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Základní údaje o škole 

 
1. Název školy: Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace 

 

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

 

3. Charakteristika školy:  

 

4. Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace, bylo zřízeno výnosem Minister-

stva školství a národní osvěty 14. října 1919, číslo 47345.  

7. března 1990 byl gymnáziu propůjčen čestný název Gymnázium T. G. Masaryka. Od 1. 1. 1991 je 

školou s právní subjektivitou jako rozpočtová organizace a s účinností od 1. 1. 1995 je organizací 

příspěvkovou. S účinností od 1. 9. 1996 bylo Gymnázium zařazeno do sítě škol, předškolních zaří-

zení a školských zařízení podle § 13a, odst. 2 a § 13 b, odst. 3 zákona 564/90 Sb., v platném znění. 

Gymnázium je umístěno 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 zača-

la sloužit v roce 1967. V únoru 2010 byla dokončena přístavba tělocvičny. 
 

5. V současné době je zde zabezpečováno čtyřleté (79-41-K/41) a osmileté (79-41-K/81) studium v 12 

třídách.  

 

6. Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj 
 

 

7. Údaje o vedení školy: 

 

Ředitel školy:    Mgr. Radim Šebesta  

       Telefon: 519 360 570    

      E-mail:   reditel@gymhust.cz  

 

  Statutární zástupce ředitele školy: 

      Mgr. Lenka Maděřičová 

      Telefon: 519 360 569                

E-mail: l-madericova@gymhust.cz 

 

8.  Adresa pro dálkový přístup:    

      gymnazium@gymhust.cz 

      www.gymhust.cz 

      ID datové schránky: krizkwq 

 

 7. Údaje o školské radě: 

 

 Ing. Vachala Oldřich          zástupce zřizovatele 

 Mgr. Brabcová Ivana   zástupce zřizovatele 

 Mgr. Prchal Miroslav, DiS.               zástupce zřizovatele 

 Mgr. Blanka Cahová   zástupce  ped.prac. 

 Ctirad Šedý                     zástupce  ped.prac.  

                          předseda školské rady 

 Mgr. Funk Vít    zástupce ped. prac. 

Kopová Kateřina    zástupce zákonných zástupců 

  Hanák Patrik    zástupce zletilých žáků 

Řiháček Šimon     zástupce zletilých žáků 
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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 

 

 
Počty žáků ve školním roce 2021/2022 k 30.4.2022 

 

       

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

Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků 

1. 1 29  0  0 1 25 

2. 1 26  0  0 1 21 

3. 1 32  0  0 1 22 

4. 1 27  0  0 1 14 

5. 1 22  0  0     

6. 1 24  0  0     

7. 1 22         

8. 1 21         

celkem 8 203 0 0 4 82 

 

 
 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 

podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu ve školním roce 2022/2023 

 

MPP byl naplněn těmito akcemi: 

 

Hodina s preventivním programem, 3.C, B.Cahová, J.Majerová , V. Komoňová  

Adaptační kurz, 1.A, Němčičky, J.Pokorná  

Šikana a kyberšikana, 1C, Policie ČR  

Kyberšikana, 2.C, Policie ČR  

Drogová problematika, 3.C, Policie ČR  

Trestní odpovědnost, 4,C, Policie ČR  

Rizikové sexuální chování žáků, nižší stupeň, dotazníkové šetření  

Prevence šikany, 1.C, 2.C, Mgr. Adamusová  

Přednášky Anabell – poruchy přijmu potravy, 1.A, 5.C, 4.C,3.C dívky  

Přednášky MP Education   

Dospívám - dívky 1.C, 2.C  

Na startu mužnost - hoši 1.C, 2.C  

Žena jako symbol - dívky 1.A, 5.C  

Cesta k mužnost - hoši 1.A, 5.C  

Ditribuce letáků - nikotinové sáčky - studentům i rodičům   



  

Průběžně Během školního roku probíhaly další aktivity jako například sportovní den, den dětí,  sportovní 

turnaje, zájezdy do divadel, různé projekty s výjezdem studentů  

v rámci České republiky i do zahraničí, …  

 

Zpracovala Blanka Cahová, školní metodik prevence 
 

 

Výchovné poradenství 

Oblast výchovného a kariérního poradenství zabezpečovala výchovná poradkyně Mgr. Věra Komoňová. 

Práce výchovné poradkyně vycházela z Plánu činnosti výchovného poradce pro školní rok 2021/2022 a 

byla zaměřena na následující činnosti: 

 konzultace k volbě povolání 

 seznamování studentů s možnostmi dalšího studia – osobně, prostřednictvím informativní ná-

stěnky, v době distanční i prezenční výuky zasíláním nabídkových emailů z VŠ a vzdělávacích 

organizací prostřednictvím Edupage a emailů 

 organizace kurzů TSP – kursy neproběhly z důvodů nezájmu studentů 

 účast na seminářích určených pro VP 

 účast na veletrhu vzdělávání Brno - Gaudeamus 

 spolupráce s SPC Brno, PPP Brno, Břeclav a pobočkou Hustopeče 

 konzultace s žáky a rodiči v případě výchovných problémů 

 spolupráce a konzultace s třídními učiteli a ostatními vyučujícími při práci s žáky s doporučením 

z ŠPZ 

Na začátku šk. roku byli všichni vyučující informováni o žácích majících doporučení z SPC Brno a 

ostatních PPP včetně metodických pokynů, organizaci výuky a popř. způsobu ověřování a hodnocení 

těchto žáků. Vše bylo od září 2021 podrobně specifikováno pomocí informačního systému školy ve 

složce Nástěnka učitelé – Třídy a jejich specifika. Na všechny změny byli upozorněni vždy třídní učite-

lé a konkrétní vyučující předmětů, kterých se informace nejvíc týkaly. Všichni pedagogové tyto infor-

mace pravidelně a pečlivě procházeli a hlídali si jejich aktualizace. 

Důraz byl kladen především na úzkou spolupráci s TU a rodiči jednotlivých žáků při řešení různých pro-

blémových situací, týkajících se např. pomoci při zlepšování vztahů v třídním kolektivu, časté absence 

žáků, jejich zdravotní potíže, případně problémové zvládání přípravy na vyučování a výuky samotné, aj. 

Zvláštní pozornost byla věnována žákům v oblasti dalšího vzdělávání. Informace o možnostech studia na 

VŠ, VOŠ a JŠ v ČR i v zahraničí získávali maturanti v úvodu školního roku na nástěnce VP, kde byly 

informace průběžně doplňovány, byly v plánu i besedy a prezentace zástupců VŠ, hlavně našich bývalých 

studentů, ale tyto aktivity se z důvodu situace kolem covidu a nezájmu studentů neuskutečnily. 

Začátkem listopadu pak někteří studenti maturitních a předmaturitních ročníků navštívili Veletrh vzdělá-

vací nabídky GAUDEAMUS v Brně, kde získali celkový obraz nabídky studia. 

Byla naplánována návštěva Informačního poradenského centra při Úřadu práce v Břeclavi, kde měli ma-

turanti získat nezbytné informace praktického rázu, týkající se např. napsání motivačního dopisu, životo-

pisu, vzdělávacích kurzů a školení, postupu při ukončení nebo přerušení studia na VŠ. 

Tato aktivita se však v minulých dvou letech neuskutečnila.  

Během celého školního roku probíhala velmi intenzivní a důsledná spolupráce s asistentkou pedagoga ve 

třídě 1. A a 3. A, v rámci distanční i prezenční výuky na základě dohody s SPC Brno i intenzívní spolu-

práce s žáky z 1. A a 3. A, kteří svoje povinnosti nezvládali. Na konci školního roku se ukázalo, že žák 

z 3. A se domluvil v SPC a s rodiči, že by chtěl už dál pokračovat ve studiu bez AP, proto mu bylo vyho-

věno a AP se v posledních týdnech tomuto žákovi nevěnovala. Bylo to zejména proto, že si chtěl vyzkou-



šet svoji samostatnost a dovednosti v učení a studiu bez AP, jelikož chce pokračovat ve studiu na VŠ, kde 

ho už AP doprovázet nebude. Tento žák zaznamenal za pomoci své učitelky ČJ i významný úspěch na 

poli celorepublikové soutěže Skrytá paměť Moravy, kterou vyhrál ve své kategorii, což byl obrovský 

úspěch zejména v případě tohoto žáka. I to značně pozvedlo jeho sebedůvěru, a proto začal plánovat svoji 

budoucnost se značně menší pomocí okolí a snažil se všechno zvládat sám. Zejména otec v tomto případě 

velice ocenil podporu školy a vyučujících ve studiu tohoto žáka. 

Během školního roku se řešilo několik případů žáků, kteří nezvládli v době distanční výuky sociální od-

loučení od kolektivu třídy a vzdělávací povinnosti související s distanční výukou, a to se promítlo i do 

školního roku 2021/2022, kdy se zvýšil počet žáků, kteří navštívili PPP a byla jim doporučena podpůrná 

opatření 1. – 3. stupně. 

Zpracovala Mgr. Věra Komoňová, výchovná poradkyně pro školní rok 2021/2022. 
 

 

Podpora talentované mládeže: 

 

Mensa 

Naše gymnázium je Školou spolupracující s Mensou od roku 2015. 

Logická olympiáda 2021 

Kategorie B 

12 soutěžících, nejlepší výsledky:                                             

1.    Matěj Šrubař (4.C ) ,  2. Max Blinka (3.C ) ,       3. Antonín Kukleta (2.C)  

4.    Pavel Tihlařík  (1.C)    5. Václav Kukleta  (4.C),  6.  Martina Knoflíčková  (3.C) 

Kategorie C 

16 soutěžících, nejlepší výsledky: 

1.    Lukáš Zemene (7.C ),      2.  Julie Juřišicová (5.C),  3. Helena Vechetová (8.C) 

4.    Emma Staňková (5.C ),   5. Vojtěch Ziatko (5.C),    6. Jan Bartoň   5.C 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory nadaných studentů 

 

JCMM 

Spolupráce s JCMM pokračovala stejně jako v minulých letech, studenti byli informování o nabídkách 

zapojení do T-exkurzí, soutěže N-thropy atd. 

V „nadáčích“ je zapojen student kvinty Jan Bartoň, který splnil požadované body v hodnocení jeho akti-

vit podle podmínek této podpory nadaných studentů PPNS v přírodních vědách a technice. 

V červnu 2021 se výběrového kola do PPNS zúčastnil žák kvarty Matěj Šrubař. Přestože jeho výsledky 

jednodenního pedagogicko-psychologického testování jsou velmi dobré a vykazují jeho nadání, nebyl 

vybrán mezi nejlepší, kteří doplnili seznam PPNS pro další školní rok 2022/23. 

RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka práce s nadanými studenty 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory nadaných studentů 

 

 

Projekt „100 vědců do SŠ“ 

„Věda v neklidné době“ bylo téma semináře, kterého se zúčastnilo 5 studentů z naší školy v krásných 

prostorách Akademie věd ČR v Praze 2. a 3. června 2022 v rámci projektu  100 vědců do SŠ, který orga-

nizuje Ústav informatiky AV ČR a jehož cílem je setkání nadaných studentů s předními vědci. Nejvíce 

studenty zaujaly přednášky a následná diskuse na téma (Ne)spoutaná energie s Danou Drábovou( vysvět-

lila nám i velký výpadek energie při našem příjezdu, který ochromil část Praha) a Co jsme se naučili o(d) 

koronaviru Jana Pačese, který svým nadšením pro vědu motivoval studenty k dalšímu studiu na VŠ.  

Součástí  programu byla i návštěva Veletrhu vědy, největší populárně naučné akce, kterou pořádala AV 

ČR na výstavišti v Letňanech. Vědu na vlastní kůži studenti mohli zažít prostřednictvím interaktivních 

exponátů, vizuálně atraktivních expozic, mobilních laboratoří s praktickými ukázkami toho nejzajímavěj-

šího, co česká věda nabízí. 



Reflexe studentů: 

Účast na tomto projektu mi hodně dala. Myslím si, že přesně tento typ výuky je pro nás studenty velmi 

přínosný, protože se o daném tématu dozvídáme přímo od odborníků, kteří se jím zabývají třeba celý svůj 

život a na rozdíl od školních učebnic s nimi můžeme naživo diskutovat (Jan Bartoň) 

Letos jsme se dozvěděli o tom jak je to s energií, jak funguje COVID-19, něco o budoucnosti robotech ve 

válkách, jak se domlouvat s mimozemšťany a nakonec jak spolupracují fotografie s uměním. Zúčastnili 

jsme se taky veletrhu vědy. Ten jsem procházel s Lukášem a zastavili jsme se na několika stanovištích. 

Nejvíce nás ale asi zaujala “myslitelská bitva”. Dostali jsme na hlavu čelenky, které snímaly naše elek-

trické impulsy v mozku a díky soustředění jsme posouvali kuličku k našim protivníkům (naprosto jsme 

naše protivníky rozdrtili). Nakonec bych ještě zmínil krásnou noční procházku centrem Prahy, městem 

stovky věží. (Adam Šperka) 

 

 

 
 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory nadaných studentů 

 

 

 

Finanční gramotnost  
 

Naši žáci a studenti patří mezi nejlepší v kraji v soutěži Finanční gramotnost! 

Do 11.ročníku soutěže se zapojilo 325 škol a více než 20,5 tisíc žáků, což je nejvíce v její historii. 

Oba týmy z naší školy, které zvítězily v kategorii II. a III. v okresním kole, patří mezi tři nejlepší  ve 

svých kategoriích v Jihomoravském kraji. 

V kategorii II. řešil teoretické i praktické úkoly tým ve složení Matěj Šrubař, Alžběta Hrádková, Lenka 

Burešová ( všichni 4.C) a Martina Knoflíčková (3.C).  Prezentaci praktického úkolu ( finanční rozpočet a 

zajištění výletu do zahraničí pro celou třídu)obhajoval tým 8.4. online před komisí složenou z členy 

z ČNB, MF ČR, MŠMT a pořádající organizací Metodica a EPFA ČR , vedli si velmi dobře a byli po-

chváleni. V krajském kole skončili na skvělém 3.místě 

V kategorii III. tým ve složení Jan Bartoň, Jitka Stritzlová (oba 5.C) a Petr Soudek (6.C) si vedli velmi 

dobře při obhajobě své prezentace praktického úkolu ( založení firmy) 19.4., který komise velmi  hodno-

tila  a tým získal skvělé 3.místo v silné konkurenci gymnázií a obchodních škol Jihomoravského kraje. 



