kde si žáci nejprve vyslechli poutavý výklad průvod-

kyně v místní synagoze a poté zamířili na prohlídku rozvalin gotického kláštera Rosa Coe-

li. Exkurzi provázelo příjemné, téměř letní, počasí. 

                    

Mgr. Josef Žaža 

________________________________________________________________________ 
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Exkurze Kaprálův mlýn 

 

V úterý 20. listopadu 2018 se žáci Primy S zúčastnili fyzikální exkurze do střediska eko-

logické výchovy Kaprálův mlýn u Ochozu u Brna. Program se skládal ze tří částí. V první 

jsme si představili jednotlivé technologické vychytávky, které snižují provozní a energe-

tické náklady budovy bývalého mlýna. A tak jsme se seznámili s výhodami použití např. 

slámokartonu, rekuperátoru nebo hliněné omítky.  

Ve druhé části se žáci ve skupinkách zabývali měřením účinnosti různých zařízení – so-

lárních panelů, spotřebičů na ohřev vody, rekuperátoru vody, stropních světlíků a zářivek. 

Jedna ze skupinek pak zkoumala izolační vlastnosti zdí a oken. Své závěry pak prezento-

vali ostatním spolužákům, součástí byla i diskuse.  

Po výtečném obědu nás čekala simulační hra, ve které žáci uplatnili poznatky z dřívějšího 

průběhu dne. Ve skupinkách se totiž snažili za pomoci fiktivních finančních prostředků co 

nejúsporněji a zároveň nejúčinněji zrekonstruovat zchátralou nemovitost.  

Nezbývá než dodat, že celá exkurze byla velmi zajímavá a především žákům ukázala prak-

tické využití poznatků získaných v hodinách fyziky.  

 

                 
Mgr. Radek Hakl 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Obnovení činnosti Studentské rady 

 

Vážení studenti, z pověření ředitele školy oznamuji, že ke dni 27. 11. 2018 oficiálně za-

kládám Studentskou radu Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka. 

Žádám proto, aby v každé třídě během třídnických hodin proběhla volba dvou zástupců do 

Studentské rady, a to většinovým systémem. Třídní učitelé dohlédnou na správný průběh 

volby. Jména zvolených zástupců sepíši 26. 11. v průběhu dne. 
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Cíle Studentské rady: 

a) Vytvářet prostor pro diskuzi žáků gymnázia. 

b) Napomáhat či realizovat návrhy a nápady z řad žáků školy. 

c) Komunikovat s učiteli a zástupci školy. 

d) Aktivně poznávat demokratické principy fungování orgánů státní moci (obecní zastu-

pitelstva apod.). 

e) Posílit toleranci k odlišným názorům. 

f) Rozvíjet logicky a eticky správnou argumentaci, asertivní prosazování svého stanovis-

ka a zároveň ochotu ke kompromisu. 

g) Posílit smysl pro odpovědnost za své názory a rozhodnutí. 

h) Aktivně se podílet na spolurozhodování ve škole. 

i) Podílet se na utváření klimatu školy. 

První zasedání studentské rady proběhne dne 27. 11. 2018 3. vyučovací hodinu, a to 

v učebně číslo 2. Každý ze zvolených zástupců je povinen se na zasedání dostavit, popří-

padě se z validních důvodů omluvit. 

Program prvního zasedání Studentské rady: 

Schválení stanov Studentské rady. 

Volba předsedy Studentské rady. 

Seznámení členů Studentské rady s jejím fungováním. 

Jakub Novák S6.A 

________________________________________________________________________ 

 

Den otevřených dveří 

Milí zájemci o studium na naší škole, vážení rodiče, 

                                        

http://www.gzastavka.cz/wp-content/uploads/pozvánka-na-DOD-plakát.jpg
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V tento den současně proběhne i Přípravka – již třetí setkání pro uchazeče o šestiletý stu-

dijní cyklus a první setkání pro uchazeče o čtyřletý cyklus. Bližší informace naleznete níže 

na této stránce.                                                                                                                                                                                

Při vstupu do budovy budete moci vyplnit krátký dotazník a zanechat nám na sebe kon-

takt, díky kterému budete vždy včas informováni o všem důležitém ohledně přijímacích 

zkoušek. 

