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I. Úvodní informace
Název školy

Cyrilometodějské gymnázium a střední
odborná škola pedagogická Brno
RED IZO: 600013740
IZO: 110 012 461
IČO: 643 299 84

Adresa školy

Lerchova 63, 602 00 BRNO

Telefonní kontakt

543 423 751 - vrátnice
543 423 757 - kancelář
543 423 755, 604 714 084 - ředitel

Emailová adresa

office@cmgp.cz

Webové stránky školy

www.cmgp.cz

Zřizovatel školy

Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila
a Metoděje

Ředitel školy

Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer

Zástupce statutárního
orgánu

Mgr. Marie Javorová

Zástupce ředitele školy

Mgr. Mgr. Jitka Nováková

Spirituál školy

P. Mgr. Petr Beneš

Výchovný poradce

Mgr. Radka Mrázová

Složení rady školy
(zřízena 26. 2. 2006)

S. Václava Marie Dudová
S. Mgr. Kateřina Anežka Němcová
S. JUDr. Marie Jana Civínová

Složení školské rady
(zřízena 1. 12. 2003)

Zástupci zřizovatele
S. Pavla, Marie Jančíková
S. Hedvika, Mgr. Ludmila Šimšíková
S. Immaculata, Mgr. Magdaléna Kratochvílová
S. Simeona, Anna Hunčová
Zástupci zaměstnanců školy
Mgr. Ladislav Zemánek - předseda
PhDr. Ludmila Svrčulová - místopředseda
S. Cyrila, Mgr. Monika Vondráková, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Veselý
Zástupci nezletilých žáků
Ing. Stanislav Daněk
MUDr. Antonín Pokorný
Zástupci zletilých žáků
Jan Brzobohatý (G)
Barbora Palátová (PgŠ)
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Charakteristika školy

Škola zřízena od 1. 9. 1996 jako
Cyrilometodějská střední pedagogická škola
a gymnázium.
Školskou právnickou osobou (ŠPO) zřízena
zřizovací listinou ze dne 23. 2. 2006 a zapsána
do rejstříku škol od 1. 9. 2006 pod novým
názvem Cyrilometodějské gymnázium a střední
odborná škola pedagogická Brno.
Vyučované obory
79-41-K/81 Gymnázium osmileté (G)
s kapacitou 240 žáků
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika (PMP) denní studium s kapacitou
120 žáků + večerní forma zkráceného studia
s kapacitou 60 žáků.
78-42-M/03 Pedagogické lyceum (PL) s
kapacitou 120 žáků
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II. Kapacita školy a přehled tříd

Střední odborná škola pedagogická, Pedagogické lyceum
kód oboru: 78- 42-M/03
Školní rok

Počet tříd

2015/2016
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Celkový počet
žáků
120

Počet žáků na
jednu třídu
30

Střední odborná škola pedagogická, Předškolní a mimoškolní pedagogika
kód oboru 75- 31- M/01
Školní rok

Počet tříd

2015/2016
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Celkový počet
žáků
178

Počet žáků na
jednu třídu
29,66

Gymnázium
kód oboru: 79- 41-K/81
Školní rok

Počet tříd

2015/2016
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Celkový počet
žáků
234

Počet žáků na
jednu třídu
29,25

Celková kapacita školy: 540 žáků
osmileté gymnázium 240 žáků
střední odborná škola pedagogická 240 žáků denní studium
střední odborná škola pedagogická 60 žáků večerní forma zkráceného studia
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Přehled tříd gymnázia a střední odborné školy pedagogické
Třída
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Celkem G
1. PL
1. PMP
2. PL
2. PMP
3. PL
3. PMP
4. PL
4. PMP
1. PMP 1vA
1. PMP 1vB
Celkem PL
Celkem PMP
Celkem PMPv
Celkem PgŠ
Celkem žáků

Třídní profesor
Zatloukalová T.
Štěpánek M.
Bielená J.
Krchňáková M.
Marek L.
Synek L.
Škrášková K.
Múčková H.

Zaměření
Gymn. (8 leté)
Gymn. (8 leté)
Gymn. (8 leté)
Gymn. (8 leté)
Gymn. (8 leté)
Gymn. (8 leté)
Gymn. (8 leté)
Gymn. (8 leté)

Vlčková H.
Melicharová E.
Vašáková D.
Veselý V.
Zemánek L.
Mrázová R.
Proks V.
Jandová M.
Lípová M.
Svrčulová L.