Blahopřeji ke skvělým výsledkům v silné konkurenci a děkuji za aktivní přístup při přípravě prezentací a  

videa a jejich obhajobě! Cením si  Vaší práce nad rámec školních povinností. 

 

 

 

 
 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory nadaných studentů 

 

 

 

Rozpočti si to! 

Smyslem interaktivní soutěže Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základ-

ních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to především v rodinném rozpočtu. 

Tým tercie Chytré kočky pod vedením kapitánky Martiny Knoflíčkové získal za plnění  úkolů domácího 

rozpočtu počet bodů, který jim zajistil vynikající  43.místo v celostátním kole , kterého se zúčastnily pou-

ze OA a SOŠ a SOU se zaměřené na finanční služby. 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory nadaných studentů 

 

 

 



Astronomická olympiáda 

Úspěšní řešitelé krajského kola Astronomické olympiády! 

V letošním 19.ročníku Astronomické olympiády se našim žákům opět velmi dařilo vyřešit teoretické a 

praktické ( pozorovací ) úkoly krajského kola, které probíhalo online. Zapojilo se 6 žáků a 4 z nich se 

stali úspěšnými řešiteli ve své kategorii. 

Kategorie CD Jan Bartoň 8.místo ( 30 účastníků), v kategorii EF Matěj Šrubař 5.-6.místo a Martina Knof-

líčková  15.místo ( 70 účastníků), kategorie GH Anna Romanová 19.-22.místo ( 80 účastníků). 

Všem blahopřejeme, děkujeme za aktivní zapojení do online soutěže ve školním i krajském kole a repre-

zentaci školy.  

 

 

 
 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory nadaných studentů 

 

 

 

Bobřík informatiky 

Úspěšní řešitelé národního kola soutěže Bobřík informatiky!  

Národního kola 14. ročníku předmětové soutěže podporované MŠMT se zúčastnilo celkem 109 442 

soutěžících. 

Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informativního myšlení, algoritmizace, porozuměním informa-

cím, řešením problémů a digitální gramotnosti. Test vyplňovali online, vybírali z několika odpovědí nebo 

přemísťovali objekty na obrazovce. 

V kategorii Senior  Helena Vechetová i Alžběta Dufková ( obě 8.C) jsou úspěšnými řešitelkami a získaly 

výborné umístění v ČR. H. Vechetová ziskem 156 bodů se zařadila na 217.místo a A.Dufková se 155 

body na 258.místo z celkového počtu 5052 studentů z gymnázií v ČR. 

V kategorii Junior jsou úspěšnými řešiteli Jitka Stritzlová  ( 5.C), ziskem  160 bodů obsadila 182.místo 

v ČR a Jeroným Kamenský (5.C)  získal 143 bodů a je hodnocen na 494. místě v ČR  z celkového počtu 

9718 účastníků v této kategorii. 

V kategorii Kadet soutěžilo 47 žáků, z nichž je 24 úspěšných řešitelů. Nejlepší výsledky v této kategorii:  

J. Fojtlíková (3.C) 177 b., M.Brehler (3.C) 172 b. a M.Šrubař (4.C) 

V kategorii Benjamin ze 14 účastníků jsou 4 úspěšní řešitelé. Nejlepších výsledků dosáhli: J.Sedláček 

(2.C) 172 b., D.Dubinin ( 2.C) 144 b. a V.Kučera (2.C) 132 b. 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory nadaných studentů 

 

 

 

Energie budoucnost lidstva! 

Energie a budoucnost lidstva byly tématem projektového dne pro žáky tercie a kvarty, který se konal 17. 

2. 2022. 

Přednášejícím byl odborník  z praxe   Ing. Lukáš Radil, PhD. z VUT Brno a spolu se žáky hledal odpo-

vědi např.  na otázky Dokážeme žít bez energie? Jaké zdroje energie máme k dispozici? Co je největším 

problémem elektřiny? Jaké jsou klady a zápory zdrojů energie? Rostou ceny energií pro domácnost -  jak 

šetřit energií v domácnosti?  



Tříčlenné týmy tercie a kvarty se zúčastnili celostátní soutěže o energii, které pro ně pořádající organiza-

ce projektových dnů o energii připravila v červnu. Testové otázky byly velmi odborné, přesto si týmy 

vedly velmi dobře a některým chybělo velmi málo bodů k postupu do celostátního kola, aby zopakovaly 

výborný výsledek třídy kvarty v minulém ročníku této soutěže.   

 

 
 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka podpory nadaných studentů 

 

Mezinárodní festival Future Port Youth 2021 

 

11.11.2021 se vybraní studenti se zapojili do videokonference Future Port Youth 2021 

Lektory byli špičkoví inovátoři a vizionáři z celého světa. Účastnili se stovky středních a vysokých škol 

po Evropě.. 

Hlavním cílem akce bylo ukázat , které nové technologie nabízejí pro zlepšení tohoto světa a dodat odva-

hu k jejich využívání. 

I přes problémy současného světa představit mladým lidem pozitivní vizi budoucnosti, nadchnout je do 

inovativních technologií a posílit v nich nastavení, že nic není nemožné. 

 

Zpracoval Mgr. Radim Šebesta 

 
 

Fab Lab Experience 

 

Během března navštívili naši žáci sérii výstav v kamionu FabLab Experience (sdílenou pojízdnou dílnu), 

který umožňuje vyzkoušet si jinak těžko dostupné moderní výrobní stroje apřístroje. Za pomoci zkuše-

ných lektorů bylo možné  ztvárnit kreativníprojekty a svým nápadům vtisknout realistickou podobu. Žá-

kům byly k dispozici mj. 4 výrobní stroje s ukázkami, elektronový mikroskop, robotické rameno 

 

Zpracoval Mgr. Radim Šebesta 

 

 

Hodnocení environmentální výchovy  

 

Enviromentální výchova, šk.r. 2021/2022 se zaměřila na následující aktivity a témata: Péče o životní pro-

středí tříd a školy (třídění odpadu, šetření energií, péče o estetické prostředí tříd). Školní nástěnky s eko-

logickou a biologickou tématikou (1. patro) jsou využívány školním koordinátorem ekologie a učiteli 



biologie celoročně. např. typy na exkurze, výukové programy, další vzdělávání pedagogů, výlety a brigá-

dy.  

Škola je zaregistrována do celostátního recyklačního programu Recyklohraní, jehož cílem je prohlubovat 

znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace baterií, elektrozařízení a tonerů. Tento program navíc podporu-

jeme celoškolní soutěží tříd "Recykliáda" ve sběru použitých baterií, malých elektrozařízení, mobilních 

telefonů a prázdných náplní do tiskáren. V průběhu roku bylo realizováno několik terénních projektů se 

zaměřením na enviromentální výchovu – školní Den Země pro jednotlivé ročníky se zaměřením na odpa-

dové hospodářství a využití půdního fondu v okolí města Hustopeče, ve spolupráci s CVČ Pavučina pro-

běhla na jaře v jejich areálu výstavba vyvýšených záhonů třídou kvinta, v dubnu se sextáni, septimáni a 

1.A vydali na výpravu za skokanem ostronosým do mokřadů u Nosislavi, prima prožila Den s hydrobio-

logem Mgr. Michalem Strakou, Ph.D. u hustopečských rybníků a v květnu určovali bezobratlé živočichy 

na Brněnské přehradě, Biodiverzita lesa a lesní hospodaření na Děvíně, kvarta zažila výuku přírodních 

věd a biologie na ZŠ Velké Pavlovice. Počátkem června se vybraní žáci zúčastnili pod vedením RNDr. 

Čeperové pravidelné akce akademie věd ČR v Praze “100 vědců do škol“ a koncem června proběhly 

školní výlety a exkurze pro jednotlivé ročníky, do jejichž programu byl zařazen terénní pobyt a enviro-

mentální témata.  

 

Zpracoval Mgr. P. Dvorník (koordinátor EVVO)  

 
 

 

h) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 

nepedagogických pracovníků 

 
Pedagogové se průběžně vzdělávali dle plánu DVPP pro šk. rok 2021-22 v předmětových seminářích 

v rámci DVPP, seminářích k prohlubování kvalifikace a seminářích organizovaných ke státní maturitě, 

zejména pro funkce zabezpečující společnou část maturitní zkoušky a nově i přijímací řízení.  

Nepedagogičtí pracovníci absolvovali v rámci odborného rozvoje vybrané kurzy a nutná povinná školení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Dny otevřených dveří: kvůli distanční výuce a mimořádným opatřením (Covid 19) proběhly on-line  
 

 
 

 
 

Prezentace školy na Veletrhu vzdělávání Břeclav 5.10. – 6. 10.2021 

Prezentace školy na Festivalu vzdělávání Brno – on-line 

 

 

Akademie pro školu a veřejnost 29.6.2022 

 

 

Prezentace činnosti školy na plenární schůzi Spolku rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče 

 

 

Prezentace činnosti školy na třídních schůzkách 

 

 

Prezentace činnosti školy na zasedáních Školské rady 

 

 

Prezentace školy na:  školních webových stránkách (www.gymhust.cz) 

školním facebooku (https://www.facebook.com/gymhust) 

školním instagramu (https://www.instagram.com/gymhust/) 

 

Tištěné články v Hustopečských listech, Břeclavském deníku, Ouest France (Francie), časopis Mensy. 

 

 

 

V rámci výuky se uskutečnily níže uvedené akce, které měly prezentovat školu na veřejnosti, reprezento-

vat v soutěžích a zpestřit výuku v předmětech. Detailnější popisy jsou k dispozici ve zprávách 

z jednotlivých předmětů.   

http://www.gymhust.cz/
https://www.facebook.com/gymhust
https://www.instagram.com/gymhust/


 



 

Studentský parlament (SPGH) 
 
 

Činnost školního parlamentu ve šk. roce 2021/2022 

 

Školní parlament má 24 členů ze strany žáků, kdy každou třídu reprezentují 2 zástupci, 2 pedagogové 

činnost koordinují. Schůzky parlamentu se konají každé dva týdny ve čtvrtek ráno, v případě potřeby i 

častěji.  

Školní parlament zastřešuje veškerou charitativní činnost, ve zmíněném školním roce to byl Srdíčkový 

den, sbírka fondu Sidus a sbírka na ukrajinské rodiny, ubytované v Domě dětí Hustopeče. 

Pod hlavičkou parlamentu se v listopadu konalo testování IQ, pořádané Mensou, pro zájemce, kterých 

bylo 42. 

V letošním školním roce se podařilo vydat dva školní časopisy Salamandr, což bylo podpořeno i vytvoře-

ním nové redakční rady, které se daří zapojit do spolupráce velký počet studentů s jejich příspěvky. 

Pro zpestření života školy pořádá již tradičně školní parlament speciální dny, letos to byl teplákový a če-

picový den.  

Podařilo se zorganizovat i projekt v rámci spolupráce s hustopečskými školami, a to projekt s názvem 

„Školka na gymplu“, kdy byli studenti 2. A pověřeni přípravou zábavného programu v tělocvičně pro 5 

skupin dětí z hustopečských mateřských škol. Tento projekt byl oceněn velkým nadšením dětí.  

Školní parlament také nově převzal patronát nad pořádáním tradiční školní akademie, realizované na 

konci školního roku pro veřejnost. Pro tento školní rok bylo zvoleno téma „Žijeme filmem“ a akademie 

proběhla s velkým úspěchem. 

Poslední a neméně významnou akcí školního parlamentu bylo vybavení a úprava školní studovny tak, 

aby bylo vytvořeno příjemné prostředí pro volné chvíle žáků.  

Členové parlamentu pracují velmi aktivně a zodpovědně a zaslouží si odměnu v podobě výjezdu, který je 

připraven na září příštího školního roku. Všem aktivním studentům děkujeme. 

 

       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Simona Chrastilová a Darina Honsová  



Český jazyk 

 

Hlavním úkolem předmětu český jazyk bylo  naplňování výukových plánů a příprava posledních ročníků 

na maturitu z českého jazyka. Maturita z českého jazyka a literatury byla letos realizována ve školní režii. 

To znamenalo přípravu příslušných podkladových materiálů, témat k písemným pracím a pracovních lis-

tů 

k ústní zkoušce z  ČJ. 

 

Po období distanční výuky ve školním roce  2021/ 22 opět proběhly četné soutěže a akce související 

s předmětem český jazyk a literatura.  

Jednalo se o  tradičně konanéakce -  Olympiáda českého jazyka – letos se do ní hojně zapojili  

žáci prvního i druhého stupně  na úrovni školních kol. 

Proběhla i  školní kola uměleckého přednesu Dětské scény a – I.. kategorie Wolkerova Prostějova. 

I letos žáci postoupili do vyšších kol těchto soutěží (OJČ, Dětská scéna).  

O akcích, zajímavých aktivitách a  úspěších žáků v soutěžích  byly publikovány  články (Hustopečské 

listy, FB školy, webové stránky školy).  

. 

 

I. Soutěže: 

Školní kola  
 

Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna  (soutěžilo se v čtyřech kategoriích) 

Školní kolo recitační soutěže Wolkerův Prostějov  (I. kategorie) 

Školní kola OJČ (dvě kategorie) 

 

Vyšší kola soutěží 

 

I. Recitační soutěže 

 

Dětská scéna  - recitační soutěž: okresní kolo  (reprezentovali tři soutěžící: všichni se umístili) 

Dětská scéna (recitační soutěž) – okresní kolo – účast 3 žáků 

Eliška Brúčková (1.C) - 2. místo,  

Jakub Slaný (3.C) - 3. místo 

Dětská scéna – krajské kolo – účast Elišky Brúčkové (1.C) 

 

 

II. Olympiáda českého jazyka – okresní kolo 
 

Amálie Ježorkvá : 5. místo  II. kat. 