             

  Těšíme se na viděnou! 

Mgr. Markéta Teplá, výchovná poradkyně 

________________________________________________________________________ 

 

Soutěž v prosazování lidských práv 

Olympiáda lidských práv je dobrovolnou, zájmovou činností studentů středních škol ve 

věku 15 – 19 let. První kolo se skládá ze dvou částí: vědomostního testu a sepsání krátké-

ho zamyšlení na dané téma.  

V letošním roce se do prvního kola olympiády zapojilo přibližně 1500 účastníků. Nejlep-

ších 60 studentů postoupilo do finále, mezi nimi i žák naší školy Jakub Novák (kvinta). 

Finálové kolo se konalo v pátek 14. 12. v reprezentačních prostorách Magistrátu hlavního 

města Prahy. Zde měli finalisté za úkol samostatně (bez pomoci doprovázejícího pedagoga 

nebo internetu) vypracovat esej na jedno ze soutěžních témat, které obdrželi až na místě. 

Odborná porota z nich poté vybrala nejlepších deset, kteří se ještě v ten den utkali v ústní 

části superfinále před porotou, kde museli obhájit svou práci.  
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Jakubovi se sice do superfinále nepodařilo postoupit, ale mohli jsme sledovat obhajobu je-

ho soupeřů, a čerpat zkušenosti pro další ročník. Celý den byl navíc zajištěn program pro 

všechny přítomné ve formě přednášek i workshopů, takže jsme se opravdu nenudili a výlet 

do Prahy stál za to. Fotografie, seznam letošních finálových témat a soutěžní esej Jakuba 

naleznete v přílohách.  

                                                                 

Mgr. Lenka Mášová     

________________________________________________________________________ 

 

Krabice od bot 

V předvánočním čase jsme se zapojili do charitativní akce, která má za cíl potěšit děti               

z chudších rodin a osamělé seniory v České republice, sbírky Krabice od bot. Jsem moc 

ráda, že vám mohu oznámit, že studenti společně s učiteli do sbírky přispěli 43 dárkovými 

krabicemi! Doufáme, že naše dárky udělají radost lidem, kteří pod stromečkem moc jiných 

dárků nenajdou. 
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Mgr. Světlana Smejkalová 

________________________________________________________________________ 

 

 

Šachisté obsadili 3. místo v krajském přeboru 

V Břeclavi se konalo 29. ledna krajské kolo v šachu středních škol. 

Jako každý rok jsme bojovali o přední příčky. Po loňské „bramborové medaili“ jsme moh-

li slavit. Získali jsme 3. místo a porazili nás jen gymnazisté z Brna Vídeňské a Biskupské-

ho gymnázia. 

Naše družstvo reprezentovali: 

Julie Richterová 

David Dumek 

Petr Pečenka 

Martin Žaža 

Odměnu pro nejlepšího hráče na 4. šachovnici si odnesl Martin Žaža. 

Po úspěšné reprezentaci končí v družstvu David Dumek. Děkujeme za vzornou reprezen-

taci školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu na vysoké škole!!! 

Mgr. Jana Gajdušková 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.gzastavka.cz/wp-content/uploads/DSC_3743.jpg
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Velký úspěch zaznamenaly naše florbalové dorostenky! 

 

V konkurenci pěti družstev okresu Brno-venkov vybojovaly druhé místo za gymnáziem 

Židlochovice. 

