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a) základní údaje o škole 

 
1. Název školy : Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské 

náměstí 7, příspěvková organizace 

 

2. Sídlo školy: Dukelské nám. 31/7, 693 31 Hustopeče 
 

3. Charakteristika školy :  
 

Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková 

organizace bylo zřízeno výnosem Ministerstva školství a národní 

osvěty 14. října 1919, číslo 47345, letos je mu tedy 99 let. 7. 

března 1990 byl gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium  T. G. Ma-

saryka. Od 1. 1. 1991 je školou s právní subjektivitou jako rozpoč-

tová organizace a s účinností od 1. 1. 1995 je organizací příspěvko-

vou. S účinností od 1. 9. 1996 bylo Gymnázium zařazeno do sítě škol, 

předškolních zařízení a školských zařízení podle § 13a, odst. 2 a § 

13 b, odst. 3 zákona 564/90 Sb., v platném znění. Gymnázium je umís-

těno v budově, která byla postavena v roce 1910 jako okresní c. k. 

hejtmanství, po roce 1950 sloužila jako budova Okresního národního 

výboru Hustopeče a jako gymnázium začala sloužit v roce 1967. 

V únoru 2010 byla dokončena přístavba tělocvičny v hodnotě cca 26 

milionů Kč , v lednu 2011 byla dokončena realizace projektu Bezbari-

érová škola za cca 3 miliony Kč a o prázdninách 2017 byl v budově 

školy nainstalován kamerový systém se záznamem . V současné době  je 

zde zabezpečováno čtyřleté a osmileté studium v 12 třídách.  

 

 

4.Zřizovatel školy : Jihomoravský kraj 

 

 5.Údaje o vedení školy: 

 

   Ředitel školy:   do 31.7.2018 Mgr. Jan Sedláček 

 od 1.8.2018 Mgr. Radim Šebesta  

       Telefon: 519 360 570 

            775 341 931  

      E-mail:    reditel@gymhust.cz

  

 

  Statutární zástupce ředitele školy: 

      RNDr. Jaroslava Veselá 

      Telefon: 519 360 569 

           602 281 613  

      E-mail: j-vesela@gymhust.cz 

 

6. Adresa pro dálkový přístup:  

 

      gymnazium@gymhust.cz 

 

      www.gymhust.cz 

 

     ID datové schránky: krizkwq 

 

 

 

mailto:j-vesela@gymhust.cz
mailto:gymnazium@gymhust.cz
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7. Údaje o školské radě: 

 

 Bc. Lukáš Šťastný        zástupce zřizovatele 

 Kamil Konečný    zástupce zřizovatele 

 Bc. Michal Vejpustek  zástupce zřizovatele 

 Mgr. Blanka Cahová   zástupce  ped.prac. 

 Ctirad Šedý                  zástupce  ped.prac.  

předseda školské rady 

 RNDr. Veselá Jaroslava  zástupce ped. prac. 

 Sylva Poláková   zástupce zletilých žáků 

 Denis Homolík        zástupce zletilých žáků 

 Mgr. Urbánková Dana      zástupce zákon. zástupců 

  

 

 

  

b) přehled oborů vzdělání 

 
1. 79-41-K/81  Gymnázium 

 denní forma vzdělávání 

 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 248  

2. 79-41-K/41  Gymnázium 

 denní forma vzdělávání 

 nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 132 

 

Učivo se v obou oborech řídilo školním vzdělávacím programem. 

 

 

 

c) personální zabezpečení činnosti školy 

 
Učitelé: 

 
1. Cabalová Zuzana, Mgr., aprobace Aj 

 

2. Cahová Blanka, Mgr., aprobace Z-Tv, školní preventista sociálně-
 patologických jevů 

 

3. Crháková Monika, Mgr., aprobace Aj - D 
 

4. Čeperová Jarmila, RNDr.,aprobace Bi-Ch,   

koordinátorka pro nadané žáky a spolupráci s JCMM 

učitel zodpovědný za SOČ na škole 

certifikovaná projektová manažerka IPMA level D. 

 

5. Dvorník Petr, Mgr., aprobace Bi – Z,koordinátor environmentální 
výchovy 

 

6. Ebachová Petra, Mgr., aprobace Nj 
 

7. Formanková Marie, Mgr., aprobace  pro  základy společenských  

 věd a občanskou výchovu 
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8.  Hanák Radomír, Mgr., aprobace anglický jazyk  
 

9. Honsová Darina, Mgr., aprobace Fj,  
 

10. Chrastilová Ivana, Ing., vyučující angličtiny 

 

11. Chrastilová Simona, Mgr.,  vyučující angličtiny 

 

12. Jirásková Jitka, RNDr., aprobace M-F-VT   

 

13. Komínková Jitka, Mgr., aprobace Rj–Nj-OV 

 

14. Komoňová Věra, Mgr., aprobace Čj – D, koordinátorka projektu Erasmus+ 

 

15. Křížová Margita, Mgr., aprobace Hv – D, částečný úvazek 

 

16. Langarová Dagmar, Mgr. aprobace Čj – D 

 

17. Němečková Marie, Mgr., aprobace Rj - Nj, výchovná poradkyně,  

   částečný úvazek 

 

18. Nováková Marie, Mgr., aprobace Vv, částečný úvazek  

   

19. Potměšilová Hana, PaedDr., Rj – Hv - ZSV, výchovný poradce školy 

    do 10.11.2014, v současnosti starostka města Hustopeče u Brna 

 

20. Reiterová Olga, Mgr., aprobace M - Ch 

 

21. Růžková Anna, Mgr., aprobace Čj  

 

22. Salátová Helena, Mgr., aprobace VT, částečný úvazek 

 

23. Sedláček Jan, Mgr., aprobace Bi - Ch, ředitel školy 

 

24.  Šebesta Radim, Mgr., aprobace M – Bi, koordinátor ŠVP 

 

25. Šedý Ctirad, aprobace M – VT 

 

26. Tupý Zdeněk, Ing., nekvalifikovaný vyučující M – F 

 

27. Varmužová Lenka, Mgr., aprobace Nj 

 

28. Veselá Jaroslava, RNDr., aprobace M – F – Dg, zástupce ředitele 

    školy, statutární zástupce statutárního orgánu 

 

29.  Zemánek Antonín, Mgr., aprobace Tv – Ov 

 

 

 

Provozní zaměstnanci: 

 

1. Kilián Karel, školník, topič  
 

2. Kiliánová Zdeňka, uklízečka, topič 
 

3. Buchtová Šárka, uklízečka, dlouhodobá nemoc 
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4. Nečasová Andrea, mzdová účetní, odborný referent  
 

5. Jakešová Anežka, účetní, správce majetku  
 

6. Omastová Jarmila, uklízečka, zástup za nemoc 
 

 

d) údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019  

 

  
Přijímací řízení se konalo v rámci Jednotných Přijímacích Zkoušek (JPZ2018) organizovaných společnos-

tí CERMAT (příspěvková organizace MŠMT) 

 

 
obor vzdělávání: 79 - 41 – K / 41   Gymnázium: 

 

 

Do prvního kola přijímacího řízení bylo podáno 27 přihlášek. Všichni 

uchazeči konali přijímací zkoušky z jazyka českého a matematiky. Žá-

ci byli přijati dle kritérií stanovených ředitelem školy.  

Přijato bylo 26 uchazečů, 1 se ke zkouškám nedostavila. Zápisových 

lístků od přijatých uchazečů bylo přijato 14. 2 uchazeči vzali své 

zápisové lístky zpět. 

Pro druhé kolo JPZ (29.5.) zbylo 16 volných míst, do tohoto 2. kola 

se přihlásilo 34 uchazečů. V rámci přijímacího řízení bylo přijato 

17 uchazečů, 4 odevzdali zápisové lístky, 2 z nich je vzali zpět. 

Autoremedurou přijal ředitel školy 3 uchazeče, pouze jeden odevzdal 

zápisový lístek. 

Tímto bylo přijato do 1. ročníku oboru 79-41-K/41 Gymnázium 16 žáků. 

 

Obor vzdělávání: 79 – 41 K / 81 Gymnázium: 

 

 

Do prvního kola JPZ 2018 podáno 84 přihlášek. 

Všichni uchazeči konali přijímací zkoušky z jazyka českého a matema-

tiky. Žáci byli přijati dle kritérií stanovených ředitelem školy.  

Na základě výsledků přijímací zkoušky a kritérií stanovených ředite-

lem školy bylo přijato 30 uchazečů.  

13 odevzdalo zápisové lístky, 2 z nich  vzali zápisové lístky zpět. 

Bylo podáno 26 odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí 

ke studiu. V rámci autoremedury bylo vyhověno 19 uchazečům, kteří 

všichni odevzdali  zápisové lístky. 7 odvolání řeší zřizovatel. 

Tím bylo přijato do 1. ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium 30 žáků. 

 

 

 

 

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
12 žáků nebylo na konci 2. pololetí hodnoceno v řádném termínu. 

2 žáci budou opakovat ročník. 

 Výsledky v jednotlivých třídách – viz následující tabulky v 

     příloze. 
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 Výsledky u maturitních zkoušek – viz následující tabulka. 

 

Výsledky maturitních zkoušek     

       

  

Počet žáků 

konajících 

zkoušku 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Nepřipuštění 

ke zkoušce 

Gymnázium 4leté 
denní forma 16 4 11 1 1 

ostatní 

formy           

Gymnázium 6leté           

Gymnázium 8leté 29 13 16 0 0 

Ostatní obory a 

obory konzerva-

toře 

denní forma           

ostatní 

formy           

Nástavbové stu-

dium 

denní forma           

ostatní 

formy           

celkem 45 17 27 1 1 

 

 

 

 

     

8.C        Celkem 29 žáků  

VŠ 25 86,2 % 

VOŠ 0 0 % 

Jiná 3 10,3 % 

ÚP 0 0 % 

Zaměstnání 1 3,5 % 

   

4.A Celkem 16 žáků  

VŠ 9 56,3 % 

VOŠ 1 6,3 % 

Jiná 1 6,3 % 

ÚP 2 12,5 % 

Zaměstnání 3 18,8 % 

   

Úspěšnost celkem 45 žáků  

VŠ 34 75,6 % 

VOŠ 1 2,2 % 

Jiná 4 8,9 % 

ÚP 2 4,4 % 

Zaměstnání 4 8,8 % 
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Počty žáků ve školním roce      

2017/2018 k 30.4.2018  

       

Ročník 

Gymnázium 8leté* Gymnázium 6leté ** Gymnázium 4leté 

Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd 

Počet 

žáků 

1. 1 27     1 29 

2. 1 30     1 22 

3. 1 30     1 16 

4. 1 26     1 17 

5. 1 28         

6. 1 26         

7. 1 26         

8. 1 29         

celkem 8 222 0 0 4 84 

 

Seznam volitelných předmětů: 

 

Seminář a cvičení z matematiky   sep. + 3.A, okt. + 4.A

  

Konverzace v anglickém jazyce   sep. + 3.A, okt. + 4.A

  

Seminář ze zeměpisu     okt. + 4.A  

Společenskovědní seminář    sep. + 3.A, okt. + 4.A

  

Konverzace v německém jazyce   sep. + 3.A + okt. + 4.A

   

Seminář a cvičení z biologie   sep. + 3.A 

Seminář z biologie a chemie   okt. + 4.A 

Seminář z jazyka českého    okt. + 4.A 

Konverzace v ruském jazyce    sep. + 3.A + okt. + 4.A

  

Deskriptivní geometrie    sep. + 3.A + okt. + 4.A

  

Praktikum z Čj a M     sek. 