PL (4 leté)
PMP (4 leté)
PL (4 leté)
PMP (4 leté)
PL (4 leté)
PMP (4 leté)
PL (4 leté)
PMP (4 leté)
PMP (2 leté)
PMP (2 leté)

6

Žáků
29
30
31
30
28
29
31
26
234
29
30
28
31
32
29
31
27
30
30
120
118
60
298
532

III. Záměry školy, její orientace a trendy dalšího vývoje
1. Oblast pedagogická
- budování partnerských vztahů učitel / žák / rodič, jež jsou založeny na důvěře, otevřenosti a upřímnosti
- vedení k odpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti, respekt k životu, svobodě člověka a lidské sounáležitosti
- důraz na osobnostní rozvoj - akcent na individuální potřeby studentů (integrace, podpora nadaných, IVP)
- posílení pravidelného vzdělávání pedagogických pracovníků (metody, aktivizace, motivace, podpora žáků)
- vzájemné hospitace učitelů - nástroj sebehodnocení a inspirace, pravidelné setkávání v předmět. sekcích
- zacílení na kvalitu - úspěšnost studentů při maturitních zkouškách a přijímacích zkouškách na VŠ, konzultace k
odborným pracím a SOČ, motivace k olympiádám a mezinárodním zkouškám
- revize učebního plánu gymnázia - latina jako povinný jazyk v sextě, větší výběr profilových seminářů v malých
studijních skupinách podle individuálních preferencí, laboratorní cvičení
- formace žáků širokou nabídkou duchovních aktivit (pohádky na dobrý týden, raníčky s otcem spirituálem, chvály,
adorace, víkendovky ad.)
- podpora vzájemné komunikace s žáky, rodiči, učiteli i zřizovatelem (Studentský parlament, Školská rada, Snídaně
s ředitelem, Rada školy, ranní kruhy, konzultace, schránka podnětů ad.)
- akcent na rozvíjení mezinárodních vztahů – partnerství (Rakousko, Německo, Francie, Anglie, Slovensko)
2. Oblast materiální
- III. etapa modernizace PC a dataprojektorů
- modernizace učebních pomůcek a vybavení odborných učeben
- optimalizace tiskového prostředí – černobílé i barevné velkokapacitní kopírky pro učitele i studenty na každém
patře – dobíjení přes jeden multifunkční čip pro stravování, xerox i vstup do školy (2016 / 2017)
- projekt zabezpečení školy – kamerový a čipový systém (8 nových kamer)
- výstavba nových sportovišť a zabezpečení pozemku školy
- projekt zahraničních studijních výjezdů učitelů a žáků a čtenářských dílen (Rakousko, Německo, Anglie, Irsko,
Slovensko) – podzim 2015
- nový informační systém Edookit – zjednodušení omlouvání absence, přehledu klasifikace, třídní knihy, akcí školy
a vzájemné komunikace učitel / žák / rodič
- tvorba projektové dokumentace k využití všech prostor, k rekonstrukci suterénu jako učebny environmentální
výchovy a bezbariérového řešení školy
- výmalba tříd, chodeb, jídelny, modernizace kabinetů, III. etapa rekonstrukce dveří a obložení)
- nový tým s projektovou manažerkou za účelem efektivního čerpání grantů a dotací
3. Oblast institucionální a správní
- rozvíjení spolupráce s institucemi v oblasti pedagogiky (mateřské školy, speciální školy, základní školy, domovy
mládeže, domovy pro seniory, centra volného času, SPC ad.)
- od roku 2015 je naše škola cvičnou školou MU
- od června 2016 získala naše škola statut „partnerská škola MU“
- žádost o zapsání Školního klubu CMG a SOŠPg Brno do rejstříku škol a školských zařízení
- spolupráce s novou Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Brno
- užší spolupráce s Biskupstvím brněnským, Diecézním centrem mládeže a církevními školami
- rozšíření spolupráce se Salesiánským střediskem Dona Boska v Brně - Žabovřeskách
- aktivní účast v asociacích církevních škol, gymnázií, středních pedagogických škol a asociaci Aktivní školy
- pokračování spolupráce při humanitárních akcích (Sluníčkový den, Bílá pastelka, Strom splněných přání, Den dětí
v Dětské nemocnici Brno, Tříkrálová sbírka ad.)
4. Oblast personální
- vytvoření stabilního pedagogického sboru, důraz na kvalitu, výběrová řízení na obsazení potřebných aprobací
- posilování vzájemných vztahů členů pedagogického sboru (společné aktivity, přípravný týden, Den učitelů,
výjezdy a duchovní obnovy, neformální akce, kultura, sport ad.)
- akcent na vytváření prostoru pro vzájemnou komunikaci a hledání společných řešení - poskytování zpětné vazby
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5. Oblast public relations
- realizace nového designu školy včetně loga a tiskových materiálů
- příprava a realizace mapy nového webu školy a grafiky pro nový web design
- propagace školy na profilu CMG a SOŠ Pg na sociálních sítích a v médiích, redaktoři předmětových sekcí
- oslavy Dne církevních škol a Slavnosti školy – netradiční a zajímavý program
- prezentace školy na veletrhu SŠ, interaktivní Den otevřených dveří, nové bannery
- příprava na výročí 20 let vzniku školy (almanach, propagační předměty, film, koncerty, akce ad.)