Heroickým výkonem se o tento výsledek postaraly: 

Herzánová Anna 

Dušková Veronika 

Matoušková Adéla 

Jelenová Klára 

Balvínová Denisa 

Všetečková Barbora 

Šándorová Karolína 

Růžičková Denisa 

Šenkyplová Adéla 

 

 
 

Mgr. Josef Malý 

________________________________________________________________________ 

 

 

Okresní finále ve florbalu dorostenců 

 

Ve středu 30.1.2019 se naši dorostenci zúčastnili okresního finále ve florbalu. Jako každý 

rok, tak i letos jsme se umístili na pohárovém místě. Po dvou vítězstvích a dvou prohrách 

to bylo třetí místo! 

 



 

 
45 

Gymnázium reprezentovali: 

David Strnad 

Alexandr Hemala 

Michal Vadovič 

Marek Samec 

Antonín Rosendorf 

Hubert Samlík 

Alexandr Moos 

Petr Ondroušek 

Tadeáš Procházka 

Ondřej Jobánek 

Ivan Kubiš  

Vojtěch Nevřivý 

 

 
 

Mgr. Josef Malý 

________________________________________________________________________ 
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Týden s němčinou 

 

V termínu  4. 2. –  8. 2. 2019 proběhl již potřetí na naší škole projektový týden 

s němčinou.  Jde o projekt ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a Vídeňskou univerzitou 

financován penězi  Evropské unie. Lektory projektu byli posluchači obou fakult.   

Studenti gymnázia prožili nevšední týden plný her, komunikativních a interaktivních 

aktivit zaměřených na téma práce a cestování. Součástí projektového týdne byla také 

návštěva Rosic, kde studenti vyprávěli německy o zajímavých místech tohoto města. 

Závěrem týdne se účastníci projektu věnovali plánování výstupu, který se velmi povedl. 

Pro ostatní studenty gymnázia připravili velmi zajímavé aktivity na různých stanovištích. 

Po celou dobu projektu vládla velmi příjemná atmosféra, na studentech bylo vidět nadšení 

a radost z učení.  

Cílem projektu bylo motivovat studenty ke studiu  němčiny  jako druhého  světového  

jazyka, zlepšit jejich jazykové dovednosti, překonat bariéru komunikovat s rodilým 

mluvčím a odreagovat se od běžné každodenní výuky. To vše se určitě podařilo.   

 

 
 

Zde jsou reakce některých zúčastněných studentů: 

Německý Projektwoche, kterého jsem se mohla tento týden zúčastnit, se mi velmi líbil. 

Kromě nových lidí, se kterými jsme se mohla seznámit, jsem se naučila nová slovíčka a 

zlepšila si svoji slovní zásobu. Způsob učení formou her se mi velmi líbil a tento týden 

jsem si velmi  užila. “ 

                                                                                                             Beata Žáková S3.A  
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 „Ze všech projektových týdnů, kterých jsme se v uplynulých letech zúčastnili, byl tento ten 

nejlepší. Rozhodně jsme získali nové znalosti a obohatili svoji slovní zásobu. To především 

díky výborným studentům z Česka i Rakouska, kteří se nám ochotně věnovali celý týden a 

vytvořili příjemnou atmosféru.“                                                                                     

                                                   Studenti S4.A – Neklapilová, Ondráčková, Jarošová, Kuča 

„Projektwoche mi jako každý rok hodně přinesl. Kromě důležitých slovíček k povolání, 

rozumím mnohem lépe mluvené němčině, což u mě dost pokulhávalo“ 

                                                                                                                 Daniel Salava C3.A  

 „Byl to velmi zajímavý týden, kdy jsme hráli spoustu her, udělali si výlet do Rosic a 

spoustu dalšího. Tento projekt určitě doporučuji. Lektoři byli velmi příjemní  a nemusíte 

se bát, že jim nebudete rozumět . “                                                     

                                                                                                         Nikola Švancarová  S5.A 

„Na naší škole se konal Projektwoche, kterého jsem se zúčastnila podruhé. První dva dny 

jsme  se seznamovali, hráli různé hry a dělali kvízy. Ve středu jsme  se vydali do Rosic, 

kde jsme mluvili německy o zajímavých místech. Čtvrtek jsme věnovali výstupu. 