Praktikum z fyziky a chemie   ter. 

Člověk a společnost     kva. 

ICT v matematice      kva.   

 

 

 

 

 

 

 Seznam kroužků: 

 

Německý jazyk  –  příprava na mezinárodní certifikát 

Sportovní hry – mimoškolní vyžití žáků ve sportovních disciplínách 

Taneční skupina Danceversity při Gymnáziu T.G.Masaryka,Hustopeče 
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f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 

 

Hodnocení  Minimálního preventivního programu ve 

školním roce 2017/2018 
 

 

 

 

 

Akce MPP naplánované ve školním roce 2017/2018 se z velké části 

uskutečnily. Navíc jsme zorganizovali několik nových. 

 

Kromě tematických bloků, které probíhají v rámci povinných vyučova-

cích předmětů průběžně 

celý rok se uskutečnily následující akce. 

 

 

 

„ Týden sociálních služeb „ ve spolupráci s MěÚ Hustopeče 

 výstava k tomuto tématu 

 

Projekt Do světa - Portugalsko 

 

Projekt Do světa - Rakousko 

 

Srdíčkový den 

 

Motýlí výlet pro třídy 1.C, 3.C, 1.A, 4.C, 5.C, 2.A 

 

Koncert ZUŠ Hustopeče 

 

Anglické divadlo 

 

Německé divadlo 

 

Festival Bonjour Brno – filmové představení 

 

Sportovní den – Den boje za svobodu a demokracii 

 

Návštěva Francouzské aliance + divadelní představení 

 

Vánoční florbalový turnaj 

 

Exkurze do Vídně 

 

Exkurze do Prahy 2.A, 6.C 

 

Exkurze do Valtic – Muzeum totality 

 

„ S Tebou o Tobě „ – dívky 1.A, 5.C, chlapci 1.A, 5.C 

 

„ Čas proměn „ – dívky 1.C, chlapci 1.C 
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Síla lidskosti – 1.C, 2.C, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 7.C, 1.A, 2.A, 3.A 

 

Exkurze Osvětim – 8.C, 4.A 

 

Beseda s PČR – 8.C, 4.A 

 

Den Země, 1.C, 2.C, 3.C, 4.C 

 

Den  dětí, 1.C, 2.C, 3.C, 4.C 

 

Projekt Edison 

 

„ Kariérové poradenství pro žáky ZŠ a SŠ „, vyšetření PPP pro volbu 

školy či povolání pro 

třídy kvarta a oktáva 

 

Účast našich studentů na turnajích pořádaných jinými školami 

 

Lyžařský výcvikový kurz, Praděd, Schladming 

 

Dopravní soutěž v Hustopečích 

 

Školní časopis Salamander 

 

Činnost školního parlamentu 

 

 

Zpracovala Blanka Cahová, školní metodik prevence 

 

 

 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se soustředilo především 

na doplnění kvalifikačních předpokladů. V tomto studiu pokračuje 

Ing. Zdeněk Tupý. 

Dále se pedagogové průběžně vzdělávali v předmětových seminářích 

v rámci celoživotního vzdělávání a seminářích organizovaných ke 

státní maturitě, zejména pro funkce zabezpečující společnou část ma-

turitní zkoušky a nově i přijímací řízení. Obě tyto činnosti zabez-

pečuje CERMAT (příspěvková organizace MŠMT). 

 

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnos-

ti 

 
 V rámci výuky se uskutečnil 1 týdenní lyžařský kurz v Jesení-

kách pro tercii, kvintu a 1.A  (14.1. – 19.1.2018), a 1 lyžařský 

kurz v zahraničí, v Schladmingu (4.3. – 8.3.2018) a  sportovní kurz 

septimy a 3.A v Baldovci( 11.6. – 15.6.2018).  

 Lyžařský kurz byl organizován internátní formou za finančního 

přispění rodičů a za finanční pomoci Sdružení rodičů při Gymnáziu T. 

G .Masaryka Hustopeče.  
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 Jednotliví vyučující zabezpečili v rámci výuky pro žáky různé 

jednodenní předmětové exkurze.  

6 tříd gymnázia (1.C, 3.C, 1.A, 4.C, 5.C, 2.A) se zapojilo do akce 

Motýl aneb Výlet trochu jinak. V podstatě se jedná o adaptační kurzy 

nejen pro nově nastupující 1. ročníky. Cílem je podpořit soudržnost 

třídního kolektivu a dosáhnout toho, aby se žáci formou různých spo-

lečenských aktivit a her navzájem lépe poznali, naučili se více to-

lerovat, chápat, mohli si srovnat svoje i cizí názory, více si váži-

li toho, co někdo vytvoří. 

Zaměření těchto „motýlích výletů“ bylo na aktivity, které pomohou 

vzájemnému poznání žáků třídy, kolektivu, poznání sebe sama, vytvo-

ření určité pozice v kolektivu a pocit sounáležitosti.  

  

Studentský parlament (SPGH) 
 

 

Na škole je ustaven a pracuje Studentský parlament. V předsednic-

tvu parlamentu zasedá 36 poslanců, vítězů voleb v 12 třídách. Před-

sedou studentského parlamentu je Julie Moškvanová z 6.C. Garantem 

studentského parlamentu je RNDr. Jitka Jirásková. 

SPGH byl založen v lednu 2001.  

Ke stálým aktivitám patří: 

 Adopce na dálku (indický student) 

 Adventní akce  

 Školní ples společně se předmaturitními ročníky (výtěžek použit 

pro potřeby školy) 

 Školní časopis Salamandr  

 Začlenění do mládežnických struktur: Sdružení gymnaziálních sa-

mospráv (SGS), Krajský parlament dětí a mládeže, Národní parla-

ment dětí a mládeže (NPDM) 

 

  Během školního roku parlament pořádá i další akce nejrůznější-

ho druhu. Jedná se převážně o akce určené pro žáky gymnázia. Napří-

klad projekt Já a moje VŠ, kdy absolventi naší školy přednáší o své 

vysoké škole. Upozorňují žáky na nástrahy při přijímacím řízení na 

VŠ a dávají jim cenné rady ohledně studia na dané škole. Vždy před-

náší 6 absolventů pro žáky druhého a třetího ročníku. Během období 

adventu se koná Adventní den. 

 Vybraní členové SPGH jezdí každý měsíc do Brna, nebo do Ivančic 

na zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Jihomoravského kraje 

(KPDM JMK). Získávají zde zkušenosti s organizací různých projektů, 

například jak získat finance pro tyto projekty, jak si je obhájit u 

odborné poroty a nakonec o zrealizování celé akce. Studenti se zde 

naučí i komunikaci na veřejnosti a správnému vyjadřování. 

   

 

  V 1. pololetí školního roku žáci primy absolvovaly vý-

chovný program Čas proměn, žáci kvinty a 1.A absolvovaly výchovný 

program S Tebou o Tobě vedený již tradičně velmi kvalitně pí Šinde-

lářovou, který je zaměřen na intimní hygienu. 

  K výročí 17. listopadu se uskutečnil 18.11.2016 již tra-

diční Sportovní den ředitele školy v tělocvičně školy a Sportovní 

hale města Hustopeče za účasti všech žáků a pedagogů gymnázia pod 
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vedením Mgr. Cahové, Mgr. Zemánka. Podobně to byl i Den dětí pro žá-

ky nižšího stupně osmiletého studia ( 1.6.2017).  

  V průběhu školního roku se uskutečnil v rámci grantů a projektu 

Erasmus+ KA1  Matheu  Training Course, 25.-30.10.2017, Nicosia ( 

Kypr) - RNDr. Jarmila Čeperová a 6.-11.3.2018, Krakov (Polsko) – 

Mgr. Radim Šebesta 

Interactive Teaching- Using Educational Games and New Technology in 

order to Enhance   Learners´motivation,  Oslo (Norsko) 28.8.- 

3.9.2017 -  Mgr. Petr Dvorník. 

V rámci projektu Do světa! 2017-  Poznejme své sousedy!se uskuteč-

nil výjezd  Dolní Rakousko – 17.9. – 22.9.2017. 

Škola participovala na Projekt EDISON 2018( 19.2. – 23.2. 2018)  

 

 Žáci školy se dále zúčastnili celé řady akcí jako např. besedy o 

vysokých školách pro maturanty, navštívili veletrh Gaudeamus, absol-

vovali besedy se zástupci vysokých škol ( např. beseda se zástupci 

Masarykovy univerzity Brno, se zástupci Mendlovy univerzity, Univer-

zity obrany a VUT Brno).  

  Naše gymnázium je již jedenáctým rokem zapojeno do pro-

jektu Partnerství ve vzdělávání a naše škola je partnerskou školou 

Masarykovy univerzity v Brně. Díky tomuto projektu se daří rozvíjet 

zájem kvalitních studentů o studium na Masarykově univerzitě a zkva-

litnit jejich přípravu na budoucí studium. 

 Již tradičně se v červnu 2018 uskutečnily projektové dny Nácvik 

Akademie. Výstupem byla tradiční Studentská akademie pro školu a ve-

řejnost 28.6.2018. Zapojily se všechny třídní kolektivy gymnázia 

včetně pedagogických pracovníků. Propojily se předměty společensko-

vědní, humanitní a estetické. 

Na návrh pedagogické rady byly uděleny ceny ředitele školy Elišce 

Rapcové ze septimy za reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích. 

K tradičním aktivitám patřilo Vánoční zpívání „na schodech“ pod tak-

tovkou Mgr. Margity Křížové 22.12.2017. 

 

 

 

 

TS Danceversity při Gymnáziu T.G.Masaryka, Hustopeče 
 

 

TS Danceversity pracovala ve školním roce 2017/2018 ve třech věko-

vých kategoriích po 25 tanečnících v každé skupině – děti, junioři a 

dospěláci. Tanečníci TS Danceversity jsou několikanásobnými mistry 

Evropy a světa v různých tanečních formacích.   

Stejně jako v letech minulých celý školní rok pilně trénovali nej-

různější taneční choreografie a na rozdíl od jiných tanečních skupin 

jsme velice pyšni na to, že se TS Danceversity nespecializuje na 

žádný druh tance konkrétně, ale tanečníci tady získávají základy ba-

letu, artového umění, street dance i disco dance. A přes tuto různo-

rodost práce TS se všechny choreografie i v tomto školním roce stá-

valy vítěznými nebo oceněnými na stupních medailových. 

O přípravu choreografií se starají trenéři, kteří u nás vyrostli. 

Barbora Komoňová, Eliška Vrbová a Michal Furch byli a budou i 

v následujících letech oporami tancování TS Danceversity. Barbora a 
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Eliška na našem gymnáziu před dvěma lety odmaturovaly, Michal je 

studentem sexty.  