Základní vizí školního roku 2015/16 je podpora vzájemné komunikace, ke které chceme dnes vybídnout i
vás – rodiče. Budeme rádi za každé osobní setkání s vámi, budeme vděční za každou zpětnou vazbu či podnět,
který nás může posunout zase o kousek dál. Jedno moudré přísloví praví, že „vše je o komunikaci“. Slovo
komunikace pochází z latinského communicare, tj. sdělování. Ale jeho původní význam nám může naznačit jeho
hlubší smysl. Thesaurus vykládá význam tohoto slova jako spojování (spojování něčeho, co bylo dosud rozdělené).
A dále hovoří o slučování (slučování něčeho dosud neslučitelného).
A ještě do třetice mluví o sdílení (sdílení něčeho s někým).
Ať je tedy naše škola místem jednoty, kde není nikdy pozdě spojovat to, co je rozdělené.
Ať je místem porozumění, kde mohou lidé sdílet mezi svými vše, co nám život přináší.
Ať je místem vzájemného obdarování, vždyť známé latinské rčení „communicare est multum dare“
je v překladu: „komunikovat, to znamená mnoho tomu druhému člověku dát“.

Sousoší Cyrila a Metoděje brněnského sochaře Vladimíra Matouška (nyní zdobí hlavní vchod školy)
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Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

Naše škola v oblasti pedagogických praxí spolupracuje již několik let s Pedagogickou fakultou a
Filosofickou fakultou Masarykovy univerzity Brno.
V uplynulém roce byla zahájena jednání o užším partnerství mezi Pedagogickou fakultou MU a
Cyrilometodějským gymnáziem a střední odbornou školou pedagogickou Brno.
Výsledkem se stala od roku 2015 první fáze partnerské spolupráce – získání titulu „Cvičná škola Pdf MU“
pro posluchače učitelství Pdf MU Brno a od června 2016 získání titulu „Fakultní škola Pdf MU“.
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Nový web školy

Od září 2015 začala naše škola ve spolupráci s grafickým Studiem Kutululu (autorem nového designu
školy) práce na novém školním webu na nové doméně cmgp.cz. Spuštění webu je plánováno na
září roku 2016 k 20. narozeninám naší školy. Vzhledem k vysoké konkurenci středních škol považujeme
za žádoucí prezentovat dění školy široké veřejnosti a upoutat svými aktivitami, výsledky i úspěchy naše
budoucí uchazeče v moderním internetovém prostředí. Naše škola se na internetu přihlásí také ke
svému zřizovateli a k sousední Cyrilometodějské církevní základní škole novou doménou cmskoly.cz, na
které budou prezentovány nové weby obou sesterských škol a zároveň web zřizovatele,
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
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Sportovní areál sv. Josefa