Barbora : 8. místo II.kat 

 

III.Literární soutěže 
 

Byly zaslány příspěvky do soutěže: třídy kvarta, septima, 5.C 

 

Skrytá paměť Moravy 

 

Ocenění v literárních soutěžích  

 

Skrytá paměť Moravy  (soutěž  Památníku písemnictví Rajhrad a Krajského úřadu JM kraje) 

- 1. místo ve II. kategorii (Jan Kadrnka) 

- 5. místo ve I. kategorii (Jitka Stritzlová)  

 

 

 



Další aktivity (exkurze, semináře, zájezdy do divadla) 

 

Dětská scéna (recitační soutěž) – – účast 3 žáků, Eliška Brúčková (1.C) - 2. Místo 

Jakub Slaný (3.C) - 3. místo 

Dětská scéna – krajské kolo – účast Elišky Brúčkové (1.C) 

 

Projekty:  

Funkcionalismus kolem nás – septima, 3.A – vila Tugendhat a další funkcionalistické památky 

v Brně 

Možnosti divadla poezie a Milan Kundera –  spojeno se zhlédnutím absolventského představení 

bývalých žáků gymnázia na JAMU – 6. C – dějepis a liter. ( 

Lekce dramatické výchovy – SVČ Lužánky – Romeo a Julie v souvislostech – 4.C 

Exkurze do Janáčkova divadla – 4.C 

Moderní historie Hustopečí (ve spolupráci s MěM) 

Divadlo:  

 Sněhurka a já (Městské divadlo Brno) – sobotní představení, 20 žáků z primy 

            My fair Lady se Zelňáku – Městské divadlo Brno 
 

Zpracovala Mgr. Anna Růžková, grant českého jazyka 

 

 

Anglický jazyk 

  

Za velkého zájmu soutěžících proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce. Ve třech 

kategoriích se zúčastnilo přes 40 studentů. Nejlepší z nich naši školu reprezentovali v okresním kole v 

Břeclavi, odkud přivezli ta nejvyšší ocenění. Všechny tři studentky obsadily 1. místo ve své kategorii. 

Jednalo se o Barboru Krškovou (sekunda), Karolínu Kosovou (kvarta) a Jindřišku Hovězákovou  (sexta). 

Ani v krajském kole se děvčata neztratila. Karolína Kosová skončila na 6. místě a Jindřiška Hovězáková 

na 7. místě 

Po několikaleté přestávce se studenti naší školy opět účastnili mezinárodní soutěže Best in English. Také 

zde dosáhli vynikajících výsledků. Lukáš Witpeerd z oktávy obsadil 25. místo v ČR a 87. místo v Evro-

pě. Jeroným Kamenský z kvinty byl na 80. místě v ČR a 306. místě v Evropě. Ve zvláštní kategorii pak 

soutěžila Rebecca Brehler ze sexty, která skončila na krásném 2.místě v ČR a Evropě. 

Vyučující hodiny anglického jazyka zpestřovali využíváním anglických časopisů Gate a Bridge a také 

výukou na tabletech v rámci Šablon II. 

Všichni maturanti, kteří se přihlásili k maturitě z anglického jazyka, složili maturitu v jarním termínu. 

Mezinárodně uznávané jazykové certifikáty / FCE nebo CAE / na úrovni B2 nebo C1 složili tito studenti 

– Nikola Hauková (kvarta), Rebecca Brehler (sexta), Emma Procházková a Matylda Střelcová (septima). 

 

Zpracovala Ing. Ivana Chrastilová, garant anglického jazyka 

 

Projektové dny v AJ  
 

Překladatelský workshop – 25. 3. 2022 

Náplní projektové dne byl překladatelský workshopu, který pro žáky připravil Mgr. Pavel Peléšek. Téma-

tem projektového dne byla ukázka práce překladatele z anglického do českého jazyka a sestávala ze tří 

bloků. V prvním bloku Mgr. Peléšek představil principy práce lokalizačního testování v herním průmys-

lu, seznámil studenty s kontrolou jazykové kvality textu v prostředí počítačových her a připravil ukázku 

vstupního testu na tuto pracovní pozici. Ve druhém bloku Mgr. Peléšek společně se studenty diskutovali 

o studentských překladech, které si připravili v rámci příprav na projektový den, následně pak studenti již 

sami ve skupinách pod vedením Mgr. Peléška hodnotili a dále vylepšovali své překlady. Poslední blok 

byl zaměřen na tvorbu titulků k videím a jejich překlad. 

 

 

 



Kulturní diverzita Kanady – 26. 5. 2022 

Projektový den sestával ze dvou přednášek, které si pro studenty připravil Don Sparling. Tématem před-

nášek byla Kanada, konkrétně obecné informace o Kanadě, její geografii, historii, kultuře a politice, a 

diverzita kanadského obyvatelstva a oficiální politika multikulturalismu. Pomocí prezentací Don Spar-

ling, jako dlouholetý učitel kanadských studií na Masarykově univerzitě odborník na dané téma, přibližo-

val tuto zdánlivě vzdálenou problematiku studentům a nabízel jim jiný pohled na možnosti diverzifiko-

vané společnosti. Studenti se během přednášek o témata aktivně zajímali, pokládali otázky a ve zbylém 

čase po skončení přednášek se zapojili do diskuze o současných problémech. 

 
Zpracoval Mgr. Martin Ondryáš, vyučující Aj 

 

 

Německý jazyk 

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla už výuka a aktivity spojené s německým jazykem na naší škole vý-

razně ovlivněny pandemickou situací, ale i tak jsme raději organizaci některých každoročních akcí, jako 

např. zájezdu do Vídně, přesunuly až na další školní rok.  

Hned začátkem školního roku se studenti kvarty zúčastnili s vyučujícími V. Funkem, P. Dvorníkem a J. 

Čeperovou zájezdu do Dolního Rakouska. Zájezd byl v rámci projektu Do světa! 2021 a získal grant ve 

výši 200 tisíc korun. Studenti se během tohoto šestidenního zájezdu mimo jiné seznámili s přírodními 

parky Dolního Rakouska či navštívili jeskyně nebo archeologický park. 

Další akcí, která se konala začátkem školního roku 2021/22 v souvislosti s Evropským dnem jazyků, byla 

návštěva Rakouského institutu v Brně. Návštěvy se zúčastnili studenti 3.A a seznámili se s fungováním 

institutu, nabídkou vzdělávacích akcí a hlavně pro ně byly připraveny různé aktivity v německém jazyce 

s cílem přiblížit studentům rakouskou němčinu a zprostředkovat jim zábavnou formou různé informace o 

Rakousku. Akce byla hodnocena studenty velmi kladně, a tak jsme se rozhodli v budoucnu i nadále vyu-

žít vzdělávací nabídky tohoto institutu. 

Již tradiční akcí, která se koná na našem gymnáziu, byla konverzační soutěž v německém jazyce. Školní 

kolo soutěže proběhlo v únoru 2022. Vítězkou se stala Kristýna Špačková ze 7.C, která postoupila do 

okresního kola. Z důvodu nemoci se jej však nakonec nemohla zúčastnit. 

Ve školním roce 2021/2022 se k maturitní zkoušce z německého jazyka přihlásilo devět studentů. Všichni 

složili tuto zkoušku úspěšně.  

 

Zpracovala Mgr. Jarmila Pokorná, garant německého jazyka 

 

 

Matematika  
 

Celý školní rok 2021/2022 byl kromě výuky naplněn spoustou matematických soutěží, mezi kterými byly 

například Přírodovědný klokan, Pythagoriáda, Pangea, Matematická olympiáda a Matematický klokan. Z 

nich si studenti odnesli několik výborných umístění. 

Je třeba vyzvednout úspěchy Anežky Ziaťkové ze sekundy (1. místo v okresním kole Matematické olym-

piády kategorie Z-7), Maxe Blinky z tercie (1. místo v okresním kole soutěže Matematický klokan) a Ja-

roslava Ondry z tercie (2. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z-8). 

Dále se podařilo uskutečnit I. ročník nové matematické soutěže pro nižší stupeň gymnázia, kterou organi-

zuje naše škola ve dvou kategoriích. V ní uspěli již výše jmenovaní: kategorie prima + sekunda - 1. místo 

Anežka Ziaťková, kategorie tercie + kvarta – 1. místo Max Blinka. 

 

Zpracoval Ctirad Šedý, garant matematiky 

 

 

 

 
 



Finanční gramotnost: 

 

 

Pro vyšší ročníky gymnázia byly ve spolupráci s firmami podnikajícími v sektoru finančnictví 

(BROKER CONSULTING Hustopeče;  Profi FP Brno) zorganizována série přednášek a nácvikových 

akcí na téma finanční gramotnost, fungování finančního trhu, co se na finančním trhu pohybuje 

za společnosti, penzijní systém, rodinné finance, plánování apod.: 

 

6. 1. 2022: Finanční gramotnost - praktická činnost – sexta 

13. 1. 2022: Finanční gramotnost - praktická činnost – 2.A 

20. 1. 2022: Finanční gramotnost - praktická činnost – kvarta 

2. 2. 2022: Přednáška - Finanční gramotnost – 2.A 

17. 2. 2022: Finanční gramotnost – 4.A 

24. 2. 2022: Finanční gramotnost – 8.C 
 

Zpracoval Mgr. Radim Šebesta 

 

 

Fyzika a deskriptivní geometrie 

Cílem těchto předmětů je poskytnout kvalitní a dobře osvojené vědomosti a znalosti, které mohou být 

využívány nejen v těchto předmětech v rámci výuky, ale také v jiných předmětech, při přípravě na vyso-

koškolské studium, při dalším studiu i při uplatnění na trhu práce.  

Výuka fyziky se realizuje hlavně v odborné učebně, kde mohou být využívány pomůcky a soupravy k 

pokusům, počítač a interaktivní tabule. Pomůcky jsou postupně modernizovány. Pro studenty i vyučující 

je k dispozici wifi připojení k internetu. Systém EduPage umožňuje lepší komunikaci s žáky, umožňuje 

přehledně informovat o probraném učivu a zadávat domácí úkoly, doplňovat je o videa a animace, které 

se vztahují k probíranému učivu.  

Deskriptivní geometrie se pro lepší pochopení učiva vyučovala také pomocí modelů těles, modelů, které 

si žáci vlastnoručně vyrobili a také pomocí virtuálních modelů prostřednictvím programu geogebra. Na-

byté vědomosti mohou absolventi využít při studiu na vysoké škole a na trhu práce. 

 

Zpracovala RNDr. Jaroslava Veselá, garant předmětů 

 

Chemie 

 

Chemické olympiády probíhají v kategoriích A, B, C a D. Ve školním roce 2021/2022 byla vel-

mi úspěšná reprezentace školy v chemické olympiádě v kategorie D a C. V kategorii D obsadil 

v okresním kole 3. místo Matěj Šrubař. V kategorii C soutěžil v krajském kole student Jan Bar-

toň a umístil se na 8. místě.  

V rámci učiva chemie třída kvinta navštívila ZŠ Velké Bílovice, kde se zúčastnila výuky chemie 

se zajímavými chemickými pokusy. Dále třída 1.A využila online přednášky z Farmaceutické 

fakulty Karlovy univerzity. Tématem byla radioaktivita.  

Studenti, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce z chemie v tomto školním roce, složili tuto 

zkoušku úspěšně. 
 

 

Zpracovala Mgr. Reiterová Olga, garant předmětu 

 

 



Dějepis 

 

V průběhu školního roku vyučující  vzdělávali žáky v oboru dějepisu,  připravovali 6 žáků k maturitní 

zkoušce. Pro  zatraktivnění výuky  zorganizovali soutěže, projekty a exkurze. 

 

1. Soutěže 

Na škole se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Nejúspěšnější řešitelé – Josef Fojtík a Mar-

tina Knoflíčková z tercie   postoupili  v březnu  do okresního kola v Břeclavi, kde se umístili na 

předních místech: Josef Fojtík byl 3. a Martina Knoflíčková 7. 

 

Tříčlenný tým ve složení Adam Šperka, Jáchym T. Langar ze septimy a Martin Brúček ze 3.A 

reprezentovali školu v krajském kole dějepisné soutěže Dějiny 20. a 21.st. a obsadili 24.místo. 

 

2. Projektové dny 

Hustopeče 1918 – 1945   (historie, kultura a spisovatelé)- Třídy  8.C  a 4.A.  se vypravily 

24.9.2021 do Městského muzea a galerie v Hustopečích, kde pro ně paní ředitelka S. Nezhodová 

ve spolupráci s panem M. Vejpustkem připravili program, který v průběhu dopoledne formou 

přednášky a komentované prohlídky městem seznámil žáky s komplikovaným soužitím Čechů, 

Němců a Židů v uvedeném období. Na konkrétních osudech a  na  konkrétních lokacích jim byly 

přiblížené historické události a jak se odrazily na životech tehdejších obyvatel. Cílem projektu 

bylo  také upozornit žáky na nebezpeční totalitních režimů V  průběhu byla realizována mezi-

předmětová spolupráce dějepisu (poznatky z historie) a českého jazyka a literatury ( informace o 

kulturním dění a spisovatelích). Program probíhal v rámci projektu Šablony II. 

Osudy Židů v Hustopečích     

15. března vyrazila  třída kvarta   za poznáváním historie  města Hustopečí se zaměřením na téma 

Židů. Edukativní program probíhal v rámci projektu Šablony II..     Nejprve studenti navštívili 

Městské muzeum a galerii v domě U Synků, kde paní  ředitelka   Soňa Nezhodová přiblížila ži-

dovskou historii v Hustopečích od prvních zmínek o jejich příchodu do města.  Dozvěděli  se  in-

formace o konkrétních židovských rodinách a o atmosféře, ve které zde žili nejen v období 2. 

světové války. Následně  se vydali po památkách a významných místech spjatých s jejich osu-

dem. Navštívili např.  místo, kde stála synagoga, dům rabína a např. první velkou továrnu na 

zpracování pendreku patřící židovské rodině. Dozvěděli se též, kde se nacházel  pracovní tábor   

pro maďarské Židy  v období  2. světové války, podívali se na židovský hřbitov a dozvěděli se, že 

část budovy našeho gymnázia byla dříve židovským domem.  V  průběhu byla realizována mezi-

předmětová spolupráce dějepisu (poznatky z historie), českého jazyka a literatury ( informace o 

kulturním dění a spisovatelích) a angličtiny, protože o  zajímavých lokacích natočili česko-

anglické video. 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 



3. Exkurze 

4.dubna  2022  se konala  dějepisná exkurze sekundy do kostela se zachovalým gotickým 

opevněním a podzemními chodbami v Kurdějově. V průběhu byly realizovány mezipředmětové 

vazby s biologií (poznávání fauny a flory Kurdějova). Prohlídku s odborný komentářem obstarala 

Mgr. Veronika Kamenská.  