 

Letos se nám podařilo získat už pátý projekt Erasmus+. V červenci 

2019 plánujeme s tanečníky TS a herci dramatického kroužku z našeho 

gymnázia vyjet do Velké Británie. Rádi bychom procestovali města ja-

ko je Londýn, Oxford, Cambridge, Liverpool a Manchester. Plánujeme 

zamířit i do Walesu, poznat zdejší kulturu a pokračovat ve spoluprá-

ci s divadelním spolkem z Bangoru, se kterým budeme připravovat spo-

lečné představení.  

 

Jako každou sezónu jsme se účastnili celorepublikových tanečních 

tour, kde jsme získali spoustu cenných ocenění ve všech věkových ka-

tegoriích. Se skupinou dospěláků a jejich hiphopovou formací se nám 

podařilo probojovat až do celorepublikového finále, prestižní soutě-

že ve streetdance „Beat Street“. Postoupili do druhého kola, kde na-

konec získali 7. místo. Naši úplně nejměnší si s pomponovou sestavou 

„Pod hladinou“ vysloužili titul I. vícemistra republiky, čehož si 

moc vážíme, protože pro některé ze skupiny to byl úplně první rok 

tancování u nás a první taneční soutěže. Juniorům se letos dařilo 

jak s artovými formacemi, se kterými dosáhli 2x na titul mistra ČR, 

tak s formací street dance, kde jim utekl jen o jedno místo postup 

na Beat Street. Do sbírky jim přistálo i jedno sedmé místo se show 

dance a 3. místo s disco show. 

 

Školní rok 2017/18 byl ve znamení nových zkušeností. My už se nemů-

žeme dočkat, co nás čeká v sezóně další, máme spoustu plánů a nápa-

dů, ale hlavně radost ze společné spolupráce a z toho, že se naše 

 skupina nadále rozšiřuje.  
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Zpracovala: Věra Komoňová, Mgr.,učitelka gymnázia, vedoucí TS Dance-

versity a manažerka evropských projektů Erasmus+ a projektů JMK 

 

 

 

Hodnocení environmentální výchovy 
 

Ekologická výchova, šk.r. 2017/2018 se zaměřila následující aktivity 

a témata: 

Péče o životní prostředí tříd a školy (třídění odpadu, šetření ener-

gií, péče o estetické prostředí tříd), péče o ekokoutek s „plotovou“ 

nástěnkou 

Školní nástěnky s ekologickou a biologickou tématikou (1. patro a 2. 

patro)jsou využívány třídními ekology a školním ekologem a učiteli 

biologie celoročně. Např. typy na exkurze, výlety a brigády. 

 

Uskutečnilo se několik zájezdů a exkurzí s přírodovědnou tématikou – 

Do světa - Dolní Rakousko - národní parky Podyjí – Thayatal, Donau – 

Auen – převážně studenti 6.C a 2.A 

 

Péče o školní dvůr (péče o keře, stromy a byliny, hubení plevele) – 

třídy 1.A a 5.C pod vedením RNDr. J. Čeperové 

 

 

Velkou a již tradiční akcí je Den Země, který se koná v době přijí-

macích zkoušek a je nabídnut nižšímu stupni studia. V dubnu 2017 by-

lo téma Dne Země: 

Realizace Dne Země na téma Voda a krajina (využití ploch v minulosti 

a nyní, vodní zdroje v našem okolí, vesnice a město a vztah k vodě) 

– 1.C – Křížový vrch, 2.C - 4.C - Hustopečské rybníky 

 

Terénní programy  Pálava (5.C +1.A),  Geopark Turold v Mikulově 

(4.C), 

ČOV Hustopeče  (7.C + 3.A),  Podyjí (3.A + 7.C), Vinium Velké Pavlo-

vice (7.C +3.A), Thermo Fisher Scientific – přední světový výrobce 

laboratorní a optické technologie (6.C) 

 

Zpracoval Mgr. P. Dvorník (koordinátor EVVO 
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Vyhodnocení plánu práce výchovného poradce za rok 

2017/2018  
 

 

Oblast výchovného a karierního poradenství na gymnáziu zabezpečovala 

výchovná poradkyně Mgr. Marie Němečková.  

Práce výchovného poradce vycházela z plánu činnosti pro školní rok 

2017-2018 a byla zaměřena na následující činnosti:  

- konzultace se studenty k volbě povinně volitelných předmětů  

- konzultace se studenty k volbě povolání  

- seznamování studentů s materiály o možnostech dalšího studia – 

osobně, prostřednictvím centrální nástěnky  

- organizace přednášek  zástupců VŠ k přípravě na VŠ, VOŠ   

- organizace kurzů přípravy na testy OSP a TSP  

- účast na seminářích pro VP a na veletrhu vzdělávání Břeclav, Brno  

- spolupráce při organizaci preventivních a výchovných akcí pro žáky  

- spolupráce s PPP Brno, Břeclav a pobočkou Hustopeče  

- šetření sociálně patologických jevů – konzultace se žáky a rodiči  

- spolupráce a konzultace s třídními učiteli a ostatními vyučujícími 

při práci   

  s žáky vyžadujícími vyšetření v PPP  

Na začátku školního roku byli všichni vyučující  informováni o žá-

cích se specifickými poruchami učení a konkrétních  doporučeních PPP 

včetně metodických pokynů, jak konkrétně postupovat při výuce.   

V průběhu školního roku pak byla aktualizována databáze žáků, kteří 

prošli vyšetřením v PPP, o jejichž výsledcích a opatřeních byli TU a 

jednotliví vyučující prokazatelně informováni.   

Důraz byl kladen především na úzkou spolupráci s TU a rodiči jednot-

livých žáků při řešení různých problémových situací, týkajících se 

například pomoci při zlepšování vztahů v třídním kolektivu, časté 

absence žáků, jejich zdravotní potíže aj.  

K důležitým složkám práce na naší škole patří podpora a práce s ta-

lentovanou mládeží, což dosvědčují vynikající výsledky žáků na sou-

těžích různých úrovní.     

Z podnětu jednotlivých vyučujících jsou nadaní studenti s výbornými 

výsledky v péči PPP, která doporučuje další metodické postupy v prá-

ci s nimi.  

Zvláštní pozornost je věnována studentům v oblasti přípravy a volby 

povolání. Informace o možnostech studia na VŠ a VOŠ v ČR i v zahra-

ničí získávali maturanti jak na nástěnce VP, kde byly průběžně dopl-

ňovány, tak i formou besed a prezentací zástupců VŠ , mnohdy našich 

bývalých studentů, organizace Sokrates, která představila základní 

informace o přijímacích zkouškách na VŠ a mnoho dalších užitečných 

záležitostí, dále pak osobním kontaktem s VP aj.   

V listopadu pak studenti maturitních a předmaturitních ročníků na-

vštívili Veletrh vzdělávací nabídky GAUDEAMUS v Brně, kde získali 

celkový obraz nabídky studia.   

Nedílnou součástí přípravy na studium na VŠ jsou každoročně organi-

zované Přípravné kurzy TSP/OSP přímo na naší škole.  

Při návštěvě Pracovního úřadu Břeclav získávají naši maturanti ne-

zbytné informace praktického rázu, týkající se např. napsání moti-

vačního dopisu, životopisu, vzdělávacích kurzů a školení, postupu 

při ukončení nebo přerušení studia na vysoké škole aj. 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Němečková 
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Český jazyk 
 

Ve školním roce  2017/18.  proběhla celá řada  aktivit  souvisejí-

cích  s předmětem Český jazyk a literatura. 

Hlavním úkolem byla  realizace výukových plánů a příprava posledních 

ročníků na maturitu z českého jazyka. Výsledky maturitních zkoušek 

z ČJ lze označit jako úspěšné, maturitní zkoušku v náhradním termínu 

konal jeden žák. Jedna žákyně maturovala v náhradním termínu.  

 

I v letošním roce se uskutečnily v rámci předmětu soutěže na školní 

úrovni, ze kterých žáci postoupili na úroveň okresní i krajskou. 

Proběhly i další akce, které vhodně doplňovaly tematické plány jed-

notlivých ročníků. 

 

Aktivitami realizovanými v rámci předmětu ČJ byla realizována průře-

zová témata a byly posilovány mezipředmětové vztahy jako je : uměni 

a kultura, výchova k myšlení, mezilidské vztahy, sebepoznání.  

O akcích, zajímavých aktivitách a úspěších žáků v soutěžích byly pu-

blikovány  články v tisku,... 

 

 

I. Soutěže: 

Školní kola  

 

Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna   

 

Dětská scéna je recitační soutěž pro mladší žáky (nižší stupeň gym-

názia). Ve školním kole soutěže byla zastoupena  3. a 4. kategorie, 

v nichž vystoupilo celkem 20 žáků z primy, sekundy, tercie i kvarty.  

Potěšitelný byl zájem nových žáků třídy prima, z nichž dva (Martin 

Rada a David A. Nguen) obsadili první dvě místa.  

 

Školní kolo soutěže Wolkerův Prostějov  

 

Dle propozic soutěže WP, postupové přehlídky uměleckého přednesu, 

předvedlo v rámci školního kola  svoje texty celkem 15 .recitátorů 

ve dvou kategoriích (1. a 2. r. 3, 4. r.)  

Počet účastníků a skutečnost, že se školní kola Dětské scény a  

Wolkerova Prostějova každoročně konají, lze hodnotit jako velmi po-

zitivní skutečnost. Umělecký přednes posiluje se vztah ke slovesnému 

umění a výrazným způsobem jsou  naplňovány komunikační kompetence 

ŠVP. Každoročně se rovněž objeví nové talenty, které je možné dál 

rozvíjet. Vybraní žáci postupují do vyšších kol soutěží, ve kterých 

se naši studenti ve velké konkurenci již tradičně umisťují na někte-

rém z předních míst. Je nutno zdůraznit, že příprava na vyšší kola 

soutěže je značně náročná z hlediska přípravy, a to pro recitátora i 

učitele.  

 

Školní kolo olympiády českého jazyka I. kat. 

Školní kolo olympiády českého jazyka II kat  

Zájem o účast ve školních kolech olympiády ČJ byl tradičně vysoký, i 

přes značně náročně koncipované úkoly. V I. kategorii (třídy tercie, 

kvarta soutěžilo 15 účastníků, ve II. kategorii 25 účastníků). 
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Samotná soutěž je rozdělená na část  mluvnickou  a dále mají studen-

ti vypracovat slohový úkol na zadané téma.  Vybraní účastníci postu-

pují do vyšších kol soutěží.   

 

 

 

 

Vyšší kola soutěží 

 

Dětská scéna -  okresní kolo Břeclav: účast dvou recitátorů (Martin 

Rada, Matylda Střelcová) 

1. místo (II. kategorie) – Matylda Střelcová – postup do kr. kola 

Krajské kolo Dětské scény Brno – Matylda Střelcová – Cena diváka 

 

Wolkerův Prostějov – okresní kolo Velké Pavlovice   

- 1. místo  - I. kategorie – Matyáš Kyncl   

- 3. místo – II. kategorie – Soňa Nečasová  

 

 

 

Krajské kolo Wolkerova Prostějova - Brno 

- reprezentoval jeden soutěžící: Matyáš Kyncl 

 

V případě Wolkerova Prostějova se jedná o postupovou přehlídku umě-

leckého přednesu, kdy jde o vzájemnou inspiraci pro zúčastněné reci-

tátory. Jednotlivé výstupy jsou odborně hodnoceny a rozebírány od-

bornou porotou. To slouží k následnému rozvíjení a zlepšování reci-

tačního umění daného studenta. Samotnou účast na krajském kole je 

možno vnímat jako úspěch, výkony recitátorů jsou zde na vysoké, až 

profesionální úrovni. 