Plánovanou rekonstrukcí školního sportovního areálu vznikne ke konci roku 2016 jedno velké víceúčelové hřiště
(převažující sport malá kopaná) a jedno menší hřiště (míčové hry), povrch obou hřišť bude tvořen umělým
trávníkem; dále tartanová dráha a pískové doskočiště pro skoky a atletická oválová dráha (150 m), včetně přímé
běžecké dráhy (60 m), pokryté tartanem. Také bude vybudováno dětské hřiště s několika herními prvky, učebna v
přírodě a několik relaxačních ploch. Všechny sportovní i relaxační plochy vhodně doplní velké množství zeleně –
bohatá výsadba nových stromů a kvalitní zatravnění. Autorem projektu je Ing. arch. Petr Todorov.
Předpokládaná cena celé rekonstrukce 20 082 611,00 Kč (bez DPH).
Dotace města Brna 5 000 000,- Kč.
Dotace Jihomoravského kraje 4 750 000,- Kč.
Dar Biskupství brněnského 1 896 000,- Kč.
Výtěžek benefičních koncertů školy: 60.000,- Kč.
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IV. Výsledky výchovy a vzdělávání
Výsledky maturitních zkoušek
G8
druh studia

denní

počet
maturantů
27

prospěli
prospěli
s vyznamenáním
17

10

neprospěli,
nepřipuštěni
0

počet opakujících
zkoušku a z toho
úspěšných
1/1

PL 4
druh studia

denní

počet
maturantů
31

prospěli
s vyznamenáním

prospěli

10

11

12

neprospělo,
nepřipuštěni
0

počet opakujících
zkoušku a z toho
úspěšných
4/4

PMP4
Druh studia

počet
maturantů

denní

28

prospěli
prospěli
s vyznamenáním
4

21

neprospělo,
nepřipuštěni
4

počet opakujících
zkoušku a z toho
úspěšných
5/2

Jednotlivá maturitní zkouška
Studenti prošli ve školním roce 2015/16 přípravným kurzem z Pedagogiky a psychologie v rozsahu 24
vyučovacích hodin. Jednotlivou maturitní zkoušku úspěšně absolvovalo celkem 39 maturantů, kterým
bylo vydáno osvědčení o jednotlivé maturitní zkoušce z předmětu Pedagogika a psychologie.

Údaje o absolventech školy 2015/16

třída

vysoká škola VOŠ /
zaměstnaní
jazyková škola /
konzervatoř

nezaměstnaní

PL 4

24

2/4/0

1

0

PMP 4

14

0/2/1

11

0

G8

25

0/1/0

1

0
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Předčasná ukončení a přerušení studia
pedagogická škola
ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem

počet celkem z důvodu
prospěchu
4
0
0
0
0
0
0
0
4
0

z jiných
důvodů
4
0
0
0
4

gymnázium
ročník

počet celkem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Celkem

1
0
0
1
0
3
2
1
8

z důvodu
prospěchu
0
0
0
0
0
0
0
1
1

z jiných
důvodů
1
0
0
1
0
3
2
0
7

V. Údaje o přijímacím řízení
Denní studium pro školní rok 2015/16
Kód a název
oboru

79-41-K/81
Gymnázium
78-42-M/03 PL
75-31-M/01
PMP

1. kolo oba termíny - počet
přijatých bez PZ
přijato
nastoupilo

odevzdali zápisový
lístek

přihl.

zúčast.
na PZ

171

171

0

0

31

31

88

88

0

0

32

32

107

107

0

0

31

31
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přijatých
celkem

Podmínky přijetí ke studiu
Střední pedagogická škola (PMP, PL)
Pořadí studentů sestaveno na základě bodového hodnocení z:
- prospěchu ZŠ na konci předposledního ročníku,
- bodování za účast v uměleckých kroužcích po dobu nejméně jednoho školního roku a více,
- praktických zkoušek z Hv nebo VV (PL), z Hv a Vv a DV (PMP),
- u obou oborů pilotního testování z ČJ a M.
Gymnázium
Pořadí studentů sestaveno na základě bodového hodnocení z:
- prospěchu ZŠ,
- bodového hodnocení olympiád a soutěží,
- testu základů křesťanství
- pilotního testování z ČJ a M.