 

Prima navštívila 7. dubna  Bránu do Římské říše, resp. návrší Hradisko nad řekou Dyjí, která se 

nachází v sousedství Aqualandu Pasohlávky a připomíná zdejší římský vojenský tábor z doby 

Markomanských válek. Studenti se seznámili s historií Římské říše i místa samotného, zjistili, 

které stavby se na tomto území nacházely, na základě zjištěných vědomostí zodpověděli kvízové 

otázky a vytvořili prezentaci o římských protivnících, národech Markomanů a Parthů. Na závěr si 

vyzkoušeli římskou bojovou taktiku – boj v útvaru zvaném „želva“ (testudo). 

 

 



Žáci 2.A a sexty zavítali  ve dnech 15.-17.6.2022  do Prahy. Během  kulturně-historické ex-

kurze navštívili  představení Hamleta v Divadle ABC, areál Pražského hradu, Annežský klášter 

atd.,  prošli se Strahovským klášterem  v doprovodu s bratrem premonstrátem (rodilým Hustope-

čákem) a místy, která jsou běžným návštěvníkům nepřístupná.   

 

Zpracovala Mgr. Langarová Dagmar, garant předmětu 

 

 

Francouzský jazyk 

 

PROJEKT – EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 

Dne 26. 9. si připomínáme Evropský den jazyků. Každoročně u této příležitosti po celý školní rok připra-

vujeme pro žáky rozmanité projektové aktivity zaměřené na rozvoj jazykových dovedností a poznání kul-

turního prostředí daných zemí. Žáci studující francouzštinu se zúčastnili následujících akcí: 

 

FESTIVAL FRANCOUZSKÉHO FILMU – Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti - 24. 11. 2021 

Účast žáků gymnázia T. G. Masaryka v Hustopečích na Festivalu francouzského filmu je již několikale-

tou tradicí. Pro letošní podzim byla vybrána školní projekce nového filmu Kundera: Od Žertu 

k Bezvýznamnosti. Film se promítal v brněnském kině Art a projekce se zúčastnilo 24 žáků studujících 

francouzský jazyk. 

Dokumentární film nás seznámil s osobností česko-francouzského spisovatele Milana Kundery. Provedl 

nás klíčovými okamžiky Kunderova života od počátků jeho kariéry v rodném Brně, přes vysokoškolská 

studia na pražské FAMU, působení na univerzitě ve francouzském Rennes až po jeho emigraci, kdy se 

definitivně usadil v Paříži. 

Film žáky upoutal nejen představením Milana Kundery jako spisovatele. Důležitý byl také historický 

kontext: autor se musel potýkat s nepřízní komunistického režimu, který mu nejen zabránil pracovat, ale 

dokonce ho zbavil českého občanství. Všechny tyto aspekty se odrážejí v jeho díle. 

Nejzajímavějším prvkem filmu byla bezpochyby osobní rovina, která zůstává poněkud zahalena tajem-

stvím. Je to autorův záměr, aby byla navždy skryta za jeho tvorbou. Z příspěvků Kunderových přátel a 

spolupracovníků můžeme lépe pochopit, proč se vždy vyhýbal médiím, odmítal dávat rozhovory a také 

proč se úzkostlivě bránil překladům svých děl z češtiny do francouzštiny či naopak jako i adaptacím 

svých románů. 

 
 

 



MĚSÍC S MOLIÈREM - leden 2022 

15. 1. 2022 uplynulo 400 let od narození geniálního francouzského dramatika období klasicismu Molièra. 

Této osobnosti bylo proto věnováno mnoho zasloužené pozornosti v médiích světových i českých, na 

jevištích brněnských divadel se hrály jeho fenomenální komedie, proběhla série přednášek věnovaných 

tomuto autorovi, ani Filozofická fakulta MU či Francouzská aliance nezůstaly pozadu.  

Žáci studující francouzštinu si také připomněli osobnost, která bude mít vždy své nezastupitelné místo na 

poli světové literatury. Během hodin francouzského jazyka se blíže seznámili s Molièrem skrze rozmanité 

aktivity. Pracovali s dokumentem připraveným francouzskou televizí France 24, plnili úkoly na pracov-

ním listu a své znalosti prověřili hrami Wordwall a Kahoot. 

Žáci se dozvěděli o tomto autorovi mnohem více, než najdeme v učebnicích. Navíc si získali k autorovi 

vztah díky pochopení kontextu, historických souvislostí a zábavným aktivitám. 

 

       
 

 

VAŘENÍ PO FRANCOUZSKU - únor / březen 2022 

V letošním školním roce se Gymnáziu Hustopeče podařilo rozvinout spolupráci s učiteli a studenty fran-

couzské partnerské školy v Le Mans. Výměnný pobyt realizovaný na podzim 2021 v rámci projektu 

ERASMUS + KA2 připravil dobrou půdu pro otevřenou a přátelskou komunikaci. Vznikla tak celá řada 

nápadů, které se daří uskutečnit formou projektové výuky. Pro francouzštináře taková spolupráce před-

stavuje jedinečnou příležitost komunikovat s rodilým mluvčím. Žáci kvarty, kvinty a 1.A společně se 

svými francouzskými protějšky spolupracovali na úkolu, který měl kromě jazykového cíle také kulturní 

rozměr. Výsledkem byla série krátkých zdařilých videí představujících přípravu tradičního francouzského 

či českého pokrmu. Postup i výsledný výrobek žáků by často mohl zazářit na blogu o vaření. Největší 

popularitu si získaly francouzské palačinky na mnoho způsobů, objevily se však také více originální re-

cepty na tartiflette, pain au chocolat či tradiční bretaňské sušenky. 

 

         
 

 

 

WORKSHOP S FRANCOUZŠTINOU – 10. 5. 2022 

Letošní festival francouzské kultury Bonjour Brno sice již skončil, ale dny plné francouzské atmosféry 

pokračují. 24 žáků studujících francouzský jazyk se 10. května zúčastnilo workshopu s francouzštinou. 

Nejprve zavítali do Francouzské aliance, kde byl pro ně připraven pestrý program plný zábavných aktivit: 

vyzkoušeli si komiksový kvíz, rozklíčovali některé fonetické záludnosti, zapojili se do konverzačních 

her. Druhá část workshopu – „Vaření s Francouzem ve venkovní kuchyni“ - pokračovala ve výukovém 

centru Otevřené zahrady. Známý kočovný kuchař François Bouillet z francouzského regionu Franche-



Comté dává žákům jedinečnou příležitost používat jazyk v reálné situaci, naučit se nová slova, ale také 

dozvědět se něco o francouzské gastronomii. 

 

       
 

 

FRANCOUZSKÁ OLYMPIÁDA 

Letošní ročník Francouzské olympiády se konal distanční formou. Vítězky školního kola reprezentovaly 

naše gymnázium v krajském kole 6. 4. 2022. V kategorii ZŠ I soutěžila Nikola Hauková z kvarty a obsa-

dila 4. místo. Kategorii SŠ I zastupovala Zuzana Rubášová z kvinty a umístila se na 3. místě. Matylda 

Střelcová ze septimy získala v kategorii SŠ II 6. místo. 

 

Zpracovala Mgr. Darina Honsová, garant předmětu 

 

 

Ruský jazyk 

 

Ve školním roce 2021/22 se uskutečnilo v rámci výuky ruského jazyka školní kolo konverzační soutěže v 

ruském jazyce. Soutěže se zúčastnili všichni studenti, navštěvující volitelný předmět Konverzace v rus-

kém jazyce. 

Vzhledem k mezinárodní politické situaci byla další kola soutěže v ruském jazyce zrušena. 

 

V březnu 2022 zněla ruština a částečně ukrajinština na besedě s ukrajinskými ženami z Chersonské oblas-

ti. Studenti tak byli bezprostředně konfrontováni s aktuální situací na východní Ukrajině.  

 

Studenti z 1.A,3.A a 7.C se v dubnu zúčastnili regionálního kola Olomouckého a Zlinského kraje umě-

lecké přehlídky Ars Poetica Puškinův památník v Mohelnici, kde obsadili 3. místo a postoupili do ústřed-

ního kola v Praze, kde za interpretaci ruských písní obdrželi zvláštní ocenění. 



 

 

 

Maximální pozornost byla zaměřena na přípravu písemné i ústní části maturitní zkoušky z ruského jazyka 

v maturitním ročníku. 

Profilovou zkoušku z ruského jazyka skládali 2 studenti 8.C třídy. Oba s výborným prospěchem. 

 

Zpracovala Mgr. Jitka Komínková, garant předmětu 

                                                                                                                                                             

Biologie  
 

Výuka v roce 2021/2022 probíhala podle schváleného Školního vzdělávacího programu. Biologické dis-

ciplíny byly na naší škole vyučovány v těchto předmětech: Biologie, Výchova ke zdraví, Seminář a cvi-

čení z biologie, Seminář z biologie. Všichni žáci, kteří se zúčastnili výuky těchto biologických předmětů, 

by nyní měli být schopni realizovat kompetence, které náš Školní vzdělávací program předpokládá. Do 

výuky výše uvedených předmětů byla v průběhu školního roku inovativně zařazována práce s moderními 

technologiemi – především práce s výpočetní technikou - obzvláště tablety. Pro upevnění znalostí a kom-

petencí dle ŠVP bylo ve školním roce 2021/2022 naplánováno také několik aktivit, které měly za úkol 

studentům biologii ještě více přiblížit a zpopularizovat. Většina aktivit byla venkovních: Výprava za sko-

kanem ostronosým do mokřadů u Nosislavi, Den s hydrobiologem Mgr. Michalem Strakou, Ph.D. - vy-

cházka k hustopečským rybníkům, Určování bezobratlých na Brněnské přehradě, Biodiverzita lesa a lesní 

hospodaření na Děvíně, výuka přírodních věd a biologie na ZŠ Velké Pavlovice, návštěva CHKO Pálava 

a ZOO Brno. V prostorách školy proběhla přednáška o genetice organizovaná MZLU Brno a ve spolu-

práci s prevencí sociálně patologických jevů přednáška o dospívání a jeho problematice. Biologie je také 

často voleným maturitním předmětem a v letošním roce složilo ústní maturitní zkoušku jedenáct studentů 

4.A a 8.C. Všech jedenáct maturujících studentů u zkoušky prospělo a jejich výkony odpovídaly jejich 

dlouhodobému hodnocení během středoškolského studia. V soutěžích do kterým jsme se zapojili dosáhla 

největších úspěchů terciánka Hanka Straková, která se v krajském kole Biologické olympiády kategorie 

C stala úspěšnou řešitelkou a obsadila celkové 22. místo.  

 

Zpracoval Mgr. Petr Dvorník, garant předmětu 



Zeměpis  

 
Výuka ve školní roce 2021/2022 probíhala podle schváleného Školního vzdělávacího programu. Zeměpis 

byl vyučován v předmětech zeměpis a seminář ze zeměpisu. Všichni žáci, kteří se zúčastnili výuky těchto 

předmětů, by měli být schopni realizovat kompetence, které náš Školní vzdělávací program předpokládá.  

  

Pro upevnění znalostí a kompetencí ŠVP byly realizovány také následující venkovní aktivity.  

Výprava za skokanem ostronosým do mokřadů u Nosislavi ( třídy 6.C, 7.C a 1.A ).  

Den s hydrobiologem Mgr. Michalem Strakou, Ph.D. u hustopečských rybníků.  

  

Naši studenti byli úspěšní v řešení zeměpisných olympiád :  

školního kola se zúčastnilo 25 studentů, v oktesním kole uspěli studenti J. Bartoň    

( 5.C, 2. místo ), J. Stritzlová ( 5.C, 7. místo ) a J. Fojtík ( 3.C, 8. místo ),  

Jan Bartoň obsadil v krajském kole 7. místo.  

  
Zpracovala Mgr. Blanka Cahová, garant zeměpisu 

 

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

Ve školním roce 2021/2022 se dále rozšiřovalo vybavení učebny ateliér. 

V prosinci proběhla výzdoba školy pod názvem „Rozbité vánoce“. V dubnu se v prostorách školy usku-

tečnila výstava na téma konceptuální umění a dále měli studenti školy možnost vyjádřit se na velké ná-

stěnce k situaci na Ukrajině. 

V červnu se vydala kvarta na návštěvu ateliéru malíře Jana Svatoše, výrobci elektronických hudebních 

nástrojů „Bastl Instruments“ a venkovní výstavy prací a forem sochaře Michala Gabriela na Rzbářské 

ulici v Brně. Třída 1A pracovala na výrobě krátkých animovaných filmů, které se promítaly na letním 

kině v Hustopečích. 

Na samém konci školního roku proběhla v rámci školní akademie ve společenském domě v Hustopečích 

výstava prací z výuky Mgr. Jitky Majerové. 

V rámci předmětové sekce se pracovalo na přípravě maturity z výtvarné výchovy, která se poprvé usku-

teční ve školním roce 2023/2024. 

Zpracoval Mgr. Richard Pták, garant předmětu 

 

  

Tělesná výchova 

 
V září školního roku 2021/2022 se opět konala akce T-Mobile olympijský běh a naše gymnázium u toho 

nesmělo chybět. Na nově zrekonstruovaném stadionu v Hustopečích se představilo celkem 235 studentů, 

kteří si odnesli spoustu diplomů a medailí. 

Velkým úspěchem byla účast výběru žáků nižšího stupně gymnázia v soutěži Školského fotbalového po-

háru 2021-2022, který suverénně ovládli a vybojovali tak 1. místo.  

Nejen ve fotbalu, ale i ve florbalu sklidili vybraní studenti úspěch, konkrétně postup do krajského kola 

florbalového projektu Subterra cup, který by se měl uskutečnit v prosinci 2022. 



Další tradiční událostní byl přebor města Hustopeče ve skoku vysokém s názvem Hustopečská laťka, kte-

rá se uskutečnila na konci ledna.  