 

Olympiáda českého jazyka – okresní kolo Břeclav:  

Kristýna Nevídalová (I. kategorie) – 3. místo 

Na okresním  kole OJČ  reprezentovali naše gymnázium čtyři studenti:  

M. Kyncl a P. Sadílková za II. kategorii a  za I. kategorii M. Bený-

šek K. Nevídalová, která v konkurenci 26 nejlepších češtinářů okresu 

obsadila 3. místo. 

 

Odborné exkurze, divadelní představení, výstavy, projekty 

 

Ha Divadlo – představení Maryša 

Divadelní představení Maryši brněnského HaDivadla patří aktuálně 

k nejlepším inscenacím souboru. Studenty zaujala nenásilným, mírně 

aktualizovaný způsobem a působivými hereckými výkony.  

Návštěva představení bylo zorganizována  primárně pro budoucí matu-

ranty, kdy si studenti mohli uvědomit, proč tato hra patří mezi vů-

bec nejlepší české hry. Navíc -  mnozí si tuto hru vybrali do matu-

ritního seznamu četby a mohli si tak lépe děj dramatu zapamatovat. 

Zhlédnutí hry navazovalo vhodně na právě probírané dílo bří Mrštíků 

a tvořilo jeden celek s literární exkurzí v Památníku bratří Mrští-

ků. 

 

Literární exkurze – Památník bratří Mrštíků Diváky 

Tato exkurze vhodným způsobem doplnila aktuálně probírané učivo o 

díle bří Mrštíků a tvořila významový celek s návštěvou divadelního 
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představení Maryša. Zároveň posílila povědomí o kulturním odkazu mi-

kroregionu Hustopečsko.  Budoucí maturanti (třídy 4.A a 8.C) měli 

možnost prohlédnout si dům ( dnes památník), ve kterém žili a tvoři-

li A. a Vilém Mrštíkové. Studenty zaujal poutavý výklad průvodce a 

mohli si prohlédnout výstavu o životě a díle obou spisovatelů. Okol-

nosti vzniku hry, otázku skutečnosti a fikce dramatického příběhu 

Maryši doplnila návštěva hřbitova v Těšanech, konkrétně hrobu Maryši 

Turkové a jejího muže Felixe Turka.   

 

Divadlo Reduta – představení Věra 

Divadlo Reduta se ve své dramaturgii zaměřuje na aktuální témata 

české společnosti. Představení Věra mapuje atraktivním způsobem osud 

české olympioničky Věry Čáslavské. Představení se zúčastnili studen-

ti 

vyššího gymnázia a příběh Věry Čáslavské jim mohl nenásilným způso-

bem poskytnout představu o moderních českých dějinách a o tom, jak 

tragicky mohou poznamenat osud jednotlivce. Obsahově lze  přínos 

představení lze rovněž zařadit do okruhu ŠVP : Svět a české země ve 

XX. století. 

 

 

Analfabeta –  Dětské muzeum Moravského muzea Brno 

(výstava zaměřená  na rozvoj čtenářství) 

Výstavy Analfabeta  v Dětském muzeu se zúčastnili žáci třídy prima. 

Výjimečně koncipovaná výstava vhodným způsobem shrnovala celoroční 

učivo literární výchovy. Poutavým způsobem přibližovala různé lite-

rární žánry a slavné knihy určené dětem. To vše bylo propojeno díky 

interaktivní výstavě a výkladu průvodkyně. Žáci rovněž plnili různé 

úkoly spojené s literárními postavami a jejich autory. Zábavná forma 

a výrazný edukativní efekt byl účastníky kladně hodnocen. Návštěva 

výstavy ukončila vhodný způsobem školní rok a posílila čtenářskou 

gramotnost žáků. Efektivně motivovala k četbě a zájmu o literaturu. 

 

 

Badatelský projekt – Čím je zajímavá nejstarší literatura (studenti 

učí studenty) 

V rámci prvního ročníku vyššího gymnázia (tř. 5.C) byl realizován 

v rámci předmětu český jazyk celoroční  projekt, jehož cílem byly 

samostatné skupinové projekty studentů na předem zadaná témata. Ta 

vycházela z učebních osnov literatury 1. ročníku..Do projektu byly 

zapojeni všichni  žáci. Tématy tvořila průřez danou látkou : např. 

Postavy světců v českých legendách, Jan Hus – literární souvislosti, 

Proměny divadla a dramatu v době renesance, Osobnosti první etapy 

národního obrození – apod. 

 

Cílem bylo vytvořit v rámci dlouhodobější skupinové práce kompaktní 

výstup, který obsahoval složku informativní, aktivizační i zábavnou. 

Dle jasně zadaných pokynů (téma, zdroje, kompozice) měli studenti 

vytvořit komponovaný celek, ve kterém měli využít různé způsoby pre-

zentace (výkladové prvky, kvízy,  práce s různými typy pramenů, 

vhodné využití filmových ukázek, dramatizace, vlastní filmové ankety 

atd.).  

 

Některé výstupy byly velmi zdařilé a jako takové byly třídou kladně 

přijaty.  Projekt svým obsahem naplnil průřezová témata: Myšlení 

v globálních a evropských souvislostech, Práce s mediálními sdělení-
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mi, Řešení konfliktu, Komunikace a spolupráce aj. Příprava a reali-

zace projektu je přínosná, avšak značně náročná.  

 

Zpracovala: Mgr. Anna Růžková 

 

  Anglický jazyk 
  

 

V říjnu se studenti naší školy opět zúčastnili divadelního předsta-

vení, které již tradičně připravuje anglická divadelní skupina TNT 

theatre z Londýna a přestavení se vždy koná v kulturním domě Semi-

lasso v Brně. Tentokrát studenti shlédli zpracování Bradburyho romá-

nu Fahrenheit 451, který přestavuje budoucí společnost, kde jsou za-

kázány knihy. Hlavní postavou je hasič, který je zklamán úlohou cen-

zurování a ničení znalostí a nakonec se připojí k odbojové skupině, 

která si pamatuje a sdílí největší literární a kulturní díla světa. 

Studenti si představení opět užili a otestovali svou schopnost poro-

zumění spojenou s vizuálním zážitkem. Již se těšíme na další diva-

delní představení, tentokrát bude zpracován román Pygmalion od 

G.B.Shawa.  

 

FCE certifikáty složili: Roman Lízal (4.A) 

                         Ondřej Klobása (4.A) 

                         Natálie Šumská (4.A)  

Marek Gajda (4.A)                        

Lukáš Witpeerd z kvarty obsadil druhé místo v okresním kole Anglické 

konverzační soutěže. 

 

Zpracoval Mgr. Radomír Hanák 

 

Německý jazyk 
 

 

Ve školním roce 2017/2018 se v rámci předmětu německý jazyk uskuteč-

nil 12. prosince  2017 již tradiční  jazykově-poznávací zájezd žáků 

našeho gymnázia do Vídně. Zúčastnilo se 47 žáků a tři vyučující. 

Součástí programu byla kromě prohlídky hlavních pamětihodností 

v centru města i návštěva Uměleckohistorického muzea .  

V okresním kole Soutěže v německém jazyce – kategorie III. A repre-

zentoval naši školu žák sexty Ondřej List, který obsadil 4. místo. 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Němečková 

                                                                                                             

 

                Matematika 

 
Studenti nižšího gymnázia řeší rádi úlohy Matematické olympiády i 

dalších matematických soutěží. Do vyšších kol postoupili úspěšní ře-

šitelé školního kola. A byli úspěšní. Nejlepší umístění: 

Okresní kolo MO 

Z 7  Hrádek Matyáš   -  2. místo 

 Oháňková Barbora  -  7. místo 

Z 8 Vaculík Martin  - 2. místo 
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Soutěže Matematický klokan se zúčastňují všichni studenti nižšího 

gymnázia 

 a zájemci z vyšších ročníků. Mívají úspěch i v rámci okresu. 

Kategorie Benjamín 

Hrádek Matyáš  - 1. místo 

Kategorie Junior  

Malý Martin -  3. místo 

Kategorie Student  

Herich Ondrej   1. místo 

Dunajová Michaela  2. místo 

Oszlý Pavel    3. místo 

Pythagoriáda není tolik časově náročná jako olympiáda a poskytuje 

jiné typy úloh . I tady jsme byli úspěšní. 

Z 7: Hrádek Matyáš - 3. místo 

 Peterka Mikuláš  4. Místo 

 

Na konci školního roku byla pro žáky sexty v hodině matematiky uspo-

řádána beseda se zástupci Živnostenského úřadu, na které se žáci  

seznámili s problematikou soukromého podnikání. Tato beseda přispěla 

k rozvíjení klíčových kompetencí uvedených v ŠVP, jako je Kompetence 

k podnikavosti, Kompetence komunikativní a Kompetence k řešení pro-

blémů. 

 

 

Zpracovala: RNDr. Jitka Jirásková, RNDr. Jaroslava Veselá 

Genius Logicus 

Genius Logicus je soutěž, která se stala v krátkém čase nejdyna-

mičtěji se rozvíjející soutěží ve střední Evropě. Zapojily se do ní 

desítky tisíc soutěžících a tisíce škol (základní školy, gymnázia, 

konzervatoře, ale i střední odborné školy, zdravotní a střední umě-

lecké školy). Také naše škola se pravidelně účastní této soutěže 

delší dobu. V loňském školním roce dosáhla mimořádného úspěchu stu-

dentka septimy Míša Dunajová v kategorii starší studenti. 

V republikovém i v mezinárodním měřítku se umístila na prvním místě. 

Této soutěže se účastnilo osmnáct studentů naší školy a do první de-

sítky ve svých kategoriích v rámci republiky se vešel ještě Martin 

Pleyer a Michal Nemeškal z oktávy, Ondřej Herich ze septimy a Barbo-

ra Oháňková ze sekundy. 

 

Zpracoval: Ctirad Šedý 

Šachy 

 
Naše škola se také zúčastnila přeboru škol v šachu, kde dosáhla tyto 

výsledky: 

V kategorii 2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída ZŠ + nižší stupeň víceletých 

gymnázií) se umístilo naše družstvo ve složení M. Vaculík (Tercie), 

M. Hrádek (Sekunda), Š. Šebesta,     M. Rada a J. Kamenský (Prima) 

na prvním místě s rekordním skóre, kdy ztratilo z dvaceti možných 

bodů pouze půl bodu, a vybojovalo si tak účast v krajském přeboru. I 

tam naši studenti bojovali až do posledního kola o postup do kola 

celostátního. Bohužel doplatilo na nezkušenost a skončilo pod stupni 
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vítězů na čtvrtém místě. Můžeme tak pouze konstatovat, že už se tě-

šíme na příští ročník, kde budeme moci nastoupit ve stejném složení. 

 V kategorii SŠ (1.- 4. ročník  SŠ + vyšší  stupeň víceletých gymná-

zií) se umístilo naše družstvo ve složení J. Mlénský (Septima), M. 