VI. Údaje o pracovnících školy
Celkový přehled personální situace
Útvar
pedagogičtí pracovníci

nepedagogičtí pracovníci

funkce
ředitel
zástupce ředitele
učitel
celkem
celkem

přepočtený počet
1,0
2,0
40
43
7,68

Kvalifikovanost a aprobovanost
Učitelé
100

Odborná kvalifikace + aprobace v %

Poradenské služby ve škole

výchovný poradce
metodik prevence

počet
1
1

kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
kurzy
VŠ
kurzy
VŠ

Ve školním roce 2015/16 vyučovalo v naší škole celkem 56 učitelů, z toho 47 kmenových a 9 externích.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických
pracovníků včetně řídících pracovníků
Petr Beneš

Konference o exorcismu, Leadership of spiritual, Rozněcuj plamen,
Kurz etické výchovy
Jana Bielená
Shadowing - Wien, Zdravotník zotavovacích akcí, Školení předsedů
maturitních komisí
Terezie Čertková
Hudební výchova tvořivě na 2. stupni, doktorské studium PdF MU Brno
Konference - Vzděláváme společně Sólový zpěv
Lucie Esterková
Školní metodik prevence ve škole, Strategie vyšetřování šikany I.,
Adolescenti, Škola….agresivita vzrůstá, Kurz etické výchovy
Stephanie Dufond
aktivity Alliance francaise
Martin Holík
Hlasové školení a školení výslovnosti, Kurz etické výchovy
Marie Husaříková
vybrané kurzy dílny Matilda
Milena Jandová
Jenčovská - Čertovské dovádění, Tripolární chápání skutečnosti v kosmoteantické
perspektivě, Věříme ve stejného Boha?, Cesta do nitra hmoty
Soňa Jašková
Biochemické pochody v těle člověka, Práce s třídním klimatem, Strategie zvládání
obtížných situací ve výuce, Problematika integrace dítěte s autismem
Marie Javorová
Konzultační seminář k organizaci MZ a PZ, Seminář k DT z matematiky
Legislativní změny ve školství, Seminář Aktivních škol
Marie Jeřábková
školení GIMP
Miroslav Jindra
Literatura pro děti
Vojtěch Juránek
školení ICT koordinátorů, magisterské studium M -ICT
Ludmila Kadlčíková konference pro pedagogy Nv
Petra Konečná
Hodnotitel MZ ČJ, Hodnotitel MZ ČJ PUP
Marie Krchňáková Repetitorium terénní přírodovědy, Konference EVVO, Repetitorium terénní
přírodovědy
Magdaléna Lípová Konference o výchově 2016 - děti 21. století, Literatura pro děti - akademie
literárních novin
Libor Marek
Rozšiřující studium informatiky VŠ
Marie Mareková
Žáci s SPU a dílčím oslabením výkonu na ZŠ a SŠ, Aktuální stav školské legislativy
(SPU)
Jitka Marková
ILC centrum seminář ve vzdělávacím centru DESCARTES Konference
nakladatelství OXFORD PRESS
Helen Michálková
Hodnotitel MZ AJ, magisterské studium
Dominika Močubová Bezpečné zacházení s chemickými látkami
Radka Mrázová
Inkluze - Konference o výchově 2016 - děti 21. století, Školka hrou
Terezie Nerušilová Learning to Write, Reading Their Way to Better English, HOD MZ Aj
Petr Novák, Ph.D.
MITAV 2016 – konference, Mezinárodní kolokvium - konference F
Jitka Nováková
Seminář první hlásání (Biaggi), Kurz etické výchovy
Klára Pelánková
Mit Texten motivieren, Výzva 56 - Heidelberg
Štěpán Policer
Asociace ředitelů gymnázií, Asociace ředitelů církevních škol, ASPgŠ, Aktivní školy
Novelizace školských právních předpisů, Porady ředitelů JMK, Kurz etické výchovy
Pavla Pospíšilová
Jazykový pobyt Irsko, Afroamerická literatura, Motivate through culture Getting
Teens to speak
Vlastimil Proks
Sociologoie, sociální antroplogiea genderová studia
Veronika Svobodová Jak zavést systém podpory nadaných, Matematika pro život - SŠ
Kateřina Prudilová Vedení vyučovací hodiny, Kritické myšlení
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Ludmila Svrčulová
Ludmila Špačková
Jana Šprtová
Marek Štěpánek
Daniela Švandová