Třídy 3.A a septima se zúčastnily v půlce června sportovně-turistického kurzu, který se konal 

v Beskydech v rekreačním středisku Palkovické hůrky. Studenty čekalo mnoho aktivit, například výšlap 

na Lysou horu nebo na rozhlednu Panorama. Vydali se i na Pustevny k soše Radegast a na prohlídku no-

vě zrekonstruovaných útulen Libušín a Maměnka.  

 
Zpracoval Bc. Lukáš Hála, garant předmětu 

 

 

Společenské vědy, Občanská výchova 

 

Ve školním roce 2021/2022 se žáci pod dohledem vyučujících učili pracovat samostatně, efektivně vyu-

žívat moderních informačních technologií, plánovat si své učení, rozpoznávat informace podstatné od 

méně důležitých.  

 

V rámci roku byly uspořádány i projektové dny. Třída 1.A a kvarta se zúčastnili projektové výuky zamě-

řené na finanční gramotnost pod dohledem odborníků ze společnosti Broker Consulting. Žáci byli rozdě-

leni do skupin představujících rodinu disponující určitou peněžní částkou, s níž měli po několik let naklá-

dat, tzn. uzavřít pojištění, vzít si úvěr na hypotéku, začít spořit dětem či investovat. Cílem této aktivity 

bylo dosáhnout předem stanovené finanční částky na získání bydlení. Na základě jimi nakoupených akcií 

a dluhopisů sledovali, jakým způsobem funguje kapitálový trh. Museli se vypořádávat i s nečekanými 

událostmi, jako např. s krádeží veškeré hotovosti, úrazy, stěhováním se a s nezaměstnaností. Studenti tak 

mohli získat teoretické i praktické povědomí o světě financí a vyzkoušet si různé situace běžného života a 

hospodaření s penězi tak, jak to dělají v životě dospělí. 

 

 

 

K maturitě, k profilové zkoušce z předmětu Společenské vědy se přihlásilo celkem 11 studentů (4.A, 

8.C), Společenskovědní seminář si vybralo ve školním roce 2021/2022 z 3. a 4. ročníků vyššího stupně 

studia celkem 42 žáků. Tyto počty zájemců ukazují na trvající zájem žáků o problematiku, kterou jim 

tento předmět nabízí, a to konkrétně o psychologii, sociologii, politologii, právo, ekonomii, filozofii. 

 

Zpracovala Mgr. Klára Očenášková, garant předmětu 

 

 
 

 



    

Hudební výchova 

 

     První pololetí školního roku 2021/22 bylo stále ovlivněno covidovou situací, a proto byla částečně 

omezena výuka i společné a společenské akce. Ve druhém pololetí, po vlně omikronu, se studenti začali 

postupně nadšeně účastnit společných aktivit. Jednou z prvních byla mezipředmětová spolupráce 

s výukou ruského jazyka na soutěži Puškinův památník, do jehož příprav bohužel negativně zasáhla 

válka na Ukrajině. Studenti se ale nedali odradit a se dvěmi nacvičenými písněmi postoupili až do celo-

státního kola. 

     Po dohodě s vedením školy, se školním parlamentem a se zástupci města Hustopeče, začala od března 

- po dvou letech karanténních opatření - příprava a organizace na znovuobnovení  školní akademie. Ná-

ročný byl i nácvik nově postaveného hudebního souboru, čítajícího bezmála 50 členů. Děkujeme všem za 

hojnou účast a podporu této tradice, kde mohou žáci ukázat svůj umělecký talent, i jiné - mnohdy skryté - 

vlohy jako herecký, slovní nebo pohybový projev, navíc před publikem. Celá akce se uskutečnila  

29. 6. 2022 ve Společenském domě, dopoledne pro školu, v 19.30 pro veřejnost 

     Dále se v rámci hudební výchovy uskutečnily tyto akce: 

2. 6.  – první vystoupení nového hudebního souboru na předávání maturitního vysvědčení na radnici 

10. 6. – projektový den 4.C, ve spolupráci s výtvarnou výchovou v ateliérech Brno-Výstaviště, spojené 

s návštěvou výrobny bustrů na elektrické kytary 

13. 6. a 16. 6. – díky laskavosti pana děkana Jana Nekudy, prohlídka 5.C a 1.A kostela sv. Václava a 

Anežky České v Hustopečích, hra na varhany a jejich ladění 
 

 

     

Zpracovala Mgr. Margita Křížová, garant předmětu 

 

Informatika 

 

Předmětová komise INFORMATIKA koordinuje výuku předmětu Informatika a výpočetní technika a 

seminářů z informatiky, které vycházejí ze vzdělávacích oborů Informační a komunikační technologie a 

Informatika a informační a komunikační technologie. Cílem těchto předmětů je poskytnout kvalitní a 

dobře osvojené vědomosti a znalosti, které mohou být využívány nejen v předmětech v rámci naší před-

mětové komise, ale také v předmětech ostatních, při přípravě na vysokoškolské studium, při dalším stu-

diu i při uplatnění na trhu práce.  

Výuku informatiky a výpočetní techniky zabezpečuje škola ve dvou učebnách, z nichž jedna je vybavena 

18 notebooky a druhá 18 počítači s monitory. Učebny jsou dále vybaveny dataprojektorem a multifunkč-

ním zařízením resp. skenerem a tiskárnou. Pro studenty i vyučující je k dispozici wifi připojení k Interne-

tu. Dále jsou pro studenty vyhrazeny hodiny, ve kterých mají přístup do učeben VT. Pro vedení školní 



agendy se využívá systém EduPage, který umožňuje elektronické vedení třídní knihy, lepší komunikaci s 

žáky a rodiči i mezi učiteli navzájem a spousty dalších funkcí, včetně zadávání domácích úkolů. 

V letošním školním roku jsme pořídili pro naše studenty a vyučující tablety k práci v hodinách. Studenti 

mají díky tabletům přístup k internetu a nainstalovaným aplikacím, které tvoří hodinu více interaktivní a 

zábavnější. Dále jsme v letošním roce nakoupili 18 notebooků jako náhradu za tenké klienty z jedné naší 

učebny výpočetní techniky, které byly minulý roky napadeny kryptovirem.  

Škola se v předešlých letech pravidelně účastnila soutěží Bobřík Informatiky a logická olympiáda - vý-

sledky uvedené níže - Můžeme se pyšnit úspěchy naších šesti žáků v krajské soutěži finanční gramotnosti 

– v kategorii II. se skupinka M.Šrubaře, L.Burešová a M.Knoflíčkové umístila na 3.místě. Poté v katego-

rii III. se také na třetím místě umístila skupinka s J.Bartoň, J.Stritzlová a P.Soudek. 

 

Zpracoval David Pokorný, garant předmětu 

 

 

 

Seznam akcí, které podpořily výuku ve šk. roce 2021-22 
- viz Příloha 1 

 

 

Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů a projektů financova-

ných z cizích zdrojů (nepovinný údaj): 

 

 

Projekt Erasmus+ KA2 

 

Projekt Erasmus+KA2, výměnný pobyt studentů Gymnázia T.G.Masaryka a francouzské školy 

LEGTA Rouillon (Le Mans), pokračoval v říjnu 2021 

 

První setkání se uskutečnilo 11.10. -17.10. 2021 na naší škole. V úterý ráno jsme přivítali 17 studentů a 2 

učitele z francouzské partnerské školy v aule školy. Studenti sexty připravili bohaté občerstvení,studenti 

3.A a septimy pod vedením M.Brúčka nádherné kulturní vystoupení, spíše koncert. I do dalších aktivit 

projektu se zapojili všichni studenti naší školy a byli průvodci na společných akcích, které jsme zařadili 

do programu setkání. Např.prohlídka města a exkurze do Agrotecu (sexta), Mendlovo muzeum a prohlíd-

ka Brna ( oktáva a 4.A), Lednicko- valtický areál (septima),sobotní program ( výšlap na Pálavu, vycház-

ka k rybníkům s opékáním špekáčků apod.), prohlídka Prahy v neděli při společné cestě do Francie ( stu-

denti zapojeni do projektu). Přijetí u starostky města (kvinta a 1.A),zapojení do aktivit oslav Erasmus 

days ( všechny třídy).  

Další týden 18.10.-25.10.2021 proběhlo setkání ve francouzské škole, kterého  se zúčastnilo 24  našich 

studentů v doprovodu 3 učitelů. Do programu, který byl velmi bohatý, zařadili hodně společných aktivit i 

ve městě Le Mans, společnou prohlídkou historického města pod vedením neziskové organizace EU, kte-

rá připravila i překvapení v podobě společné fotky s vlajkami našich zemí a EU. Hned první večer jsme 

byli také slavnostně přivítáni vedením školy s bohatým občerstvením. V dalších dnech program pokračo-

val zapojením našich studentů přímo do výuky, dále společnou prací na  výstupu projektu v aplikaci 

wordpressu a sportovními a kulturními aktivitami v krásných  prostorách školy. Nechyběly ani společné 

výlety za poznáním některých míst z  kulturního dědictví UNESCO. V úterý jsme vyrazili na pobřeží 

Normandie, místa vylodění vojáků spojeneckých armád 6.6.1944  na území okupované fašistickým Ně-

meckem. Navštívili jsme město Arromanches, v němž se nacházel spojenecký přístav, a pláž Juno u měs-

tečka Courseulles-sur-Mer, kde se nachází muzeum dokumentující podíl Kanaďanů na invazi.Cílem čtvr-

tečního programu byla návštěva zámku Saumur a projížďka lodí po Loiře. Ráno jsme  prohlédli i expozi-

ci firmy Ackerman a dozvěděli se o výrobě šumivého vína. 

Sobotní program probíhal už bez francouzských přátel, z Le Mans jsme odjeli velmi brzy ráno, abychom 

krásný den strávili návštěvou zahrad zámku Versailles s dopolední fontánovou show a  v poledne se vla-

kem  RER za 2O minut přepravili do Paříže přímo k Eiffelově věži. Metrem jsme se přesunuli z náměstí 



Trocadero na náměstí  Concorde a poslední zastávkou krátkého pobytu v Paříži byl Louvre, kde jsme 

strávili sice pouze 2 hodiny, ale studenti je využili k návštěvě expozice podle svého zájmu. 

Tato dvě setkání zakončila úspěšně náš společný projekt Erasmus+KA2, jehož cílem bylo nejen naplnit  

„Let´s take a CLIL together“, ale především navázat přátelství, která budou jistě pokračovat individuálně 

i v budoucnosti.  

 

A jak vidí přínos výměnných pobytů někteří naši studenti? 

 

„Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit projektu Erasmus a podívat se poprvé do Francie. Navštívili jsme 

naši partnerskou školu a dostali jsme možnost nahlédnout do každodenního života místních studentů. Já i 

ostatní spolužáci jsme s Francouzi navázali silný vztah. Proto není překvapením, že si s nimi píšeme i 

přes takovou vzdálenost. Sám se chci do Francie za několik let znovu podívat. A moji noví přátelé mi 

hned nabídli, že se spolu můžeme setkat. A nakonec jsem konečně dostal motivaci naučit se lépe anglic-

ky“. Šebestián F. 

„Během projektu jsem načerpal nové zkušenosti a dovednosti – procvičil jsem se v komunikaci 

v anglickém jazyce, naučil jsem se spolupracovat se zahraničními studenty… Projekt s sebou přinesl i 

praktické znalosti – cestoval jsem komplikovaným metrem Paříže, naučil se  jak lze  naplánovat trasu, 

objednával, kupoval a platil v odlišné peněžní měně a celkově se orientoval v rozdílných zvyklostech a 

postupech v cizí zemi“. P.J. 

„ Co se týče areálu a vybavení školy, to mi přijde na vysoké úrovni. Zaujaly mě trenažéry pro výuku ří-

zení traktoru i školní kravín. Uvědomil jsem si, že škola není všude jen o teorii, jak jsme zvyklí na gym-

náziích. Na závěr snad jen můžu zopakovat, že jsem rád za účast v projektu. Viděl jsem spoustu míst, 

kam se v dohledné době znovu nepodívám. Kromě toho mi projekt také poskytl cenné kontakty i nová 

přátelství s francouzskými studenty. Až pojedu navštívit Francii příště, s nově nabytými zkušenostmi se 

tam určitě neztratím“. Jan B. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektu Erasmus+ 

 

 



Projekt Erasmus+ KA1 

 

Především omezené cestování do zahraničí z důvodu covidové pandemie neumožnilo zorganizovat 

všechny semináře pro pedagogy v termínech, které byly původně koordinátorkou ve spolupráci 

s organizátory naplánovany. 

 

V říjnu 2021 ( 20.10.-24.10.) se ředitel školy Mgr. Radim Šebesta zúčastnil aktivity job-shadowing (stí-

nování) vedení partnerské francouzské školy LEGTA La Germiniére Rouillon .  

 

Během příznivější epidemiologické situace na jaře  2022 se podařila realizaci naplánovaných seminářů. 

Vyučující přírodních věd Mgr.Petr Dvorník a Mgr.Pavel Příborský se zúčastnili semináře Promoting 

STEAM Education through Teacher Training v Porto ( 21.3.- 25.3.2022) a RNDr.Jarmila Čeperová se-

mináře Improving School Management: from Single Person to Common Strategy16.5.-20.5. v Portu. Or-

ganizátorem obou seminářů byla Dorea Educational Institute z Kypru (Limassol ). Semináře pro ma-

nagement školy  Modern School Leadership v Joensuu  ( Finsko) se zúčastnil ve dnech 22.7.-27.7. ředitel 

školy Mgr.Radim Šebesta. Organizátorem kurzu byla vzdělávací instituce eduKarjala 

 

Realizace projektu byla ukončena k 31.8.2022 a vypracována závěrečná zpráva. 

 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektu Erasmus+ 

 

 

 

Projekt Do světa! 2021 

 

Poznejme přírodní parky Dolního Rakouska! 

 

Bylo cílem projektu pro třídu kvintu a kvartu, který získal dotaci Jihomoravského kraje ve výši 200 tisíc 

Kč z dotačního programu Do světa!2021 a uskutečnil se ve dnech 6.9.-11.9.2021 za účasti 30 žáků 

v doprovodu 3 učitelů. Přes přísná protiepidemická opatření Rakouska se nám podařilo projekt zrealizo-

vat v plném rozsahu a splnit program uvedený v žádosti a dokonce zařadit i další zajímavosti Dolního 

Rakouska.  