Připravovali jsme stanoviště s aktivitami, které si pak v pátek všichni studenti, co se učí 

němčinu, mohli vyzkoušet. Celý týden se mi líbil a doufám, že příští rok bude znovu. “ 

                                                                                                        Adriana Doležalová S4.A  

 

Reakce jednoho z lektorů projektu  

„Ač jsem měl před začátkem konání projektu z celého týdne velké obavy, můj výsledný 

dojem je naprosto opačný. Se studenty jsme vytvořili skvělý tým, který výborně 

kooperoval, ukázal týmový duch a hlavně si všichni vytvořili pozitivní vztah k němčině. 

Myslím, že jsem si celý  týden bez výjimky užili. Poslední den, který byl ve znamení 

prezentace celého projektu samotnými studenty, neskryl dojetí, že už je akce bohužel za 

námi. Děkujeme! “ 

                                                                                            Tomáš Maleček – lektor projektu 
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SOČ 2018/2019 

 

Středoškolská odborná činnost je soutěž, která jde mimo zavedené školní předměty. Jejím 

cílem je seznámit studenty se základy vědeckého způsobu práce a dát jim možnost projevit 

svůj zájem a nadání. Student zpracovává své zvolené téma vědeckým postupem, jehož vý-

stupem je tištěná vyvázaná práce v rozsahu asi 40 stran, kterou následně obhajuje před od-

bornou komisí a veřejností. Na naší škole již dlouhodobě jsou častější práce z humanitních 

oborů v souvislosti s požadavky volitelného předmětu Společenské vědy. Ve školním roce 

2018/2019 bylo do školního kola přihlášeno celkem 18 prací v 7 oborech. Obhajoby škol-

ního kola proběhly 19. 2. 2019 ve dvou skupinách. Do okresního kola postoupilo celkem    

11 prací. Obhajoby okresního kola daly možnost srovnání se studenty mimobrněnských 

škol v Jihomoravském kraji. Stoupla náročnost porotců a vzájemná konkurence. V oboru 

Ochrana a tvorba životního prostředí uspěla N. Poláková a postoupila do krajského kola. 

V oboru Stavitelství, architektura a design interiérů postoupil rovnou do krajského kola   

O. Bárta. V oboru Ekonomika a řízení uspěla N. Burešová, která se ale nezúčastnila kraj-

ského kola, do kterého postoupila. V oboru Pedagogiky, psychologie, sociologie a pro-

blematika volného času uspěla B. Všetečková a postoupila do krajského kola. V krajském 

kole jsme letos bohužel tak úspěšní nebyli. Studenti obhájili své práce, ale na umístění na 

předních příčkách to nestačilo. Ukazuje se, že pro úspěch ve vyšších kolech je nutná spo-

lupráce s vědeckými institucemi a vedení prací zkušenými odborníky. 

 

 
 

Mgr. Martin Dojiva 

________________________________________________________________________ 
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Ples Klubu absolventů 

 

IV. ples absolventů se konal 8. března 2019 v Dělnickém domě v Zastávce. K tanci a po-

slechu zahrála již tradičně skupina Tremolo. Oficiální část byla zahájena studentskou 

hymnou Gaudeamus igitur. Další program se odehrával v duchu osvědčených aktivit, např. 

časová osa, na které účastníci označovali, ve kterém roce maturovali; seznam citátů z ma-

turitních stužek; tombola, fotokoutek. Připomněli jsme si také 65. výročí založení střední 

školy v Zastávce a zavzpomínali na dnes již nevídané studentské radovánky, jako je např. 

sbírání brambor. 

Novinkou plesu bylo to, že se Klub stal adoptivním rodičem  z brněnské ZOO a díky tomu 

může jedna třída navštívit ZOO zdarma. Adoptovaným zvířetem se stal vlk arktický a vlčí 

tematiku proto měly i podávané míchané nápoje (Vlčí dráp, Vlci v mlze, …) a citáty na 

nevýherních losech připomínaly zajímavosti ze života vlků. 