Nemeškal (Oktáva), M. Pleyer (Oktáva) a R. Malý (Septima) na třetím 

místě. 

 
Zpracoval: Ctirad Šedý 

 

                    Fyzika: 

Jako každý rok se zúčastnila Eliška Rapcová krajského kola fy-

zikální olympiády, které se konalo na Strojní fakultě VUT v Brně. 

Kromě zajímavých i když obtížných úloh se dozvěděla od zdejších stu-

dentů o možnosti studia i zábavy na této fakultě. Její účast byla 

úspěšná, obsadila 6. místo v kategorii B. 

Fyzika nabízí možnost provádět  zajímavé pokusy. S našimi nej-

mladšími žáky primy a sekundy jsme navštívili Vida centrum. Tady 

jsme se zúčastnili divadla vědy s elektřinou. Každý student nám po-

tom ve výuce popsal experiment, který jej nejvíce zaujal. 

S nejstaršími studenty 4.A a oktávy jsme byli pěkně přivítáni 

na Univerzitě obrany. Vyslechli jsme zajímavou přednášku z optiky, 

se kterou se studenti již seznámili v rámci výuky. 

Již podruhé se naši studenti účastnili fyzikálního semináře na 

Cikháji. Tentokrát se věnoval mikrosvětu a kromě nových vědomostí se 

našel čas i na sportovní vyžití. 

Zpracovala: RNDr. Jitka Jirásková 

 

   Chemie 

 
Chemická olympiáda šk. Rok 2017/18 

 

Eliška Rapcová (7.C ) se zúčastnila krajských kol kategorie A a B  

(A 20. místo a v B 25. místo ). 

Tomáš Lengál (6.C ) se stal úspěšným řešitelem kategorie C ( 20. 

Místo ). 

 

Zpracovala: Mgr. Reiterová Olga 

 

 

              Dějepis 

 
Akce dějepisu za šk. rok 2017/2018 

 

 

 

Říjen 

1.A + p. uč. Komoňová – exkurze  do archeoparku Pavlov 

Prima + p. uč. Honsová - exkurze  do archeoparku Pavlov 
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2.A  a  6.C + p. uč. Křížová a Langarová -  exkurze na slovanské 

hradiště Pohansko  

3.A a  7.C + p. uč. Cahová a p. uč. Šedý – exkurze ,, Středověké 

Znojmo a  Podyjí“ 

 

Listopad 

8.C a 4.A  + p. uč. Langarová a Křížová – dvoudenní exkurze do Osvě-

timi a Věličky 

 

Prosinec 

Výukový program Wintonovy děti – 4.C, 7.C  a 3.A – koordinovala  p. 

uč. D. Langarová 

 

Únor  

Finálové kolo dějepisné olympiády ,,Velká Morava a soluňští bratři 

Cyril a Metoděj“ konané v Mikulčicích - školu reprezentovali žáci 

2.C ( V. Kvapil, M. Peterka) a 3.C ( M. Benýšek a L. Zemene) 

v doprovodu p. uč. Honnsové 

 

Březen 

Výukový program Wintonovy děti –  všechny třídy kromě 4. .C, 7.C, 

3.A a maturantů – koordinovala p. uč. D. Langarová 

 

Červen 

Natáčení televizní soutěže ČT ,,Ahoj, republiko!“ v prostorách br-

něnské televize  za účasti primy v doprovodu p. uč. D. Honsové a p. 

uč. Z. Tupého 

 

 
Zpracovala: Mgr. Langarová Dagmar 

 

 
   

 

 

 

 

Francouzský jazyk 
 

NÁVŠTĚVA FRANCOUZSKÉ ALIANCE 

 

À la française! 

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 francouzštináři z kvinty a 1.A navští-

vili Francouzskou alianci v Brně. Stážistka Marie, rodilá mluvčí, 

pro ně připravila hravý výukový program. V prostorách Aliance žáci 

řešili úkoly, hledali odpovědi na otázky a listovali v knihách a ča-

sopisech uložených v tamní mediatéce. Současně se dozvěděli mnoho 

nových informací o činnostech Francouzské aliance. Nejlákavějším a 

nejvoňavějším bodem programu však byla příprava francouzských pala-

činek. Byly zaslouženou odměnou za všechny splněné úkoly. 
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FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU 

 

Francouzská aliance pořádá každoročně na podzim festival francouz-

ského filmu. Letošní ročník nabídl žákům gymnázia francouzsko-

kanadský film režiséra Christiana Duguaye Z Paříže do Paříže (v ori-

ginále Un sachet de billes). Film z období druhé světové války po-

jednává o dobrodružné cestě dvou malých židovských bratrů napříč 

Francií, kteří unikají před hrůzami německé okupace. Žáci zhlédli 

celý film ve francouzském originále a mohli si ověřit své schopnosti 

porozumět filmu s oporou českých titulků. 

 

FRANCOUZSKÉ DIVADLO 

 

Dne 12.2.2018 žáci, kteří se učí francouzštinu, zhlédli divadelní 

představení v divadle Husa na provázku „Opatrně na Molièra!“ (Retou-

chez pas Molière!). Kočující společnost Footsbarn představila 

v originále dvě méně známé frašky Molièra Le Mariage Forcé (Sňatek 

z donucení) a La Jalousie du Barbouillé (Žárlivý Petřík). Divadelní 

společnost prezentuje své inscenace po celém světě. Publikum zaujmou 

zejména používáním masek, loutek, barevných kostýmů a cirkusového 

stylu. Své hry prokládají živou hudbou, kdy sami zpívají a hrají na 

hudební nástroje. Divadlo bylo skvělou příležitostí pro žáky zhléd-

nout netradiční zpracování Molièra v originálním znění 

v avantgardním prostředí brněnského divadla. 

 

BONJOUR BRNO 2018 – S FRANCOUZEM VE VENKOVNÍ KUCHYNI  

 

Festival francouzské kultury Bonjour Brno, který se tradičně koná v 

dubnu, každoročně nabízí rozmanitý program: výstavy, přednášky, kon-

certy, divadelní vystoupení, filmy, turnaje v petanku aj. Mezi ty 

nejvyhledávanější však patří akce gastronomické a kulinářské.  

V pondělí 23. dubna naši žáci 1.A, kvinty a sexty využili jedinečné 

příležitosti zúčastnit se dvouhodinového workshopu S Francouzem ve 

venkovní kuchyni, který se konal v Otevřené zahradě pod Špilberkem. 

Pod taktovkou kočujícího šéfkuchaře Françoise Bouilleta žáci připra-

vili hráškový krém s mátou a pomazánky s vůní provensálských byli-

nek. Ingredience si žáci nasbírali při procházce zahradou, kde si 

také rozšířili slovní zásobu v této oblasti. Skvělým zážitkem bylo 

také pečení kváskového chleba v peci. François naučil své svěřence 

nejen otáčet se v kuchyni, ale také je přiučil mnohým slovíčkům, bez 

kterých se při vaření neobejdou. V neposlední řadě jsme ocenili 

Françoisův smysl pro humor a jeho vtipné průpovídky. 

        

 

OLYMPIÁDA VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE 
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V krajském kole olympiády ve francouzském jazyce naše gymnázium re-

prezentovaly Eliška Janíčková z 1.A (kategorie B1) s umístěním na 6. 

místě a Adéla Rapcová ze sexty (kategorie B2) s umístěním na 9. mís-

tě.        

 

DELF, CERTIFIKÁT Z FRANCOUZSKÉHO JAZYKA 

 

Mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka Delf A2  úspěšně vykonal 

Adam Eliáš z 1.A. 

Mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka Delf B1  úspěšně vykonala 

Lucie Rybníčková ze septimy. 

 

Zpracovala: Mgr. Darina Honsová 

 

Ruský jazyk 
 

Ruský jazyk je v rámci RVP pro gymnázia charakterizován jako další 

cizí jazyk. Ve školním roce 2017/18 si tento jazyk zvolilo na naší 

škole ke studiu 49 žáků. 

Vzhledem k relativně malému počtu žáků lze za poměrně významné pro 

tento předmět pokládat znovuzapojení našich žáků do olympiády v rus-

kém jazyce. Ve školním kole, kterého se zúčastnili žáci septimy a 3. 

A., se na 1. místě umístila Michaela Dunajová ze septimy. Postoupila 

tak rovnou do krajského kola v Brně, kde obsadila 7. místo. 

V rámci projektu EDISON jsme měli mimořádnou příležitost komunikovat 

týden ve všech třídách a ve všech hodinách ruského jazyka s rodilými 

mluvčími. Jednalo se o studentku a absolventku pedagogických škol z 

Ruska a Běloruska. Žáci velmi pozitivně hodnotili možnost ověření si 

svých komunikačních schopností v ruštině i seznámení se se zajíma-

vostmi z oblasti reálií těchto zemí.  

U příležitosti oslav osvobození města Hustopečí se žáci, kteří se 

učí tento jazyk, zúčastnili pietního aktu na hřbitově Rudé armády v 

Hustopečích. 

Za úspěch i za zájem o ruský jazyk na naší škole lze pokládat i po-

čet a výsledky žáků, kteří v tomto školním roce absolvovali profilo-

vou maturitní zkoušku z RJ.  V profilové části si tento jazyk zvoli-

lo celkem 9 žáků. 

 

Zapsala:  Mgr. Jitka Komínková, vyučující a garant RJ                                                                                         
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Biologie 

 
Výuka v roce 2017/2018 probíhala podle schváleného Školního vzdělá-

vacího programu. 

Biologické disciplíny byly na naší škole vyučovány v těchto předmě-

tech: Biologie, Výchova ke zdraví, Seminář a cvičení z biologie, Se-

minář z biologie. 

Všichni žáci, kteří se zúčastnili výuky těchto biologických předmě-

tů, by nyní měli být schopni realizovat kompetence, které náš Školní 

vzdělávací program předpokládá. 

Do výuky výše uvedených předmětů byla v průběhu školního roku inova-

tivně zařazována práce s moderními technologiemi – především práce 

s výpočetní technikou - obzvláště tablety. 

 

Pro upevnění znalostí a kompetencí dle ŠVP bylo ve školním roce 

2017/2018 uskutečněno také několik aktivit, které měly za úkol stu-

dentům biologii ještě více přiblížit a zpopularizovat: 

 

Pro žáky 1.A a 5.C byla zorganizována botanická exkurze na Pálavu. 

Pro žáky 4.C geologická exkurze do Geoparku v Mikulově. 

 

Dne 12.4 se konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D 

v Moravské Nové Vsi. Školu reprezentoval sekundán Ondřej Betáš, kte-

rý obsadil 8. místo a v okresním kole kategorie C, které se konalo 

na stejném místě 23.4. obsadila kvartánka Kristýna Nevídalová 11. 

Místo a její spolužačka Eliška Tolárková 15. místo. 

 

 

V rámci akce 100 vědců do středních škol se v období 18.4. - 

20.4.2018 zúčastnilo 12 našich žáků pod vedením RNDr. Jarmily Čepe-

rové a Mgr. Petra Dvorníka jednoho se seminářů, který se konal v Br-

ně. Jednalo se o setkání nadaných středoškolských studentů a jejich 

pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů. Cílem bylo 

seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v 

ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání pře-

hledu o různých vědních oborech. Pedagogy měly přednášky inspirovat 

ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spo-

lupráce s vědci a jejich institucemi. 