 

Podařilo se nám splnit všechny cíle projektu. Žáci poznali přírodní bohatství Dolního Rakouska v kon-

frontaci s naším regionem pod Pálavou a NP Podyjí, který je jedním se společných přírodních krás Jiho-

moravského kraje a Dolního Rakouska. Žáci se seznámili s historií a kulturním bohatstvím navštívené 

spolkové země a pochopili historické propojení s naší zemí. Dalším přínosem a splněným cílem bylo vy-

užití metody CLIL prostřednictvím vyučujícího německého jazyka, který  doplňoval slovní zásobu žáků o 

nové pojmy v historii a zeměpisné a přírodovědné názvy vztahující se k ochraně životního prostředí . 

Vyučující Bi,Z a Nj připravili pro žáky materiály k navštíveným místům, které si žáci doplňovali o pro-

spekty během pobytu. Také připravili pracovní listy, které žáci využijí v další výuce v rámci ŠVP, další 

pracovní listy jsme získali i v navštívených výukových střediscích národních parků. Na závěr poznávací-

ho pobytu vyučující zorganizovali pro žáky zajímavou soutěž k navštíveným místům, ve které  byli žáci 

odměněni za velmi pěkné výsledky. Žáci po návratu zpracovali fotografický materiál a prezentace do vý-

uky Bi a Z. Také připravili nástěnku ve škole z jejich fotografií, výtvarných a literárních příspěvků. 

Výsledky a přínos našeho projektu pro žáky jsme prezentovali v místním a regionálním tisku, na DOD, 

na Veletrhu vzdělávání v Hodoníně a v Brně. Dalšími výstupy jsou letáky a postery, které propagují tento 

úspěšný projekt. 

 

Z reflexe žáků uvádíme některé názory:  

 

„Kromě vítaného uvolnění z prvního týdne školy  jsme měli možnost získat nové poznatky z Bi, Z , D a 

Nj zajímavěji než nudné opakování informací v lavicích.“ J.K 

https://www.google.com/url?q=http://dorea.org/erasmuscourses/promoting-stem-education/&sa=D&source=editors&ust=1656309661295169&usg=AOvVaw1eswDI0Le3F4Q-0htejCkr
https://www.google.com/url?q=http://dorea.org/erasmuscourses/promoting-stem-education/&sa=D&source=editors&ust=1656309661295169&usg=AOvVaw1eswDI0Le3F4Q-0htejCkr
https://www.google.com/url?q=http://dorea.org/erasmuscourses/improving-school-management/&sa=D&source=editors&ust=1656309661297688&usg=AOvVaw3IbmeI_IdI8dW2VxhOsz_9


„Výlet mi pomohl poznat a lépe porozumět oblasti, která je nám tak blízká svojí historií, kulturou a pří-

rodním bohatstvím. Přestože máme velmi dlouhou společnou historii, je zajímavé pozorovat rozdíly a 

srovnávat“.E.S 

„Spoustu historických událostí nám přiblížil stručnými a výstižnými výklady pan učitel  V.Funk. Navští-

vili jsme kláštery, hrady a zámky Melk,  Göttweig, Liechtenstein, Laxenburg, Franzensburg a zámecký 

park na řece Scwechat.“ Zeměpisné zajímavosti po celou dobu doplňoval pan učitel P.Dvorník“.T.B 

„Výlet byl velmi dobře zorganizován paní učitelkou J.Čeperovou, program byl velmi pestrý, nejvíce se 

mi líbila  plavba lodí po největším evropském podzemním jezeře v bývalém sádrovcovém dole Seegrotte. 

Soutěska Steinwandklamm a vodopády Myrafälle , jízda lanovkou Rax s výšlapem k chatě ve výšce 1644 

m n.m. a také jízda první horským vlakem na světě Semmeringbahnem patří mezi moje největší zážitky“ 

J.S 

„Stačilo pozorování krajiny a běžného života obyvatel, upravená města, parky, návštěva restaurací a na-

kupování. Nejvíce se mi líbila procházka lázeňským městem Baden.“F.M 

„Kdybych měl jmenovat jeden nejlepší zážitek, hodně bych váhal, ale doslova mě okouzlilo údolí Wa-

chau“.J.B 

„Já osobně jsem moc rád, že jsem měl možnost se zúčastnit tohoto projektu a získat mnoho zajímavých 

informací. Zjistil jsem také, jaký máme skvělý třídní kolektiv , jak nás tento výlet velmi sblížil a máme 

krásné společné zážitky“.J.P 

Přírodní parky  Thayatal a Podyjí, které se nacházejí na obou březích hraniční řeky Dyje, byly posledním 

bodem našeho programu. Z Hardeggu  pěšky do Čížova a zastávka u hraniční zátarasy „železné opony“ 

symbolicky zakončila náš projekt.  

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektu 

 

 

 



Historie, tradice a kulturní dědictví našich národů 

 

je název projektu, který získal 150 tisíc Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa!2021 a 

uskutečnil se ve  dnech 20.-25.9.2021 za účasti 26 žáků a 3 učitelů.Za přísných protiepidemických opat-

ření z důvodu onemocnění covid-19 se nám podařilo úspěšně splnit program a naplnit cíle podle naší žá-

dosti. Také setkání  s vedením a žáky partnerských škol v Miedznej a Tyhach byla bohužel omezena 

z výše uvedených důvodů a mohla proběhnout jen mimo školu. Ředitelka školy Szkola Podstawova nr.37 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Makuszyńskiego Tychy   Karina Bryja ( dříve působila jako učitel-

ka a později ředitelka v Miedznej) a její kolegové nás velmi srdečně přivítali a domluvili jsme se na po-

kračující spolupráci, která navazuje na úspěšné projekty eTwinning a Comenius, které jsme zorganizovali 

společně od roku 2007. 

Jedním ze splněných cílů projektu bylo vlastní poznání kulturního bohatství daného regionu Slezska, kte-

rý je propojen velmi úzce historicky i kulturně s regionem severní Moravy. 

Během poznávacího pobytu ve Slezsku studenti navštívili mnoho zajímavých míst tohoto regionu- např. 

Osvětim ,Krakov, Vratislav, Věličku a Katovice, které mají důležitou roli v historii polského národa. Do 

programu na zpáteční cestě jsme ještě zařadili návštěvu poutního místa Vambeřice.  

Studenti zpracovali získané informace a fotodokumentace ve svých prezentacích  

( videa, informační letáky, postery, články  apod.), které budou využívat především ve výuce D a Ov 

v rámci ŠVP. 

 Vytvořili také nástěnku z fotografií a literárních příspěvků. Úspěšný projekt také prezentovali v místním 

a regionálním tisku, na DOD veřejnosti, na Veletrhu vzdělávání atd. 

 

Za studenty vyjádřila své dojmy z projektu studentka 3.A 

 

Prvním bodem našeho programu byla komentovaná prohlídka jednoho z největších nacistických koncen-

tračních a vyhlazovacích táborů – Auschwitz-Birkenau, neboli v českém překladu: Osvětim-Březinka. 

Mrazivá prohlídka zdejších komplexů, jež v sobě do dnes skrývají ty největší hrůzy lidstva, v nás zane-

chala tak silný dojem, že na něj už nikdy nezapomeneme. Jedna věc je se o této historické etapě pouze 

učit ve školních lavicích, ta druhá ji naopak pocítit na vlastní kůži. 

Dalším bodem bylo setkání s vedením a žáky polské školy, které bylo bohužel z důvodu opatření proti 

šíření onemocnění covid-19 omezené a mohli jsme se setkat jen mimo školu a předat dárky a pozdravy. 

Na programu druhého dne byla nejprve procházka zámeckým parkem s naučnou stezkou v Pszczyne a 

potom jsme pokračovali do nejkrásnějšího polského města - Krakova. Naše ubytování se nacházelo 

v hostelu na  řece Visla, jež velmi blízce připomínal zájezdní parníček. Přímo nad našimi hlavami se tyči-

la chlouba celého Krakova – majestátní hrad Wawel, který jsme během našeho čtyřdenního pobytu stihli  

navštívit několikrát včetně komentované prohlídky baziliky. 

Během našeho pobytu v Krakově jsme také navštívili Wieliczku,  památku UNESCO, kde jsme 

s nadšením prozkoumávali kouty zdejších rozlehlých solných dolů. Třešničkou na dortu byla naše paní 

průvodkyně Renata Tatoj, která svými vtipnými průpovídkami v českém jazyce oživovala tamější ka-

menné a temné prostředí.Paní průvodkyně nás také s nadšením prováděla další den po krakovských pa-

mátkách UNESCO, mezi které patří např. Hlavní náměstí s radniční věží, tržnicí Sukiennice a Marián-

ským kostelem, z jehož vyšší věže každou hodinu troubí hejnal slavnou melodii. Také výzdoba kostela 

sv. Anny blízko budovy Collegia Maius nás nadchla.  

Program v pátek pokračoval návštěvou historického hlavního města Slezska – Vratislavi (Wroclavi). Ih-

ned po  ubytování v hostelu jsme se vydali na prohlídku tohoto překrásného města. Zdejší budovy a pa-

mátky nás naprosto ohromily. Zábavným doplněním programu byl pomyslný „lov na trpaslíky“, kterých 

je toto město plné. Drobné bronzové sošky malinkých mužíčků různých tvarů a vzhledů zdobily zdejší 

ulice na každém rohu a my se jich snažili zahlédnout, a fotograficky „pochytat“, co nejvíce.  

V sobotu na zpáteční cestě domů bylo poslední zastávkou poutní místo Vambeřice.  

Štěstí i počasí nám přálo a podařilo se nám splnit program, který pro nás připravila koordinátorka projek-

tu RNDr. Jarmila Čeperová. Výklad historických dějin našich národů doplňovala o legendy 

Mgr.J.Komínková a Mgr.D.Honsová přidala  zajímavosti z literatury a kultury. 

Doufám, že mluvím za všechny „účastníky zájezdu“, když napíšu, že se nám celý zájezd moc líbil, splnil 

cíl projektu a motivoval nás k další návštěvě Polska. Víme, že v dnešní „covidové“ době je cestování do 



zahraničí velmi problematické, a proto jsme byli všichni opravdu nadšení, když jsme se dozvěděli, že se 

náš projekt může bez potíží uskutečnit.  

 

                                                                                     Anna Macková, 3.A 

 

 

 
 

 



 
 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektu 

 

 

 



Projekt Do světa! 2022 

„Společně pro budoucnost Evropy“,Do světa! 2022   

Projekt, který získal grant ve výši 200 tisíc Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje,  se uskuteční 

11.9.-18.9.2022 za účasti 40 studentů a 5 pedagogů z naší školy a 12 studentů a 2 pedagogů 

z francouzské školy.  

Spolupráce s francouzskou partnerskou školou v Le Mans pokračuje i po skončení projektu Erasmus+ 

KA2 (2019-2021 ) a tématem pro diskusi studentů obou škol je Evropský rok mládeže, který je vyhlášený 

na rok 2022 a který chce zdůraznit důležitou roli evropské mládeže při utváření budoucnosti Evropy.  

Také předsednictví Francie a České republiky  v EU bylo impulsem pro setkání s europoslancem Janem 

Zahradilem a účast na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, koodinátorka projektu 

 

Projekt OP VVV 

 

Realizaci projektu  zkomplikovala distanční výuka, která trvala až do 10.5.2021, přesto se podařilo splnit 

všechny aktivity šablon podle žádosti do 31.5.2022 . Pouze jsme požádali o jednu změnu DVPP ( 

B.Cahová, místo Polytechnické výchovy – Osobnostní rozvoj).  

2.III/7  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hod 

2.III/8  Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi 

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

2.III/18  Využití ICT ve vzdělávání v SŠ ( 4x 48 hod.), zakoupeno 20 NTB Dell a 20 tabletů Samsung   

2.III/20  Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

2.III/ 21 Projektový den ve škole 

2.III/ 22  Projektový den mimo školu 

Projekt byl ukončen k 20.6.2022 včetně aktualizace dotazníkového šetření.  

Závěrečná zpráva o realizaci projektu k 17.8.2022 byla podána v červenci 2022, v září 2022 byla řídícím 

orgánem schválena po formální i obsahové stránce. 

 

Zpracovala RNDr. Jarmila Čeperová, projektová manažerka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval Mgr. Radim Šebesta, ředitel Gymnázia T. G. Masaryka Hus-

topeče, příspěvková organizace 

 

 

                                  říjen 2022 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1:     Události  
Středa 1. 9. 2021 - Čtvrtek 30. 6. 2022  

Typ: Projektové vyučování, Školní událost 

 

Datum Název Typ ⚐ Třída 

 Do světa ! 2021   

6. 9. Po 
Poznejme přírodní 

Školní událost Kvinta parky Dolního    

 Rakouska !   
    

 Do světa ! 2021   

7. 9. Út 
Poznejme přírodní 

Školní událost Kvinta parky Dolního    

 Rakouska !   
    

 Do světa ! 2021   

8. 9. St 
Poznejme přírodní 

Školní událost Kvinta parky Dolního    

 Rakouska !   
    

 Do světa ! 2021   

9. 9. Čt 
Poznejme přírodní 

Školní událost Kvinta parky Dolního    

 Rakouska !   
    

 Do světa ! 2021   

10. 9. Pá 
Poznejme přírodní 

Školní událost Kvinta parky Dolního    

 Rakouska !   
    

 Do světa ! 2021   

11. 9. So 
Poznejme přírodní 

Školní událost Kvinta parky Dolního    

 Rakouska !   
    