Třešničkou na pomyslném dortu bylo připomenutí mezinárodního dne žen; maskot plesu, 

vlk, rozdal všem ženám květinu. Akce byla zpětně hodnocena jako mimořádně zdařilá,      

a tak se můžeme těšit na půlkulatý pátý ročník! 

 

 

  
 

     Mgr. Eva Kokešová, předsedkyně Klubu absolventů 

________________________________________________________________________ 
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Bohatství Země 

 

 

 

 

Tuto soutěž vyhlašuje již pátým rokem Přírodovědecká fakulta a Ekonomicko-správní 

fakulta Masarykovy univerzity. Jde o soutěž určenou studentům středních škol, kteří se 

chtějí naučit a vyzkoušet si, jak zacházet se surovinami naší Země od počátku jejich těžby 

až po obchodování s nimi. 

Úkolem soutěžních týmů bylo v letošním roce navrhnout nejvhodnější způsob těžby 

nerostných surovin z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním 

sociálních a environmentálních aspektů těžby. Konkrétně se dobývalo a prodávalo 

ZLATO A MĚĎ. Tým naší školy ve složení Jakub Novák, Adéla Oujezská, Věra 

Španihelová a Michal Bušek nápaditě zakomponoval názvy těchto surovin                             

i do pojmenování svého týmu a to CGInvestment.                                                                                                                                   

Ve dnech 25. – 26. března jsme vyrazili na závěrečný finálový workshop do Kaprálova 

mlýna v Ochozu u Brna. Soutěžní týmy zde čekala prezentace a obhajoba prací před od-

bornou porotou. Tím však soutěž neskončila, po večeři na všechny týmy čekalo překvape-

ní ve formě nového zpracování projektu.  

Dostaly za úkol oslovit cíleně tři skupiny: členy Greenpeace, místní seniory a investory. 

Všechny týmy se pustily do práce, protože čas běžel. Náš tým ukončil generálku nové pre-

zentace v jednu hodinu ráno a konečně jsme mohli jít spát.  

Ráno proběhlo finálové klání, kdy každý tým nejen prezentoval, ale také se dostal do role 

nespokojeného důchodce, člena ekologického hnutí či investora. Myslím si, že si to všich-

ni užili.  
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Pak už jsme s napětím očekávali vyhlášení výsledků. A letos se zadařilo. Náš tým se umís-

til na 3. místě, což znamenalo, že si žáci odnesli nejenom pěkné věcné ceny, ale získali   

také přijetí bez přijímacích zkoušek na vybrané obory MU. Všem soutěžícím moc gratulu-

ji. Byly to náročné, ale moc příjemné dva dny.  

Mgr. Lenka Mášová  

________________________________________________________________________                                      

                                          

 

 

Memoriál Rosti Čtvrtlíka 

 

V pondělí 18. 3. 2019 se studentka tercie Beata Anastázie Žáková zúčastnila Memoriálu 

Rosti Čtvrtlíka, je to recitační soutěž určená pro středoškoláky. Předsedkyní poroty byla 

herečka Zdena Herfortová. Ve velmi silné konkurenci zkušených recitátorů se umístila na 

vynikajícím 3. místě.   

Gratulujeme!  

     

                                    
          Mgr. Eva Konečná 

________________________________________________________________________ 

 

 

Já, písnička 

 

e středu 27. 3. 2019 se studentky sekundy Jana Pokorná a Gabriela Kosinová zúčastnily      

14. ročníku pěvecké regionální soutěže Já, písnička, kterou pořádá ZŠ a MŠ T. G. Masa-

ryka Zastávka. Obě dívky se ve velmi silné konkurenci neztratily.  
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Gabriela Kosinová s písní Make you feel my love od Adele obsadila s náskokem deseti 

bodů 1. místo, Jana Pokorná s písní Samotářka z muzikálu Bídníci obsadila 4. místo.  

V kategorii duetů zazpívaly píseň Voda živá od Anety Langerové a vybojovaly 1. místo. 