 

 
Ve spolupráci s našimi žáky byl předmět biologie zábavnou i poučnou 

formou prezentován na Dnech otevřených dveří všem zájemcům o studium 

na našem gymnáziu i jejich rodičům. 

 
Zapsal Mgr. Radim Šebesta 
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Zeměpis  

 
Studenti našeho gymnázia  se zúčastnili několika  exkurzí  : 

 

Podyjí     3.A, 7.C 

Turold    4.C 

Pálava    2.C 

Litomyšl        3.A, 2.A, 1.A 

 

 

Zapsala: Blanka Cahová, garant  Z 

 

Dne 23.1 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády všech kategorií a 

jejich vítězové reprezentovali naši školu 21. února v okresním kole 

v Břeclavi, a to velmi úspěšně. V kategorii B obsadil sekundán Maty-

áš Hrádek 11. Místo, kvartán Jan Valíček ve své kategorii C 8. Nej-

většího úspěchu dosáhli primán Jan Bartoň a sextán Tomáš Lengál – 

oba ve svých kategoriích zvítězili a postoupili do krajského kola 

v Brně. Zde na půdě Pegagogické fakulty Masarykovy univerzity 28. 3 

zazářil především Jan Bartoň a ve své kategorii mu o pouhý půl bod 

utekla medailová bronzová pozice. Ale i 4. místo v kraji je pro Hon-

zu brovskou motivací do dalších let. Tomáš Lengál se mezi nejlepšími 

středoškoláky kraje také neztratil a dosáhl pěkného 9. místa. Oba 

naši zástupci si za předvedené výkony zasluhují velký respekt.  

 
Zapsal: Mgr. Petr Dvorník 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 
 

Studenti tříd  1.C – 6.C a 1.A a 2.A navštěvovali jednou měsíčně vý-

stavy pořádané Městským muzeem a galerií  Hustopeče. 

Třída 1.C  navštívila  v říjnu   Archeopark Pavlov, kde absolvovali 

studentiskvěle sestavený program Věstonická  Venuše. 

V červnu navštívily třídy 3.A, 2.A, a 1.A město Litomyšl, kde kromě 

prohlídky města byly v programu dvě  výstavy, a to stálá expozice 

soch Olbrama Zoubka  ve sklepení zámku a Portmoneum Josefa Váchala. 

6.6.2018 se studenti naší školy zúčastnili  výtvarné  soutěže  Se-

tkání s uměním, které pořádá každoročně  Gymnázium Břeclav. Naši zá-

stupci byli velmi úspěšní, Karolína  Černá a Jan Dvořák ze třídy 4.C 

se umístili na 3. místě a Viktorie Sodomová s Natálií Ryzou  ze tří-

dy 1.A  na 1.místě. 

 

Zapsala: Mgr. Blanka Cahová, garant VV 
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Tělesná výchova 
 

Sportovní úspěchy školy ve šk. roce 2017-18: 

 

2.místo v atletic. poháru Corny okresní přebor, 

2 místo hallenge florbal cup okr. přebor, 

3. Místo futsalová liga okr. Přebor,  

2. Místo plavání zš kraj. přebor, 

1.a3. místo lyžování snowboarding  okresní přebor,  

2. místo odbíjená dívky okresní přebor. 

 

V tomto školním roce proběhli dále akce jako Sportovní den ředitele 

školy, kde žáci soutěžili v odbíjené, stolním tenise, přehazované a 

aerobicu. V měsíci lednu a únoru proběhli lyžařské kurzy na Pradědu 

a ve Schladmingu. Pro třídy prima až kvarta byl zorganizován Den dě-

tí, kde se soutěžilo v disciplínách skok z místa, hod kriketovým 

míčkem na cíl, hod medicinbalem, štafeta, přetah lanem. Pro starší 

ročníky byl zorganizován sportovně turistický kurz, který proběhl na 

Baldovci. 

 
Zapsal: Mgr. Antonín Zemánek 

 

 

Společenské vědy, Občanská výchova 
V daných předmětech se výuka snažila propojit základní teorie věd-

ních disciplín s každodenními praktickými souvislostmi. Vyučující 

kladli důraz na rozvoj dovedností a schopností spojenými s tzv. ob-

čanskou gramotností, finanční a mediální gramotností.                

                  

Zapsala: Mgr. Marie Formanková (metodická vedoucí Sv, Ov). 

 

 

     Hudební výchova 
 

     V hudební výchově se nevěnujeme jen zpěvu, ale i tanci a jedno-

duchému muzicírování. Samozřejmě se také podle osnov a ŠVP učíme: 

v primě a sekundě základy hudební nauky a některé hudební formy, 

v tercii dějiny populární hudby a v kvartě dějiny české hudby. 

V prvním a druhém ročníku se pak podrobně zabýváme dějinami světové 

hudby, vývojem hudební teorie, harmonie a forem, aby byli studenti 

případně připraveni k maturitě a přijímacím zkouškám na hudební ško-

ly. 

     V příštím roce připravujeme ve spolupráci s výtvarnou výchovou 

také exkurze: a to do výrobny kytar k panu F. Furchovi ve Velkých 

Němčicích, do Janáčkova muzea a Domu umění v Brně a do Smetanovy Li-

tomyšle. 
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     Při gymnáziu díky podpoře vedení a kolegů funguje i školní ka-

pela, která vystupuje na kulturních akcích školy a města. Ve školním 

roce 2017/18 to byly tyto: 

26. 9. – vzpomínkový akt města k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka a 

110. a 130. výročí jeho rodičů 

21. 12. – tradiční vánoční zpívání ve škole Na schodech 

6.1. –  jsme již podruhé uspořádali Tříkrálový koncert pro veřejnost 

v sále kostela sv. Václava 

19. 2. – uvítání zahraničních studentů z projektu Edison 

v tělocvičně školy 

16. 4. - slavnostní sázení Lípy svobody ke 100. výročí vzniku repub-

liky na náměstí T.G.Masaryka 

30. 5. – předávání maturitního vysvědčení v obřadní síni radnice 

6.6. – účast na 24. ročníku Setkání s uměním při gymnáziu Břeclav 

26.6. – studentská akademie ve společenském domě 
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Zapsala: Mgr. Margita Křížová 
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Podpora nadaných žáků na naší škole ve školním roce 

2017/2018 

Gymnázium T.G.Masaryka je Škola spolupracující  s Mensou 

Cílem Systému podpory nadání, který vychází z Koncepce podpory roz-

voje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020, je směřování ke 

vzdělávacímu systému, který stimuluje maximální rozvoj a plné využi-

tí potenciálu všech studentů včetně rozvoje jejich tvořivosti přede-

vším v přírodovědných předmětech. K plnění uvedeného cíle využíváme: 

Spolupráci s JCMM v Brně- T-exkurze, podpora SOČ, soutěž N-thropy 

Partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně – Den otevřených dveří, 

Bioskop- praktické úlohy pro studenty  

Spolupráci s PPP v Břeclavi- v letošním školním roce diagnostikováni  

2 žáci se zvýšeným intelektem pro přírodní vědy, doporučení indivi-

duálního  přístupu vyučujícího 

Spolupráce s Mensou 

Logická olympiáda- ve školním kole v kategorii B – 29 žáků, 

v kategorii C – 10 žáků, účast v krajském kole kategorie C -Michaela 

Dunajová, 7.C  

SOČ –  Eliška Rapcová, 7,C  

Zapojení do projektu „100 vědců do středních škol“ – 18.4.-20.4.2018 

v Brně, semináře se zúčastnilo 12 žáků 

 

Bobřík informatiky – národní kolo účast 96 žáků, z toho 44 úspěšných 

řešitelů 

 
 

 

Akce pro veřejnost organizované školou: 
 

 Plenární schůze Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G.Masaryka Hus-

topeče 21. listopadu 2017 spolu s třídními schůzkami a 3 konzultace 

pro rodiče žáků, 12.12.2017 a 11.1.2018 Den otevřených dveří pro zá-

jemce o studium a rodičovskou veřejnost organizovaný od rána 

s možností návštěvy vyučovacích hodin a ukázky zajímavých námětů či 

pokusů pod vedením jednotlivých vyučujících. Ve spolupráci 

s občanským sdružením Život dětem jsme uspořádali již tradiční Sr-
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díčkový den (září 2017) jehož finanční výtěžek je věnován na nákup 

vybavení dětských nemocnic a naše gymnázium se zařadilo mezi nejú-

spěšnější spolupracující školy. Žáci gymnázia se zapojili i do sbír-

ky FOND SIDUS jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnic-

kých zařízení a na pomoc individuálním pacientům. 

 K tradičním akcím patří stužkování žáků maturitních ročníků  

1.12.2017 na MěÚ v Hustopečích a předávání maturitních vysvědčení 

30. května 2018 v prostorách MěÚ Hustopeče za účasti starostky města 

PaedDr. Hany Potměšilové a široké rodičovské veřejnosti.  

 Tradičně se na podzim účastníme Veletrhu vzdělávací nabídky 

v Břeclavi, kde je prezentována práce žáků školy a zájemcům podávány 

informace o studiu na našem gymnáziu. Kromě této akce jsme se zú-

častnili prezentace naší školy na ZŠ v Židlochovicích, ZŠ Komenské-

ho, Hustopeče a ZŠ Velké Němčice. 

 K tradičním akcím gymnázia patří uspořádání společenského re-

prezentačního plesu (16.2.2018), který si pod patronát bere Student-

ský parlament a který se těší zájmu širokého okolí, zejména absol-

ventů gymnázia. 

   Na závěr školního roku (28.6.2018) jsme uspořádali 

29. ročník Školní akademie pro absolventy, rodiče a širokou veřej-

nost. 

Naše gymnázium je kolektivním členem Klubu historie Hustopeče. 

 

 

 

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí: 

 
Škola se zúčastnila inspekčních elektronických zjišťování k nimž by-

la vyzvána. 

Byla to tato zjišťování: 

 

- sociální gramotnost pro třídy 4.C, 2.A, 6.C. 

      - mediální gramotnost pro třídy 4.C, 2.A, 6.C. 

 

 - ve dnech 19.3. až 20.3. 2018 provedl dvoučlenný inspekční 

tým šetření na místě zaměřené na získávání informací o podpo-

ře rozvoje, dosažené úrovni a výsledcích vzdělávání žáků 

v oblasti sociální gramotnosti. 

 

 

j) základní údaje o hospodaření školy 
 

jsou samostatnou zprávou v lednu 2019. 