17. 9. Pá 
T-mobile 

Školní událost 
Všechny 

olympijský běh třídy   
    

21. 9. Út Návštěva knihovny Školní událost Prima 
    

 Hustopeče 1918-  
Oktáva, 

24. 9. Pá 45 - projekt Školní událost 
4.A  

Šablony 2 
 

   
    

 Školský fotbalový   

4. 10. Po 
pohár Velké 

Školní událost 
 

Němčice - vybraní  
   

 žáci prima-kvarta   
    

4. 10. Po 
Na den 

Školní událost Prima 
architektem    

    

 Erasmus+:   

11. 10. Po 
Návštěva 

Školní událost 
 

francouzské školy  
   

 v Hustopečích   
    

 Erasmus+:   

12. 10. Út 
Návštěva 

Školní událost Sexta francouzské školy    

 v Hustopečích   
    

13. 10. St 
Přírodovědný 

Školní událost 
2.A, Kvarta, 
Tercie 

klokan    
    

 Erasmus+:   

13. 10. St 
Návštěva 

Školní událost 
 

francouzské školy  
   

 v Hustopečích   
    



Události  
Středa 1. 9. 2021 - Čtvrtek 30. 6. 2022  
Typ: Projektové vyučování, Školní událost 

 

Datum  Název Typ ⚐ Třída 

13. 10. St 
Přírodovědný 

Školní událost Kvinta 
klokan     

     

  Erasmus+:   

14. 10. Čt 
Návštěva 

Školní událost 
 

francouzské školy  
    

  v Hustopečích   
     

  Erasmus+ Setkání   
14. 10. Čt s francouzskou Školní událost 1.A, Kvinta 

  školou na radnici   
     

  Přednáška   
14. 10. Čt Rakouský institut Školní událost 4.A, 3.A 

  Brno   
     

  Přednáška   
14. 10. Čt Rakouský institut Školní událost 3.A Nj 

  Brno   
     

14. 10. Čt 
Přírodovědný 

Školní událost 1.A 
klokan     

     

  Erasmus+:   

15. 10. Pá 
Návštěva 

Školní událost 
 

francouzské školy  
    

  v Hustopečích   
     

15. 10. Pá 
Přírodovědný 

Školní událost Sexta 
klokan     

     

  Erasmus+:   

16. 10. So 
Návštěva 

Školní událost 
 

francouzské školy  
    

  v Hustopečích   
     

  Erasmus+:   
  Návštěva   

17. 10. Ne Gymnázia Školní událost  

  Hustopeče ve   

  Francii   
     

  Erasmus+:   
  Návštěva   

18. 10. Po Gymnázia Školní událost  

  Hustopeče ve   

  Francii   
     

  Erasmus+:   
  Návštěva   

19. 10. Út Gymnázia Školní událost  

  Hustopeče ve   

  Francii   
     

  Erasmus+:   
  Návštěva   

20. 10. St Gymnázia Školní událost  

  Hustopeče ve   

  Francii   
     

  Erasmus+:   
  Návštěva   

21. 10. Čt Gymnázia Školní událost  

  Hustopeče ve   

  Francii   
     

  Erasmus+:   
  Návštěva   

22. 10. Pá Gymnázia Školní událost  

  Hustopeče ve   

  Francii   
     



Události  
Středa 1. 9. 2021 - Čtvrtek 30. 6. 2022  
Typ: Projektové vyučování, Školní událost 

 

Datum Název Typ ⚐ Třída 

   Erasmus+:   
   Návštěva   

23. 10. So Gymnázia Školní událost  

   Hustopeče ve   

   Francii   
      

   Erasmus+:   
   Návštěva   

24. 10. Ne Gymnázia Školní událost  

   Hustopeče ve   

   Francii   
      

2. 11. Út Pythagoriáda Školní událost Kvarta 
      

2. 11. Út Pythagoriáda Školní událost Prima 
      

2. 11. Út Pythagoriáda Školní událost Tercie 
      

3. 11. St Pythagoriáda Školní událost Sekunda 
      

   Smíšená   
8. 11. Po (hybridní) výuka Školní událost Prima 

   1.C   
      

   Smíšená   
8. 11. Po (hybridní) výuka Školní událost Tercie 

   3.C   
      

8. 11. Po Adaptační kurz Školní událost 1.A 
      

8. 11. Po 
Bobřík informatiky 

Školní událost 
Prima, 

- Benjamin Sekunda     
      

9. 11. Út 
Projektový den ve Projektové 

Sexta 
škole Bi 6.C vyučování     

      

   Smíšená   
9. 11. Út (hybridní) výuka Školní událost Prima 

   1.C   
      

   Smíšená   
9. 11. Út (hybridní) výuka Školní událost Tercie 

   3.C   
      

9. 11. Út Adaptační kurz Školní událost 1.A 
      

   Veletrh vzdělávání   

9. 11. Út 
- on-line 

Školní událost 4.A konzultace -      

   veletrh.vysokeskoly.c   
      

   Smíšená   
10. 11. St (hybridní) výuka Školní událost Prima 

   1.C   
      

   Smíšená   
10. 11. St (hybridní) výuka Školní událost Tercie 

   3.C   
      

11. 11. Čt 
Přednáška - 

Školní událost 1.A 
Učení, styly učení      

      

11. 11. Čt 
Future Port youth - 

Školní událost Kvinta 
vybraní žáci 5.C      

      

   Smíšená   
11. 11. Čt (hybridní) výuka Školní událost Prima 

   1.C   
      

   Smíšená   
11. 11. Čt (hybridní) výuka Školní událost Tercie 

   3.C   
      

11. 11. Čt 
Přednáška - 

Školní událost 1.A 
Učení, styly učení      

      



Události  
Středa 1. 9. 2021 - Čtvrtek 30. 6. 2022  
Typ: Projektové vyučování, Školní událost 

 

Datum  Název Typ ⚐ Třída 

  Středoškolská   
  futsalová liga: 1.   

  kolo - ve Sportovní   

12. 11. Pá hale v Školní událost  

  Hustopečích od   

  8:30 hod. (výběr   

  žáků - hoši)   
     

  Smíšená   
12. 11. Pá (hybridní) výuka Školní událost Prima 

  1.C   
     

  Smíšená   
12. 11. Pá (hybridní) výuka Školní událost Tercie 

  3.C   
     

    1.A, 2.A, 
    3.A, 4.A, 
  Mezinárodní  Kvarta, 

15. 11. Po testování PISA - Školní událost Kvinta, 
  vybraní žáci školy  Sexta, 
    Septima, 

    Oktáva 
     

  
Bobřík informatiky 

 4.A, 
   

Septima, 
15. 11. Po - Senior výběr Školní událost 

Oktáva,   

žáků 
 

   
3.A     

     

16. 11. Út 
Bobřík informatiky 

Školní událost 
Tercie 

- Kadet dívky    
     

16. 11. Út 
Bobřík informatiky 

Školní událost 
Kvarta 

- Kadet hoši    
     

16. 11. Út 
Bobřík informatiky 

Školní událost Tercie hoši 
- Kadet     

     

  Bobřík informatiky  1.A, 2.A, 
16. 11. Út Junior- vybraní Školní událost Kvinta, 

  žáci  Sexta 
     

18. 11. Čt 
Bobřík informatiky 

Školní událost 
Kvarta 

- Kadet dívky    
     

19. 11. Pá 
Smíšená (hybridní 

Školní událost 1.A 
výuka) 1.A     

     

  Smíšená   
22. 11. Po (hybridní) výuka Školní událost 1.A 

  1.A   
     

22. 11. Po 
TSP - anglický 

Školní událost 
Oktáva, 

jazyk 4.A    
     

  Smíšená   
23. 11. Út (hybridní) výuka Školní událost 1.A 

  1.A   
     

23. 11. Út 
Florbal Valtice - 

Školní událost 
 

výběr žáků 
 

    
     

25. 11. Čt 
Přednáška Policie 

Školní událost Prima 
ČR - kyberšikana     

     

25. 11. Čt 
Přednáška Policie 

Školní událost Sekunda 
ČR - kyberšikana     

     

  Best in English   
26. 11. Pá (soutěž) - výběr Školní událost  

  žáků   
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Datum Název Typ ⚐ Třída 

  Přednáška Policie   
29. 11. Po ČR - trestní Školní událost Kvarta 

  odpovědnost   
     

  Přednáška Policie   
29. 11. Po ČR - drogová Školní událost Tercie 

  problematika   
     

  Internetová   

30. 11. Út 
matematická 

Školní událost 
 

olympiáda -  
    

  vybraní žáci   
     

2. 12. Čt 
Preventivní 

Školní událost Prima 
program - šikana     

     

2. 12. Čt 
Preventivní 

Školní událost Sekunda 
program -šikana     

     

  Srdíčkový den - ve   

6. 12. Po 
škole, pak žáci 

Školní událost 4.A samostatně ve     

  městě Hustopeče   
     

7. 12. Út 
Pythagoriáda - 

Školní událost Prima 
vybraní žáci prima     

     

8. 12. St Pythagoriáda Školní událost 
Tercie, 

Kvarta     
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost Prima 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost Sekunda 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost 4.A 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost Kvinta 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost Sexta 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost 1.A 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost Kvarta 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost 2.A 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost Tercie 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost Oktáva 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost 3.A 
     

22. 12. St Vánoce ve třídě Školní událost Septima 
     

  Finanční   
6. 1. Čt gramotnost - Školní událost Sexta 

  praktická činnost   
     

  Finanční   
6. 1. Čt gramotnost - Školní událost Sexta 

  praktická činnost   
     

  Finanční   
6. 1. Čt gramotnost- Školní událost Sexta 

  praktická činnost   
     

  Finanční   
13. 1. Čt gramotnost - Školní událost 2.A 

  praktická činnost   
     

  Finanční   
13. 1. Čt gramotnost - Školní událost 2.A 

  praktická činnost   
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Datum Název Typ ⚐ Třída 

 Finanční   
13. 1. Čt gramotnost - Školní událost 2.A 

 praktická činnost   
    

 Finanční   
20. 1. Čt gramotnost - Školní událost Kvarta 

 praktická činnost   
    

 Finanční   
20. 1. Čt gramotnost - Školní událost Kvarta 

 praktická činnost   
    

 Finanční   
20. 1. Čt gramotnost - Školní událost Kvarta 

 praktická činnost   
    

 
Finanční 

 Tercie, 
  

Kvarta, 
24. 1. Po gramotnost - Školní událost 

Kvinta,  

okresní kolo 
 

  
Sexta    

    

27. 1. Čt 
Finanční Projektové 

1.A 
gramotnost vyučování   

    

 Hustopečské   
27. 1. Čt skákání - vybraní Školní událost  

 žáci   
    

 Prezentace MU -  
Oktáva, 

31. 1. Po ambasadoři na Školní událost 
4.A  

středních školách 
 

   
    

 Přednáška -   
2. 2. St Finanční Školní událost 2.A 

 gramotnost   
    

 Památky 
Projektové 

 

3. 2. Čt funkcionalismu v Septima 
vyučování  

Brně 
 

   
    

 Přednáška -   
9. 2. St Finanční Školní událost Sexta 

 gramotnost   
    

 Prezentace  
Oktáva, 

9. 2. St Univerzity T. Bati Školní událost 
4.A  

ve Zlíně 
 

   
    

11. 2. Pá 
Krajské kolo - 

Školní událost 
 

florbal, výběr žáků 
 

   
    

14. 2. Po 
Konverzace Aj - 

Školní událost 
Kvarta, 

nižší stupeň Tercie   
    

 biologická   
14. 2. Po olympiáda kat. C - Školní událost Tercie 

 4 žáci ze 3.C   
    

 Konverzační   
15. 2. Út soutěž Aj - vybraní Školní událost  

 žáci 1.C, 2.C   
    

15. 2. Út 
Soutěž v Nk - 

Školní událost 
 

výběr žáků 
 

   
    

 Přednáška -   
16. 2. St Finanční Školní událost Kvarta 

 gramotnost   
    

 
Konverzační 

 Sexta, 
  

Septima, 
16. 2. St soutěž Aj - vybraní Školní událost 

Kvinta,  

žáci 
 

  
2.A, 3.A    
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   Chemická  Tercie, 

16. 2. St olympiáda - školní Školní událost Kvarta, 

   kolo  Septima 
      

17. 2. Čt 
Energie- Projektové 

Kvarta 
budoucnost lidstva vyučování     

      

17. 2. Čt 
Finanční Projektové 

4.A 
gramotnost vyučování     

      

17. 2. Čt 
Energie- Projektové 

Tercie 
budoucnost lidstva vyučování     

      

17. 2. Čt 
Energie- Projektové 

Tercie 
budoucnost lidstva vyučování     

      

21. 2. Po 
Workshop Projektové 

1.A 
Nepanikař vyučování     

      

   Přednáška -   
23. 2. St Finanční Školní událost 1.A 

   gramotnost   
      

   Okresní kolo   
23. 2. St Zeměpisná Školní událost  

   olympiáda   
      

24. 2. Čt 
Finanční Projektové 

Oktáva 
gramotnost vyučování     

      

28. 2. Po 
Matematická 

Školní událost Tercie 
soutěž - Pangea      

      

1. 3. Út Robotika - Brno 
Projektové 

Kvarta 
vyučování      

      

2. 3. St 
Matematická 

Školní událost Sekunda 
soutěž - Pangea      

      

2. 3. St 
Matematická 

Školní událost Kvarta 
soutěž - Pangea      

      

2. 3. St 
Recitační soutěž - 

Školní událost 
 

vybraní žáci 
 

     
      

3. 3. Čt 
Matematická 

Školní událost Prima 
soutěž - Pangea      

      

   Okresní kolo   
4. 3. Pá chemické Školní událost Kvarta 

   olympiády   
      

15. 3. Út 
Židé v Projektové 

Kvarta 
Hustopečích vyučování     

      

   Okresní kolo   

16. 3. St 
recitační soutěže - 

Školní událost 
 

vybraní žáci prima  
     

   - kvarta   
      

16. 3. St 
Chemická 

Školní událost Kvinta 
olympiáda - kat. C      

      

   
Okresní kolo 

 Sekunda, 

18. 3. Pá Školní událost Kvarta, 
Konverzace v Aj     

Sexta      
      

18. 3. Pá 
Matematický 

Školní událost Sexta 
klokan Junior      

      

   Matematický   
18. 3. Pá klokan Junior - Školní událost 2.A 

   vybraní žáci   
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21. 3. Po 
Matematický 

Školní událost Kvinta 
klokan - Junior      

      

21. 3. Po 
Francouzská 

Školní událost Septima 
soutěž      

      

21. 3. Po 
Matematický 

Školní událost Prima 
klokan Benjamín      

      

21. 3. Po 
Matematický 

Školní událost 1.A 
klokan Junuior      

      