Na kytaru je doprovodil Jakub Hlaváč z oktávy.  

Gratulujeme! 

 

Mgr. Eva Konečná 

________________________________________________________________________ 

 

Dějepisné exkurze 

Aby byla výuka dějepisu o něco názornější, vyrazily v uplynulých dnech některé třídy na 

několik dějepisných exkurzí. 

28. 3. navštívila sekunda Olomouc. Studenti si prohlédli Arcidiecézní muzeum, arcibis-

kupský palác, katedrálu sv. Václava a mnoho dalších zajímavostí historického centra 

Olomouce. 

9. 4. se studenti kvinty a 3. ročního ročníku vydali do Třebíče, aby poznali zdejší unikátní 

židovskou čtvrt a jedinečnou baziliku sv. Prokopa. Tato exkurze obohatila i výuku chemie 

– studenti navštívili také třebíčskou čistírnu odpadních vod. 
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10. 4. prima pronikala do tajů historie sousedních Rosic. Ve zdejší knihovně jim paní Ja-

roslava Eliášová poradila, jak vytvořit opravdu poutavý mluvený referát. Její tipy si stu-

denti ihned vyzkoušeli i v praxi. 

12. 4. vyjela opět prima na slavkovské bojiště. I přes nepříznivé počasí studenti vystoupali 

na Santon a Žuráň, prohlédli si slavkovský zámek i nedalekou Mohylu míru. 

          
 

                                                                                                                  Mgr. Josef Žaža 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Peříčkový týden 

 

V dubnu jsme se zapojili do celorepublikové sbírkové akce Peříčkový týden, kterou pořá-

dá Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize POMOZTE DĚTEM. Studen-

tům kvarty Alici Janzové, Haně Urbánkové a Ondřeji Valovi přispěli do zaplombovaných 

kasiček naši žáci, učitelé i provozní zaměstnanci a podařilo se nám tak společně vybrat 

4 783 Kč na pomoc dětem v nouzi. Za svůj příspěvek do kasičky každý dostal peříčkovou 

brož. 

V letošním roce to byla již třetí charitativní akce, do které jsme se zapojili, před Peříčko-

vým týdnem jsme pomáhali ve vánoční sbírce pro děti a seniory Krabice od bot a ve sbírce 

pro zvýšení kvality života lidí s těžkým zrakovým postižením Nadačního fondu Českého 

rozhlasu Světluška.  
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Mgr. Světlana Smejkalová 

________________________________________________________________________ 

 

 

Studijní pobyt ve Velké Británii – jaro 2019 

 

V dubnu 2019 (13. 4. – 19. 4. 2019) se zájemci z řad studentů našeho gymnázia zúčastní 

studijního zájezdu do Velké Británie, který pořádáme ve spolupráci se Student Agency. 

Cílem naší cesty bude jihozápadní Anglie, Cornwall, navštívíme i univerzitní město Ox-

ford a hlavní město Londýn. Žáci budou ubytováni v hostitelských rodinách v St Austell, 

kde budou mít možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi.  

Program studijního zájezdu do St Austell: 

1.den: Odjezd z České/Slovenské republiky z místa, které určíte. 

2.den: Ráno přejezd trajektem do Anglie, příjezd do Londýna. Návštěva Greenwiche - 

procházka parkem ke Královské observatoři a Nultému poledníku, odjezd lodí (4,80 a 9,60 

GBP) do Westminsteru - London Eye, Houses of Parliament, Westminster Abbey, White-

hall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštěvy National 

Gallery (zdarma), Leicester Square, Picadilly Circus, dle času možno zařadit i  Čínskou 

čtvrť, Soho, Britské muzeum (zdarma) a Covent Garden. Večer příjezd na místo setkání s 

hostitelskými rodinami, večeře v rodinách. 
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3.den: Snídaně, odjezd do lázeňského města Bath - návštěva Roman Bath Museum (8,40 a 

12,30 GBP), procházka městem - The Circus, Royal Crescent, Pulteney Bridge, dále pře-

jezd do St Austell, setkání s hostitelskými rodinami, večeře.  