 

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárod-

ních programů: zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová 

 
1. Projekt Erasmus+ KA1 „Zapojení metody CLIL do výuky       příro-

dovědných předmětů“, 2016-2018 

    

  Mobility pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018:, se 

uskutečnily podle   
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  plánu v žádosti o grant. Termíny seminářů byly zvoleny tak, aby  

co nejméně narušily  

  výuku a byly splněny všechny podmínky uděleného grantu. Závěrečná 

zpráva byla podána 

  v červnu 2018, byla velmi dobře hodnocena a schválena DZS, schvá-

lena i finanční zpráva   

  k vyúčtování projektu v srpnu 2018. Všechny informace k projektu 

jsou uvedeny na webu 

  školy www.gymhust.cz, v záložce  Projekty/ Erasmus+ 

 

  Projekt „Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů“ 

byl zaměřen na    potřeby školy v oblasti profesního rozvoje učite-

lů. V souladu s cíli Studie Eurydice  ‘New Skills for New Jobs“ 

jsme kladli důraz na rozvoj jazykových kompetencí a ICT dovednosti 

studentů při přípravě na budoucí zaměstnání. Také jsme vycházeli ze 

Strategie EU pro mládež (The EU Youth Strategy), která  je zaměřena 

především na vzdělávání a odbornou přípravu studentů, . Zavedením  

metody CLIL do ŠVP se zvýšila motivace pedagogů k práci s žáky, 

zlepšila se spolupráce mezi vyučujícími přírodních věd a anglického 

jazyka. Metodu CLIL  byla využita v hodinách biologie, chemie a ma-

tematiky. V těchto předmětech se také podařilo navázat na výsledky 

projektu Erasmus+ KA1  Inovativní prvky výuky v přírodovědných dis-

ciplínách, který má kladný dopad na rozvoj dovedností učitelů i žá-

ků pro kreativní výuku a týmovou práci ve třídě a získal ocenění 

Pečeť kvality 2016. Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných 

předmětů bude mít dlouhodobý přínos pro celou naši školu v rámci 

ŠVP a motivuje další vyučující především fyziky a matematiky, kteří 

zapojí metodu CLIL do své výuky ve školním roce 2018/2019.   

  

Interactive Teaching- Using Educational Games and New Technology in 

order to Enhance   Learners´motivation,  Oslo (Norsko) 28.8.- 

3.9.2017 -  Mgr. Petr Dvorník 

V rámci semináře vyučující získal kompetence a dovednosti, jak za-

jímavou, zábavnou a především praktickou formou zvýšit motivaci 

studentů ke vzdělání zapojením především mobilních výukových apli-

kací do každodenní výuky. Součástí kurzu byla i výměna zkušeností a 

vyzkoušení dalších aktivit pro žáky, které se používají na školách 

v mnoha evropských zemích. Všechny praktické úkoly a workshopy pro-

bíhali v moderní učebně IT. Každý účastník na závěr kurzu prezento-

val své Learning Portfolio a získal Europass Mobility a Certifikát 

o účasti. V programu organizátoři také nezapomněli na neformální 

večerní setkání, kde účastníci prezentovali své země, regiony a 

školu, doplněné ochutnávkou typických pokrmů, které si k této pří-

ležitosti přivezli z domu. Podařilo se mu také navázat přátelství 

s portugalskými kolegy, se kterými ji i nadále v kontaktu a vyměňu-

jí si materiály k výuce. Vyučující zeměpisu a biologie po návratu 

na začátku školního roku sdílel své dojmy, poznatky a získané do-

vednosti se svými kolegy během úvodní pedagogické rady.  Do progra-

mu workshopu, který jsme pořádali nejen pro kolegy z naší školy 

v říjnu 2017, zařadil praktické ukázky kvízů vytvořené v prostředí 

hry Kahoot!, které využívá v hodinách zeměpisu a biologie.      

 

http://www.gymhust.cz/
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    Matheu  Training Course, 25.-30.10.2017, Nicosia ( Kypr) - RNDr. 

Jarmila Čeperová a 6.-11.3.2018, Krakov (Polsko) – Mgr. Radim Še-

besta 

Organizátorem byla nezisková vzdělávací organizace  Thales Fona-

dation z Nicosia( Kypr) a Dr.Gregory Makrides, prezident Cyprus ma-

tematical society.     

  Identifikace, motivace a podpora nadaných žáků především 

v matematice byla tématem semináře MATHEU  na Kypru a v Polsku. Vy-

učující se seznámili s metodikou, jakým způsobem při zadávání pro-

blémových úloh vzbudit v žácích takový zájem, že před ní ztratí 

ostych a bude motivací pro studium matematiky i v budoucnosti. Ak-

tivity jsou zaměřeny na využívání odlišných a zcela nových metod 

výuky matematiky a přírodních vědách na školách. Tyto metody jsou 

založeny na rozvoji komunikace, kreativity a inovace výuky. Přispí-

vají také  k omezení klesající úrovně žáků v základních dovednos-

tech v matematice a přírodních vědách. Cílem projektu je vývoj me-

todologie vytvořením dvou základních nástrojů- MATHeatre a MATH-

factor- výuka prostřednictvím matematických komunikačních aktivit. 

V programu kurzu v Nicosii byla účast na konferenci, která byla za-

měřena na aplikaci matematiky v průmyslu, v lékařství a např. i při 

řešení dopravy v Nicosii. Do programu kurzu v Krakově byla zahrnuta 

i  návštěva evropského finále  soutěží MATHFactor Europe 2018 Com-

petition a MATHeatre Europe 2018 Competition, kterých se zúčastnili 

žáci z mnoha evropských zemí. Účastníci těchto kurzů sdíleli 

s kolegy prostřednictvím pedagogických rad, předmětových komisí a 

s žáky během výuky matematiky ve kvartě a práce s nadanými žáky.   

  

Nové znalosti a dovednosti se zapojením metody CLIL do výuky využi-

li účastníci mobilit k inovaci výuky přírodních věd a prezentovali 

je i kolegům z okolních škol na workshopu 10.10.2017. Výsledkem 

workshopu byla nejen informace o možností zapojení škol do programu 

Erasmus+ a seznámení s cíli našeho projektu, ale především praktic-

ká ukázka zapojení metody CLIL do výuky a motivačních prvků výuky 

s využitím IT.   

 

 

 

2. Do světa! 2017-  Poznejme své sousedy! 

     Dolní Rakousko – 17.9. – 22.9.2017 

 

Projekt „Poznejme své sousedy!“ získal finanční podporu 100 tisíc 

z dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa! 2017. Cílem bylo 

posílení jazykové výuky a rozšíření znalostí o historii, kultuře a 

přírodě sousední země. 

 

Článek Matyáše Kyncla z kvinty v říjnovém čísle hustopečských Lis-

tech: 

 

V neděli 17.9.2017 se 31 žáků a  4 kantoři vydali na šestidenní zá-

jezd do Dolního Rakouska. První zastávkou byla vesnice Čížov, kde 

jsme měli možnost vidět původní  hraniční zátarasy „železnou oponu“ 

z minulého režimu. V centru správy národního parku Podyjí  jsme po 

prohlídce zhlédli  velmi zajímavý film o fauně a flóře. Než jsme 

pěšky po mostě překročili státní hranici do Rakouska, zastavili jsme 

se na vyhlídce, odkud byl krásný pohled na řeku Dyji a hrad Hardegg, 
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který se nachází v národním parku Thayatal ( Podyjí). Při jeho ná-

vštěvě jsme byli svědky natáčení hudebního klipu rakouské folkové 

skupiny. Bez komplikací jsme se dostali do cíle, do hotelu 

v Traiskirchenu. Večeře byly zajištěny v místní italské restauraci a 

velmi nám chutnaly. 

Další den jsme vyjeli kabinkovou lanovkou na vrchol Rax (2564 m. n. 

m.). Naskytl se nám nádherný výhled do okolí a členové biologického 

kabinetu byli nadšeni ze zdejší fauny a flóry. My jsme obdivovali 

jedince, co se sem vydali jen v tričku. I odpoledne nám přálo počasí 

při pěší turistice v soutěsce Steinwandklamm s vodopády   Myrafalle.   

V úterý jsme navštívili muzeum umění ve Vídni, kde jsme neúnavně 

fotili. A taky bylo co. Obrovské sály, sochy a obrazy…Bylo jich to-

lik, že se hodinová prohlídka zdála krátká. Odpoledne jsme se 

v Badenu v sirných lázních unavili plaváním tak, že večer většina 

z nás zalehla ke spánku ihned po kontrole pokojů. 

Ve středu ráno jsme navštívili císařský letohrádek Laxenburg a pů-

vodní vodní zámek Franzensburg postavený v roce 1836  ve stylu stře-

dověkého  hradu. František II. sem jezdil s císařovnou Sisi na jaře 

a na podzim.. Další zastávkou byla prohlídka jezerní jeskyně See-

grotte, bývalý sádrovcový důl, a plavba loďkou po největším podzem-

ním jezeře v Evropě. Náročný středeční program jsme zakončili 

v národním parku Donau- Auen , zachovalé nivní oblasti podél řeky 

Dunaj, mezi Vídní a slovenskými hranicemi, návštěvou ekoncentra.    

Čtvrtek nesl historický nádech- navštívili jsme město Melk, jehož 

dominantou je vrcholně barokní zámek s klášterem. Naše cesta se li-

nula údolím Wachau, doslova posetým vinohrady. Zde jsme obdivovali 

romantické vesničky, hlavně nás zaujala zřícenina  hradu Dürnstein. 

Na zpáteční cestě na ubytování jsme ještě navštívili Schönbrunn, 

letní císařský zámek (až do roku 1918), prohlédli jsme si zámeckou 

zahradu a kolonádu (Gloriet z roku 1775). 

Ve večerních hodinách jsme ve společenské místnosti hotelu hodnotili 

průběh dne, doplňovali informační materiály, probíhaly i znalostní 

kvízy k absolvovanému programu a také příprava nad mapou Vídně. Při 

večerním posezení nechyběl zpěv při kytaře.   

Poslední den zájezdu jsme strávili procházkou v centru Vídně. Nejví-

ce mě upoutala gigantická katedrála sv. Štěpána, ve které zrovna 

probíhala mše. Navštívili jsme i Hofburg, který slouží jako sídlo 

prezidenta Rakouska.  

Nemůžu také opomenout  přírodovědné  muzeum, které plní vycpaniny 

snad všech zvířat světa, k naší velké radosti jsme našli i kostru 

velryby.  Orientačním bodem při rozchodu ve městě byla budova Státní 

opery (1869), kde také zpívá Čech Adam Plachetka. Pak jsme měli mož-

nost se najíst v restauraci před odjezdem domů (někteří z nás zapo-

mněli, že si mají procvičit němčinu a  snažili se domluvit česky ve 

víře v dorozumění). Poslední zastávkou našeho putování Dolním Ra-

kouskem byl památník bitvy na Moravském poli . 

Děkujeme učitelům, kteří se podíleli na organizaci zájezdu, RNDr. 

Jarmile Čeperové, Mgr. Jitce Komínkové, Mgr. Radimovi Šebestovi a 

Mgr. Petru Dvorníkovi.  

V průběhu týdne jsme si uvědomili, jaké přírodní a kulturní poklady 

máme kousek za hranicemi. Domů jsme se vrátili plni dojmů a nových 

zážitků z kraje našich sousedů. 
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3. Projekt EDISON 2018 

 

Poslední únorový týden ( 19.2. – 23.2. 2018) se potřetí se na naší 

škole uskutečnil projekt  neziskové organizace AIESEC Brno. Stážis-

té, kteří byli ubytováni v hostitelských rodinách, odučili celkem 

140 hodin, komunikačním jazykem byla angličtina a ruština. Odpolední 

program zajiš´tovali pro stážisty naši studenti.  