21. 3. Po 
Matematický 

Školní událost 
Oktáva, 

klokan Student 4.A     
      

   Okresní kolo   
22. 3. Út dějepisné Školní událost Tercie 

   olympiády   
      

22. 3. Út 
Matematický 

Školní událost Kvarta 
klokan - Kadet      

      

   
Finanční 

 Kvarta, 
    

Tercie, 
22. 3. Út gramotnost - Školní událost 

Sexta,    

online krajské kolo 
 

    
Kvinta      

      

22. 3. Út 
Matematický 

Školní událost Tercie 
klokan - Kadet      

      

22. 3. Út 
Matematický 

Školní událost 
3.A, 

klokan Student Septima     
      

23. 3. St 
Matematický 

Školní událost Sekunda 
klokan Benjamín      

      

   Finanční   

24. 3. Čt 
gramotnost - 

Školní událost Oktáva beseda s      

   odborníky   
      

   Finanční   

24. 3. Čt 
gramotnost - 

Školní událost 4.A beseda s      

   odborníky   
      

25. 3. Pá 
Překladatelský Projektové 

Sexta 
workshop vyučování     

      

25. 3. Pá 
Překladatelský Projektové 

Sexta 
workshop vyučování     

      

30. 3. St 
Okresní kolo OČj - 

Školní událost 
 

vybraní žáci 
 

     
      

5. 4. Út 
Knihovna - Pověsti Projektové 

Kvarta 
regionu vyučování     

      

5. 4. Út 
Maturitní písemná 

Školní událost 
4.A, 

práce Čj Oktáva     
      

5. 4. Út 
 Projektové 

Sekunda  
vyučování      

      

5. 4. Út 
Umění k nám Projektové 

Tercie 
promlouvá vyučování     

      

6. 4. St 
Maturitní písemná 

Školní událost 
4.A, 

práce Aj Oktáva     
      

   Projektový den 
Projektové 

 

6. 4. St mimo školu - Kvinta 
vyučování    

botanická zahrada 
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6. 4. St 
Nosislav - Projektové 

1.A, 
Sexta, 

mokřady vyučování Septima  
    

6. 4. St 
Dějiny 20.st. - 

Školní událost 
3.A, 

krajské kolo Brno Septima   
    

 Krajské kolo   
6. 4. St Francouzské Školní událost  

 olympiády   
    

6. 4. St Zoo Brno Aj +Bi 
Projektové 

2.A 
vyučování    

    

7. 4. Čt 
Maturitní písemná 

Školní událost 
4.A, 

práce Nj, Rj, Fj Oktáva   
    

7. 4. Čt 
Krajské kolo CHO 

Školní událost Kvinta 
Brno    

    

 Puškinův  1.A, 3.A, 

7. 4. Čt památník - Školní událost Septima, 

 Mohelnice  Tercie 
    

 okresní kolo   
 biologické   

11. 4. Po 
olympiády kat.C 

Školní událost 
 

Mor. Nová Ves,  
   

 H.Straková +   

 D.Klepáčová 3.C   
    

 Ředitelské volno -  
3.A,  

výuka neprobíhá, 
 

12. 4. Út Školní událost Septima, 
žáci nejdou do   

Kvarta  
školy 

 
   
    

 
Okresní kolo MO 

 Prima, 

12. 4. Út Školní událost Sekunda, 
Břeclav   

Tercie    
    

 Ředitelské volno -  
1.A,  

výuka neprobíhá, 
 

13. 4. St Školní událost Kvinta, 
žáci nejdou do   

2.A, Sexta  
školy 

 
   
    

 Sportovní den  
Všechny 

19. 4. Út Gymnázia Školní událost 
třídy  

Hustopeče 
 

   
    

20. 4. St 
Beseda s Policií 

Školní událost 
3.A, 

ČR Septima   
    

 Ředitelské volno -  
Prima,  

výuka neprobíhá, 
 

20. 4. St Školní událost Sekunda, 
žáci nejdou do   

Tercie  
školy 

 
   
    

20. 4. St 
Beseda s Policií 

Školní událost 2.A, Sexta 
ČR    

    

21. 4. Čt Biodiverzita lesa 
Projektové 

2.A 
vyučování    

    

 Dětská scéna -   
22. 4. Pá Recitační soutěž Školní událost Prima 

 krajské kolo   
    

 Šablony2 
Projektové 

 

25. 4. Po projektový mimo Prima 
vyučování  

školu - bezobratlí 
 

   
    

26. 4. Út Filmové představení Školní událost Kvarta 
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26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost Prima 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost Tercie 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost Sekunda 
představení    

    

26. 4. Út Den Země Školní událost 3.A 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost Sexta 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost Kvinta 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost Oktáva 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost 4.A 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost 2.A 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost 1.A 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost Septima 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost Kvarta 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost Prima 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost Tercie 
    

26. 4. Út Den Země Školní událost Sekunda 
    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost 3.A 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost Sexta 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost Kvinta 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost Oktáva 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost 4.A 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost 2.A 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost 1.A 
představení    

    

26. 4. Út 
Filmové 

Školní událost Septima 
představení    

    

28. 4. Čt 
Přednáška - 

Školní událost 
Kvinta, 1.A 

Anabel dívky   
    

 
Přednáška - 

 Tercie, 

28. 4. Čt Školní událost Kvarta 
Anabel   

dívky    
    

 Ředitelské volno -  
Kvarta,  

výuka neprobíhá, 
 

2. 5. Po Školní událost 3.A, 
žáci nejdou do   

Septima  
školy 
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 MZ 2022:   
 Didaktické testy   

 společné části -   

 Časový rozvrh  

4.A, 
2. 5. Po konání zkoušek Školní událost 

Oktáva  (tzv. jednotné  
   

 zkušební schéma)   

 určí ministerstvo   

 do 15. ledna 2022.   
    

 Ředitelské volno -  
1.A,  

výuka neprobíhá, 
 

3. 5. Út Školní událost Kvinta, 
žáci nejdou do   

2.A, Sexta  
školy 

 
   
    

 MZ 2022:   
 Didaktické testy   

 společné části -   

 Časový rozvrh  

4.A, 
3. 5. Út konání zkoušek Školní událost 

Oktáva  (tzv. jednotné  
   

 zkušební schéma)   

 určí ministerstvo   

 do 15. ledna 2022.   
    

 MZ 2022:   
 Didaktické testy   

 společné části -   

 Časový rozvrh  

4.A, 
4. 5. St konání zkoušek Školní událost 

Oktáva  (tzv. jednotné  
   

 zkušební schéma)   

 určí ministerstvo   

 do 15. ledna 2022.   
    

 Dopravní soutěž v   
5. 5. Čt Hustopečích - Školní událost  

 vybraní žáci   
    

 Finálový turnaj   

9. 5. Po 
Školský fotbalový 

Školní událost 
 

pohár Břeclav -  
   

 výběr žáků   
    

11. 5. St 
Akce pro MŠ 

Školní událost 2.A 
Pastelka    

    

12. 5. Čt Testování ČŠI Školní událost 
Kvarta 

dívky    
    

12. 5. Čt Testování ČŠI Školní událost 
Kvarta 

hoši    
    

12. 5. Čt 
Krajské kolo BiO 

Školní událost Tercie 
Brno    

    

12. 5. Čt Testování ČŠI Školní událost 
Kvarta 

hoši    
    

12. 5. Čt Testování ČŠI Školní událost 
Kvarta 

dívky    
    

13. 5. Pá 
Akce pro MŠ Na 

Školní událost 2.A 
Sídlišti    

    

16. 5. Po 
Přednáška MU 

Školní událost Kvinta, 1.A 
Brno - Genetika    

    

 Dopravní soutěž   

17. 5. Út 
okresní kolo 

Školní událost 
 

Hustopeče -  
   

 vybraní žáci   
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17. 5. Út Testování ČŠI Školní událost 
Kvarta 2. 

skupina      
      

17. 5. Út Testování ČŠI Školní událost 
Kvarta 

1.skupina      
      

20. 5. Pá 
Přednáška - Žena 

Školní událost 
1.A, Kvinta 

jako symbol dívky     
      

20. 5. Pá 
Přednáška - Cesta 

Školní událost 
1.A, Kvinta 

k mužnosti hoši     
      

20. 5. Pá 
Akce pro MŠ Na 

Školní událost 2.A 
Sídlišti      

      

   
Přednáška - 

 Prima, 

20. 5. Pá Školní událost Sekunda 
Dospívání     

dívky      
      

   
Přednáška - Na 

 Prima, 

20. 5. Pá Školní událost Sekunda 
startu mužnosti     

hoši      
      

     1.A, 2.A, 
   

Ředitelské volno - 
 3.A, 

    
Tercie,    

výuka neprobíhá, 
 

23. 5. Po Školní událost Kvarta, 
žáci nejdou do     

Kvinta,    

školy 
 

    Sexta,      

     Septima 
      

   Ústní maturitní  
4.A, 

23. 5. Po zkouška před Školní událost 
Oktáva    

zkušební komisí 
 

     
      

   Krajské kolo   

23. 5. Po 
dopravní soutěže 

Školní událost 
 

Veselí n.Mor. -  
     

   vybraní žáci   
      

24. 5. Út 
Hustopečské Projektové 

Prima 
rybníky - zeměpis vyučování     

      

   Ředitelské volno -  1.A, 3.A, 

24. 5. Út 
výuka neprobíhá, 

Školní událost 
Sekunda, 

žáci nejdou do Kvarta,     

   školy  Septima 
      

   Ústní maturitní  
4.A, 

24. 5. Út zkouška před Školní událost 
Oktáva    

zkušební komisí 
 

     
      

   Zážitkový FAST   
   BĚH pro školáky   

24. 5. Út pod projektem Školní událost  

   HOBIT - vybraní   

   žáci 1.C, 2.C   
      

   Ředitelské volno -  
Prima,    

výuka neprobíhá, 
 

25. 5. St Školní událost Sekunda, 
žáci nejdou do     

Tercie    
školy 

 
     
      

   Ústní maturitní  
4.A, 

25. 5. St zkouška před Školní událost 
Oktáva    

zkušební komisí 
 

     
      

   Ředitelské volno -   

26. 5. Čt 
výuka neprobíhá 

Školní událost 2.A, Sexta       
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 Ústní maturitní   
26. 5. Čt zkouška před Školní událost Oktáva 

 zkušební komisí   
    

26. 5. Čt Kanadské reálie - 
Projektové Septima, 

vyučování 3.A   
    

  
Projektové 

Kvinta, 

26. 5. Čt Multikulturalismus Kvarta, 
vyučování   

1.A    
    

27. 5. Pá 
Akce pro MŠ Na 

Školní událost 2.A 
Sídlišti    

    

30. 5. Po 
JAMU Brno - Projektové 

Sexta 
projekt vyučování   

    

2. 6. Čt AV ČR Praha Školní událost 
Septima, 

3.A, Kvinta    
    

3. 6. Pá AV ČR Praha Školní událost 
Septima, 

3.A, Kvinta    
    

 Den dětí -   
3. 6. Pá vycházka s Školní událost Prima 

 aktivitami, táborák   
    

3. 6. Pá 
Den dětí - Lanové 

Školní událost Tercie 
centrum Brno    

    

 Den dětí -   
3. 6. Pá vycházka s Školní událost Sekunda 

 aktivitami, táborák   
    

3. 6. Pá 
Den dětí - ND 

Školní událost Kvarta 
Brno    

    

 Sportovně  
3.A, 

6. 6. Po turistický kurz Školní událost 
Septima  

(STK) 
 

   
    

 Celostátní soutěž   
6. 6. Po Praha Puškinův Školní událost 1.A, 3.A 

 památník   
    

 Sportovně  
3.A, 

7. 6. Út turistický kurz Školní událost 
Septima  

(STK) 
 

   
    

 Sportovně  
3.A, 

8. 6. St turistický kurz Školní událost 
Septima  

(STK) 
 

   
    

 Spolupráce se ZŠ   
9. 6. Čt Velké Bílovice - Školní událost Kvarta 

 projekt IROP   
    

 Sportovně  
3.A, 

9. 6. Čt turistický kurz Školní událost 
Septima  

(STK) 
 

   
    

14. 6. Út 
CVČ Brno 

Školní událost Kvarta 
Lužánky    

    

17. 6. Pá Slavkov Školní událost 1.A, Kvinta 
    

22. 6. St 
Odevzdávání 

Školní událost Prima 
učebnic    

    

 Atletická   
22. 6. St olympiáda- nižší Školní událost  

 stupeň   
    

22. 6. St 
Odevzdávání 

Školní událost Tercie 
učebnic    
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23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost Sekunda 
      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost Septima 
      

23. 6. Čt 
Odevzdávání 

Školní událost Kvarta 
učebnic      

      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost 2.A 
      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost 1.A 
      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost 3.A 
      

   Školní   

23. 6. Čt 
matematická 

Školní událost 
 

soutěž - nižší  
     

   stupeň   
      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost Prima 
      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost Tercie 
      

23. 6. Čt 
Odevzdávání 

Školní událost Sekunda 
učebnic      

      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost Sexta 
      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost Kvinta 
      

23. 6. Čt Fotografování tříd Školní událost Kvarta 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost 1.A 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost Sexta 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost Kvinta 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost Kvarta 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost 2.A 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost Prima 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost Tercie 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost Sekunda 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost 3.A 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost Septima 
      

24. 6. Pá Nácvik akademie Školní událost 1.A 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost Kvarta 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost Sekunda 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost Kvinta 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost Sexta 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost 2.A 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost Prima 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost Tercie 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost Tercie 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost 1.A 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost 3.A 
      

27. 6. Po Nácvik akademie Školní událost Septima 
      

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Kvinta 
ve třídě      

      

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Kvarta 
ve třídě      

      



Události  
Středa 1. 9. 2021 - Čtvrtek 30. 6. 2022  
Typ: Projektové vyučování, Školní událost 

 

Datum Název Typ ⚐ Třída 

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Tercie 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost 1.A 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost 2.A 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost 3.A 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Septima 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Prima 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Sekunda 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Kvinta 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Kvarta 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost Tercie 
ve třídě    

    

28. 6. Út 
Nácvik akademie 

Školní událost 1.A 
ve třídě    

     
 
 