4.den: Snídaně, dopoledne výlet do Plymouth, návštěva National Marine Aquarium (6,30 

GBP) nebo projížďka lodičkou (4,50 a 7,70 GBP) po přístavu s válečnými loděmi, pro-

cházka po Hoe. Odpoledne návštěva unikátního Eden Project (5,20 a 9,50 GBP), který své 

návštěvníky seznamuje s vlivem deštných lesů na život na Zemi. Návrat do rodin, večeře.  

5.den: Snídaně, dopoledne výlet do Penzance v zálivu Mount's Bay, zastávka na mysu 

Land´s End, poté přejezd k St Michael's Mount, výstup ke kostelu a zámku (6,50 a 13 

GBP) s nádhernými výhledy do okolí. Návrat do rodin, večeře. 

6.den: Snídaně, brzy ráno odjezd do Oxfordu, prohlídka univerzitního města, univerzitních 

kolejí a zahrad, návštěva Christ Church College (6,60 a 7,50 GBP), možnost navštívit 

Ashmolean Museum (vstup zdarma) - nejstarší veřejné muzeum v Británii nebo Natural 

History a Pitt Rivers Museum (vstup zdarma) - přírodopisné a etnografické muzeum, popř. 

Museum of Oxford (vstup zdarma). Dle času a zájmu výstup na vyhlídkovou věž, nákupy    

v centru nebo jízda na pramicích. Večer odjezd do České republiky.   

7.den: V odpoledních hodinách návrat do České/Slovenské republiky, na stejné místo jako 

při odjezdu. 

Mgr. Jitka Marková 

________________________________________________________________________ 
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Exkurze S1A – Wien, Mistelbach 

V úterý 7. května 2019 se žáci primy zúčastnili exkurze v rámci výuky německého jazyka 

do Vídně a Mistelbachu. Nejprve naše cesta vedla do hlavního města našich jižních souse-

dů, kde jsme na tamní Pedagogické vysoké škole absolvovali program s názvem 

Forscherwerkstatt (vědecká dílna). Zde žáci pracovali na fyzikálních experimentech, je-

jichž zadání bylo v němčině. Závěry z vědeckého bádání pak přednesli v plénu všem 

ostatním, a to také v němčině. Na to, že se někteří učili tento cizí jazyk teprve první nebo 

druhý rok, byli vedoucí workshopu velmi pochváleni, a to nejen za jejich mluvený projev, 

ale i za nadšení, s kterým experimenty prováděli. Protože vědecká dílna mohla probíhat 

pouze s jednou polovinou třídy, druhá polovina se vydala do víru velkoměsta na nedaleký 

Reumannplatz, kde si mimo jiné mohla objednat (samozřejmě v němčině) některou 

z tamních zmrzlinových specialit.  

Druhá část programu probíhala po cestě zpět z Vídně do ČR v muzeu Mamuz v městě 

Mistelbach. Zde žáci absolvovali nejprve prohlídku s názvem Märchen, Mythen und Sym-

bole (pohádky, mýty a symboly), poté je čekal workshop Heldenreise (cesta hrdinů), ve 

kterém se mj. dozvěděli, že každý z nás může být hrdinou.  

Tato exkurze byla velkým přínosem a motivací k dalšímu studia druhého cizího jazyka – 

němčiny. Tím, že proběhla v cizojazyčném prostředí a s německy mluvicími lektory, měla 

pro žáky velký přínos.  

 

            
 

Mgr. Radek Hakl 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 
57 

Sportovní kurzy 2019                             

 

Destinací pro sportovní vodácké kurzy je již několik posledních let Soběslav. Tyto kurzy 

jsou konány pro 2. ročník a kvartu. Místo nám umožňuje vodácký výcvik jak na řece Luž-

nici, tak i na řece Vltavě. Na těchto kurzech jsou žáci seznamováni i s okolím, prohlédnou 

si Soběslav, České Budějovice a Český Krumlov. Město, které je na seznamu UNESCO. 