Odměny a tresty ve školní praxi, Školka hrou
Jazykový pobyt Irsko, Webinář - Erasmus+ / seminář k vedení projektu Erasmus+
Arteterapie
SOČ na vaší škole, Kurz etické výchovy, Jak zlepšit komunikaci s rodiči a žáky
Hodnotitel MZ AJ PUP, Reading Their Way to Better English, Learning to write
Kurz Červeného kříže - první pomoci Metodický kurz v Exeteru
Kristina Vaňková
Grammaaire ludique aktivity Alliance francaise, HOD MZ Fj – PUPj, Přípravný kurz
na DALF C1 / mezinárodní zkouška DALF C1, Peronalités célébres francaises, IVP
pro integrovaného žáka ve školní praxi
Dana Vašáková
Kurz etické výchovy, Jazykový pobyt Irsko
Vojtěch Veselý
Charakteristika a ukázky "dobrého vyučování" v matematice
Hana Vlčková
Využití You tube videí ve výuce, Obrazy života - život v obrazech, konzultace k DT z
Čj, Seminář první hlásání (Biaggi)
Monika Vondráková Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem, aktivity Alliance
francaise, Přípravný kurz na DALF C1, mezinárodní zkouška DALF C1
Bruno Pavel Zalubil Hodnotitel MZ Aj PUP
Terezie Zatloukalová Zdravotník zotavovacích akcí
Ladislav Zemánek
Stínování - partnerská škola v Levoči Okresní a krajské kolo SOČ
Společné vzdělávání pro celý pedagogický sbor: Umění povzbudit a motivovat, Intenzivní metodická
podpora pro pedagogické pracovníky, Jak rozumět internetovým dětem, Posilování
komunikačních kompetencí pedagog.

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy
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VII. Údaje o zjišťování výsledků České školní inspekce
Ve školním roce 2015/2016 probíhala výběrová zjišťování České školní inspekce v těchto oblastech:
Participace žáků na fungování střední školy,
Podmínky rozvoje sociální gramotnosti v ZŠ a nižším stupni VG,
Prevence rizikového chování v ZV, SV,
Občanské vzdělávání v SŠ,
Vzdělávání v oblasti bezpečnosti,
Jazyková gramotnost,
Vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a výuka cizích jazyků.
Dále proběhla 8. – 11. 3. 2016 tematická inspekce se zaměřením na pedagogickou školu, odborné
předměty a pedagogické praxe. Výsledkem celostátního tematického zjišťování ČŠI je souhrnná tematická
zpráva zahrnující výsledky zjišťování pedagogických oborů v celé ČR.

VIII. Rada školy
Zřizovací listinou ze dne 23. 2. 2006 byla zřízena Rada školské právnické osoby, složená ze zástupkyň
zřizovatele – sester České provincie Kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Jejím úkolem je spoluřídit školu
společně s vedením školy. Během uplynulého školního roku jednala Rada školy s vedením školy
především ohledně koncepce školy a jejího dalšího směřování. Zápisy jednání jsou k dispozici u
zřizovatele školy Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Bílého 9, 602 00 Brno, v ředitelně školy a na
webových stránkách školy.

IX. Školská rada
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Byla zřízena
dne 1. 12. 2003 a jejím předsedou je od 9. 12. 2014 Mgr. Ladislav Zemánek. Školská rada zasedala
dvakrát a schválila a projednala zejména potřebné dokumenty podle zákona a koncepci, záležitosti a
dlouhodobé trendy vývoje školy. Zápisy školské rady jsou k dispozici v ředitelně školy a na webových
stránkách školy.

X. Společenství přátel Cyrilometodějské školy
Klub přátel Cyrilometodějské školy prošel dle zákona v uplynulém roce transformací z občanského
sdružení na spolek s novým názvem Společenství přátel Cyrilometodějské školy. Spolek svou prací a
činností přispívá k rozvoji Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné pedagogické škole v Brně.
Vznikl 22. 7. 2003 zaregistrováním na Ministerstvu vnitra ČR a současnou předsedkyní je Mgr. Marie
Javorová. Údaje o aktuální činnosti spolku jsou k dispozici na webových stránkách školy.
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XI. Další údaje o škole
Aktivity předmětových sekcí
Předmětová sekce Matematika a Informatika
Složení sekce
Mgr. Jiroušková Marie