Stážisté a jejich hostitelské rodiny: 

Dimas Eka Hanandrianto - Indonésie – ( Adam  Eliáš 1.A) 

Maria Yara Correia Barbosa - Brazílie – ( Rebecca Brehler, 2.C) 

Yingyi Kuang - Čína ( Magdaléna Kopová, 2.C)   

Enzhe Basyrova - Rusko –  (Alžběta Macková, 1.A) 

Olga Novikova – Bělorusko – ( Petra Fraňková, 1.A)  

Supasinee Khumsap - Thajsko – ( Adéla Prchalová, 1.A) 

Ahmet Ozcan-  Turecko- ( Ondřej List, 6.C) 

 

V pondělí proběhlo slavnostní zahájení ve škole, odpoledne byli stá-

žisté přijati na MěÚ místopředsedou  B.Švástou a navštívili muzeum a 

stálou vinařskou expozici ( občerstvení a program zajistila třída 

5.C a 4.C.V úterý odpoledne si vyšlápli na rozhlednu v mandloňovém 

sadu ( občerstvení a program zajistila 1.A).Ve středu odpoledne jsme 

zorganizovali Global village ( diskuse, prezentace svých zemí, tan-

ce, zpěv atd.) a slavnostní večeří v jídelně SOŠ a SOU jsme zakonči-

li náročný program ( občerstvení a program zajistila 2.A).  Ve čtvr-

tek odpoledne žákyně kvarty překvapily stážisty svými prezentacemi o 

historii, zajímavých místech ČR, kulturní akce (hody, burčákovy 

slavnosti atd.), jídle, sportu aj. Využili jsme příjemné prostředí 

městské knihovny. Program pokračoval degustací vína ve vinařství 

Václav a zakončen tancem v tělocvičně školy v režii skupiny Dance-

versity ( občerstvení a program zjistila 6.C a prezentace v knihovně 

žákyně 4.C).  V pátek při slavnostním ukončení projektu a rozloučení 

ve společenské místnosti naši žáci, kteří byli hostiteli, předali 

stážistům v upomínku certifikát a společně se vyfotili. Občerstvení 

a odpoledni program ( návštěva vinařství Fabig a Hradního pivova-

ru) byl v režii 3.A a 7.C. 

Během pobytu natočila hustopečská televize krátké video: 

http://www.hustopece.cz/2018/02/hustopecsky-magazin-82018 

 

 

 

4. Erasmus+ KA2 – „ Let´s take a CLIL together“  

 

Název partnerské školy " lycée La Germiniére de Rouillon"  , která 

se nachází v departmentu Sarthe v regionu Pays de la Loire a její 

zaměření je ekonomika a zemědělství  

https://www.eap72.fr/ 

 

Tým učitelů partnerské školy: 

 

Houdmond Sebastien- vyučující ekonomiky a managementu 

Papin Christelle- vyučující Fj a filosofie 

Corinne Ribouchon- vyučující Aj 

Cherre-Lemone Séverine – vyučující Aj 

http://www.hustopece.cz/2018/02/hustopecsky-magazin-82018
https://www.eap72.fr/
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Madelon Cécile- vyučující Nj a koordinátorka mezinárodní spolupráce 

Le Chevalier Jean – vyučující ekonomiky a managementu 

 

Tým učitelů naší školy: 

Jarmila Čeperová- vyučující chemie a biologie, projektová manažerka 

Darina Honsová- vyučující Fj a dějepisu 

Petr Dvorník- vyučující zeměpisu a biologie 

Radim Šebesta- ředitel školy, vyučující matematiky a biologie   

 

Hlavním kritériem CLILu je dvojí cíl – rozvoj cizího jazyka a druhé-

ho nejazykového předmětu. Oba tyto cíle jsou stejně důležité, i když 

mohou být rozvíjené v různé míře v jednotlivých hodinách. Významným 

přínosem používání metody CLIL je skutečnost, že žákům vznikne více 

příležitostí přijímat a zároveň i prakticky používat cizí jazyk. Ne-

učí se tedy cizí jazyk „na potom“, ale mohou ho ihned použít. V ne-

poslední řadě tímto způsobem roste žákům sebevědomí při používání 

cizího jazyka, protože aktivní mluvení a porozumění není pro většinu 

dětí i dospělých vůbec snadné. V letošním školním roce využíváme me-

todu CLIL ve výuce přírodovědných předmětů Bi, Ch, M a Z v rámci 

projektu Erasmus+ KA1 „Zapojení metody CLIL do výuky přírodních 

věd“..   

Cílem projektu Erasmus+ KA2 bude výměna zkušeností s výukou přírodo-

vědných předmětů metou CLIL s kolegy partnerské školy ve Francii. 

Vytváření kompetencí a schopností ve vícejazyčném prostředí jak pro 

učitele, tak především pro žáky. Komunikačním jazykem bude anglický 

a francouzský jazyk. Francouzská škola bude koordinátorem projektu, 

který byl schválen národní agenturou Francie na pozici náhradníka. 

Cíle našeho projektu také korespondují s cíli Regionální inovační 

strategie Jihomoravského kraje  (RIS JMK), dlouhodobého plánu, který 

zvyšuje konkurenceschopnost celé jižní Moravy. Naše partnerská škola 

je zaměřena na výuku ekonomiky a zemědělství, proto se v prezenta-

cích o svých regionech zaměříme na představení úspěchů regionálního 

průmyslu v zahraničí ( např. Zetor, elektronový mikroskop, legendár-

ní vůz Z4 atd.), historie v úspěšnosti regionu ( např. Vaňkovka, 

Kaplanova turbína, Mendelovy zákony dědičnosti, model parního stroje 

atd.), evropsky špičkové školství (Partnerství s Masarykovou uni-

versitou, VUT, INTEMAC,INBIT,INTEMAC, nanotechnologie, mikrotechno-

logie, IT aj.), zemědělství a vinařství ( Agrotec, Gotberg, Sonberg 

, Střední vinařská škola ve Valticích aj.). Při návštěvě studentů a 

učitelů francouzské partnerské školy v Hustopečích, zaměříme program 

na poznání atraktivity Jihomoravského kraje a navštívíme některé 

z výše uvedených podniků a škol. Tím vybudujeme pozitivní povědomí o 

„podnikání“ v našem regionu ( ekonomika, průmysl, zemědělství  a vi-

nařství).  

 

5. Projekt „100 vědců do středních škol“ 

 

Setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s 

předními vědci z mnoha různých vědních oborů se uskutečnilo 

v Brně ve dnech 18.-20.4.2018 .Cílem semináře s názvem Z Brna Ke 

hvězdám bylo seznámit studenty s aktuálními poznatky ze světa 

vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího 

studia a získání přehledu o různých vědních oborech. Pedagogy 

mohou přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim 

možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institu-
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cemi. Semináře se zúčastnilo 12 studentů naší školy pod vedením 

RNDr. J.Čeperové a Mgr. P.Dvorníka, 

 

 

6. Škola spolupracující s Mensou, podpora nadaných žáků 

 

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená 

na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní 

přístup. V kategorii B ( prima-kvarta) řešilo úkoly 29 našich žáků, 

celkový počet řešitelů v ČR 20722 a z toho 2983 v JmK. Výbor-

ných výsledků dosáhli žáci kvarty Dufková Alžběta, Witpeed Lukáš a 

Konečný Adam.  V kategorii C (vyšší ročníky) se do řešení úkolů za-

pojilo 10 žáků. Vynikajícím výsledkem si zajistila postup do kraj-

ského kola Michaela Dunajová ze septimy, také skvělý výsledek Marti-

na Pleyera z oktávy řadí mezi nejlepší z 10825 řešitelů z ČR ( 1222 

v JmK). 

 

Bobřík informatiky- národní kolo 10.ročníku 

se uskutečnilo první a druhý listopadový týden za účasti 74 518 žá-

ků. Do řešení logických úloh se online zapojilo 96 žáků z naší školy 

a 44 žáků se stalo úspěšnými řešiteli! V kategorii Benjamin (1.C a 

2.C) soutěžilo 19 žáků a 13 žáků získalo diplom úspěšného řešitele. 

Nejvíce bodů získal Jan Baroň z 1.C- 216 bodů ( z 250 možných bodů). 

V kategorii Kadet 30 žáků a z nich 22 úspěšných řešitelů. Nejvíce 

bodů získal L. Witpeerd ze 4.C 220 bodů ( 344.místo v ČR), v katego-

rii Junior 6 úspěšných řešitelů ze 24 soutěžících, nejvíce bodů 

M.Malý (6.C) a V.Rozinka (5.C) 204 bodů ( 120.místo v ČR), v katego-

rii Junior 3 úspěšní řešitelé z 23 žáků, nejlepší výsledek O.Herich 

(7.C) 177 b.(226.místo v ČR). 

 

7. Finanční gramotnost 

 

Workshop pro žáky kvinty v rámci projektu AISIS " Rozumíme penězům", 

který je financovám Ministerstvem průmyslu a obchodu se uskutečnil 

na naší škole  12.10.2017. 

Cílem workshopu bylo seznámit žáky se spotřebitelskými právy v ob-

lastech:záruk a uplatňování reklamací, nákupů mimo kamenné prodej-

ny, cestovních zájezdů, spotřebitelských úvěrů. Obsah workshopu, 

který vedl pan Robert Kočí byl zaměřen na finanční gramotnost žáků 

a  zvyšování jejich kompetencí v oblasti ochrany a práv spotřebite-

le.Žáci pracovali ve skupinách a řešili praktické úkoly podle získa-

ných informací z oblasti práva. 
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Obrazová příloha: 

 

1. Do světa! 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EDISON 
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3. CLIL ve výuce 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

v rámci celoživotního učení: 

 
V rámci celoživotního vzdělávání si doplňuje kvalifikaci Ing. Zdeněk 

Tupý na Matematicko – fyzikální fakultě UK Praha.  

 

 

m) údaje o předložených a školou realizovaných pro-

jektech financovaných z cizích zdrojů: 
 

 

Projektová činnost a podpora talentovaných žáků ve školním roce 

2017/2018 

 
 

1. Erasmus+ KA1 „Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných před-

mětů“ 

    2016-2018 

 

2. Do světa! 2017 -  Dolní Rakousko 

 

3. EDISON 2018 

 

4. Erasmus+ KA2 „ Let´s take a CLIL together“ 

 

5. „100 vědců do středních škol“ 

 
6. Škola spolupracující s Mensou 
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    Logická olympiáda, Bobřík informatiky 

 

7. Finanční gramotnost 

 

 

Zpracovala: RNDr. Jarmila Čeperová 

            Projektová manažerka podle IPMA                                                                                                   

 

 

 

n) údaje o spolupráci s odborovou organizací a další-

mi partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 
 

aa)Na škole pracuje jedna odborová organizace jejíž název je Základ-

ní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, 

Gymnázium T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7. Tato organi-

zace má 19 členů, řídí ji tříčlenný výbor ve složení Mgr. Šebesta 

Radim, Mgr. Formanková Marie, Anežka Jakešová. Předsedou je Mgr. Še-

besta Radim. 

 

bb) Významným partnerem při plnění úkolů ve vzdělávání je Masarykova 

Univerzita Brno a VUT Brno. 

 

 

 

 

Zpracoval Mgr. Radim Šebesta, ředitel Gymnázia     

T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, 

příspěvková organizace 

 

 

                                  říjen 2018 