Absolvují také přednášky ze zdravovědy. Ve volných chvílích pro ně organizujeme spor-

tovní soutěže ve volejbalu, nohejbalu, stolním tenise, pálkované i jiné aktivity a hry. 

 

 

 
 

Mgr. Jana Gajdušková 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Majáles 2019 

 

Rok 3019 je tu! A s ním i spousta zábavy a soutěžení. Vše vypukne 10. 5. ráno, v 8:30 

uvítacími proslovy a následovat bude tradiční průvod Zastávkou v kostýmech. Poté už 

bude prostor pro veselé soutěže a hry, a samozřejmě také dobré jídlo a pití. Nakonec 

vyhlásíme vítěze nejlepších kostýmů třídy, jednotlivce a učitele, a ti všichni si odnesou 

hodnotné ceny a uznání zbytku školy.  

Rozhodně se máte na co těšit! 
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 3.ročník a kvinta 

________________________________________________________________________ 

 

 

Zkoušky FCE 

Říjnových zkoušek nanečisto se zúčastnilo 30 žáků oktávy a čtvrtého ročníku.                            

K prosincovým zkouškám FCE se pak přihlásilo 22 studentů a k vyšším zkouškám CAE      

3 studenti z oktávy. 

Zkouška FCE deklaruje jazykovou úroveň B2, tj. vyšší středně pokročilý, a dokazuje 

schopnost nezávisle studovat a pracovat v angličtině, certifikát FCE je uznávaný firmami a 
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školami po celém světě. Zároveň je to požadovaná úroveň pro profilovou část maturitní 

zkoušky z angličtiny na našem gymnáziu. Úroveň státní maturitní zkoušky z anglického 

jazyka je B1.  

Z 22 žáků dosáhlo úrovně B2 18 žáků, 2 žáci dosáhli úrovně B1 a 2 studenti dokonce 

úrovně vyšší, a to C1. 

Zkouška CAE deklaruje jazykovou úroveň C1, tj. pokročilý, a dokazuje vysokou jazyko-

vou kvalifikaci. 

Ze 3 studentů na tuto úroveň dosáhl jeden a 2 žáci absolvovali tuto zkoušku s výstupní 

úrovní C2, která je nejvyšší možná a označuje úroveň experta a vzdělaného rodilého 

mluvčího. 

 

 
Mgr. Barbora Štreitová 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Česká lingvistická olympiáda – úspěšný řešitel Jakub Hemala   

 

Student oktávy Jakub Hemala se o lingvistiku zajímá již několik let. I letos se mu podařilo 

postoupit do národního kola České lingvistické olympiády, kterou pořádá Filozofická fa-

kulta a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. V této poměrně nové soutěži,  
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se prověřuje zejména logické uvažování studentů, jejich schopnost orientace v jazykových 

systémech.  I přes početné zastoupení řešitelů z ostatních krajů se Jakub umístil na šest-

náctém místě, což je skvělý výsledek. Blahopřejeme. 

 

                           
  Mgr. Eva Kokešová 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Kroužek stolního tenisu 

 

Ve školním roce 2018/2019 probíhal již devátým rokem kroužek stolního tenisu pod ve-

dením Mgr. Radka Hakla, a to každý pátek od 13:10 do 14:40 hodin. Do kroužku chodilo 

11 žáků, 8 chlapců a 3 dívky. Cílem kroužku je žáky seznámit se základními pravidly a 

technikou základních i pokročilejších úderů. Většina žáků pak svou přípravu směřuje k 

účasti na každoročním jarním turnaji, který pořádá ve zdejší tělocvičně Dům dětí a mláde-

že Zastávka. Kroužek probíhá v posilovně Gymnázia, kde jsou k dispozici 3 stoly na stolní 

tenis, a doufám, že jeho tradice bude pokračovat i v příštím školním roce.  
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Mgr. Radek Hakl 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                             