- předseda sekce, správce sbírek, správce učebny 208 – učebny matematiky,
průběžné konzultace z matematiky se studenty, kteří studují v cizině, soutěž
Sudoku, matematická olympiáda, Matematický klokan

RNDr. Svobodová Veronika, Ph.D. - organizace - olympiády, matematická nástěnka, matematické soutěže – Náboj,
MaSo, Matematický klokan, příspěvky na web, facebook
Mgr. Špačková Ludmila

- matematická olympiáda, Matematický klokan

Mgr. Zemánek Ladislav

- organizace Sudoku, Matematický klokan

Mgr. Marek Libor

- správce sítě, organizace soutěží Bobřík informatiky a Vyšší programovací jazyky,
SOČ

Bc. Juránek Vojtěch

- koordinátor ICT, soutěž Bobřík informatiky

Mgr. Šprtová Jana

- soutěž Bobřík informatiky

Mgr. Veselý Vojtěch
Mgr. Javorová Marie

Program jednání a závěry
28. 8. 2015
Vyučující matematiku a Informatiku a ICT ve školním roce 2015/2016
Nově ustanovená PS matematiky a informatiky
Nový vyučující
Workshopy na Den církevních škol 16. 9. 2015
Směrnice odborné práce gymnázia a lycea, SOČ, formulář na posudek
ŠVP
Kroužky
Seznam učebnic
Hospitace
Tématické plány
Soutěže
Vybavení, potřeby
Informační panely
Kritéria hodnocení pro matematiku a ICT
10. 2015
hodnocení studentů z matematiky
6. 11. 2015
Odchod Mgr. Ludmily Palečkové
Testováni Mensy na naší škole
Zapisování soutěží a dalších akcí týkajících se matematiky a informatiky
Pomůcky a literatura
Informační panely
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12. 1. 2016
Zlepšení komunikace
Elektronický podpis
Oponenti k ročníkovým pracím
Nová témata ročníkových prací
Hospitace
Práce s nadanými studenty
15. 2. 2016
Almanach
Vzájemné hospitace
Plnění tematických plánů
Ročníkové práce
31. 3. 2016
Návrh složení maturitní komise
Almanach
DOD
Nástěnky
Kontrola přijímaček z matematiky
Proběhlé soutěže a olympiády
20. 4, 2016
Almanach
Setkání na Bigy
Výuka programování
Úvazky
17. 5. a 25. 5. 2016
Pomůcky pro Informatiku
ŠVP
10. 6. 2016
Doplnění informací
Nevidomý žák
Rukověť organizace školní akce
Nákupy pomůcek
Tematické plány
Kritéria hodnocení
Nové zvonění
Zkušební provoz vstupu do školy
Hospitace
Maturita
Hospitace
Mgr. Marie Jiroušková – u všech členů sekce kromě Mgr. Marie Javorové
Mgr. Javorová Marie – u Mgr. Lídy Špačkové, Mgr. Marie Jirouškové
Mgr. Jana Šprtová – u RNDr. Veroniky Svobodové, Ph.D., Mgr. Marie Jirouškové
RNDr. Svobodová Veronika, Ph.D. – u Mgr. Jany Šprtové
Mgr. Libor Marek – u Bc. Vojty Juránka
Bc. Vojtěch Juránek – u Mgr. Libora Marka
DVPP
Konzultační seminář k DT z matematiky - Mgr. Javorová
Jak zavést systém podpory nadání žáků na škole? - RNDr. Svobodová Ph.D.
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Matematika pro život – střední školy - RNDr. Svobodová Ph.D.
Charakteristika a ukázky "dobrého vyučování" v matematice - Mgr. Veselý
Projekt - Stínování pro pedagogy v Levoči (chodil do hodin matematiky a fyziky) - Mgr. Zemánek
Pracovní seminář Systém agend pro školy SAS Mgr. - Mgr. Marek
Studium v Ostravě - dálkové Učitelství informatiky - Mgr. Marek
Školení: školení ICT koordinátorů - Bc. Juránek
Navazující studium na VŠ - Bc. Juránek
Aktivity
soutěž, kolo
Bobřík informatiky

termín
9. – 13.10

Logická olympiáda, krajské
kolo
MaSo, krajské

listopad

Junior Náboj, mezinárodní

20. 11. 2015

Matematická olympiáda
kategorie Z9
(okresní kolo)

19. 1. 2016

Matematická olympiáda
kategorie Z9
(krajské kolo)
Matematická olympiáda
kategorie C
(školní kolo)
Matematická olympiáda
kategorie C
(krajské kolo)

22. 3. 2016

Matematická olympiáda
kategorie Z7 (okresní kolo)
Vyšší programovací jazyky

5. 4. 2016

Vyšší programovací jazyky

7. 4. 2016

9. 11. 2015

21. 1. 2016

12. 4. 2016

8. 3. 2016

výherci / úspěšní řešitelé, třída
Dohnalová Barbora, G4
Křivka Adam, G4
Fialová Adéla, G4
Konzal Tomáš, G4
Tesáček Ondřej, G4
Brauner Tomáš, G4
Fabiánek Vojtěch, G3
Kotek Kryštof, G4
Jiří Kaňa, G5

pozn., blahopřání
Dohnalová a Křivka
skončili na 1. místě
v kategorii „kadet“
celostátně.

Dohnalová Barbora, G4
Křivka Adam, G4
Munzarová Anežka Ester, G2
Daňková Barbora, G2
Kotek Kryštof, G4
Tesáček Ondřej, G4
Kotek Matěj, G2
Dohnalová Barbora, G4
Křivka Adam, G4
Kotek Kryštof, G4
Tesáček Ondřej, G4
3. místo:
Adam Křivka, G4
4. místo:
Barbora Dohnalová, G4
6. místo:
Adam Křivka, G4
Barbora Dohnalová, G4
1. Barbora Dohnalová, G4
2. Adam Křivka, G4
3. Gabriela Ryšavá, G5
3. místo:
Adam Křivka, G4
14. místo:
Barbora Dohnalová, G4
34. místo:
Gabriela Ryšavá, G5
7. místo Barbora Daňková, G2

6. místo (první
uvedená čtveřice
studentů), 7. místo
(zbylí 3 jmenovaní)

3. místo:
Adam Křivka, G4
1. místo:
Adam Křivka, G4

Postup do krajského
kola
Postup do ústředního
kola
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12. - 13. místo

15. místo, v republice
9. místo

postup do krajského
kola

postup do krajského
kola
Adam Křivka pozván
na celostátní
soustředění nejlepších
řešitelů MO

Matematický klokan

soutěž proběhla ve všech třídách na gymnáziu

Testování Mensou na naší škole

24. 11. 2015

Matematický kroužek pro G2 a G3

každý pátek 1. vyučovací hodinu (náplní je příprava na matematické soutěže
a rozšiřující výuka matematiky) - RNDr. Svobodová, Ph.D.

Matematický kroužek pro G4 a G5

- každý pátek 0. vyučovací hodinu (náplní je příprava na matematické
soutěže a rozšiřující výuka matematiky) - RNDr. Svobodová, Ph.D.

SOČ:
Oldřich Pecák Koncept LabPi - účast v krajském kole
Exkurze
VUT – přednáška doc. Jaroslava Hrdiny s návštěvou robotické laboratoře (23. 5. 2016)
Maturita
G8

9 studentů ústní maturita + Sedlák – opakování MZ
4 studenti státní maturita
2 studenti státní maturita M+
všichni udělali

PL4

9 studentů státní maturita
2 neudělali

PMP4

10 studentů státní maturita
4 neudělali

Celkové hodnocení
V letošním školním roce jsme se zaměřili na sjednocení hodnocení v rámci naší sekce. Na konci školního roku jsme
vyhodnotili, že jsme s nastaveným hodnocením spokojeni.
Zaměřili jsme se také na plnění Tematických plánů, neboť při přebírání tříd dělá velké problémy, pokud není učivo
odučeno. Skutečně se nám podařilo naplánované učivo probrat ve větší míře než v loňském školním roce.
Po celý školní rok jsme připravovali studenty na matematické soutěže a olympiády. V 1. patře je matematická
nástěnka, kde byly průběžně zveřejňovány všechny výsledky matematických soutěží a olympiád. Máme velkou
radost, že se nám daří v olympiádách a soutěžích, kterých se naší studenti zúčastňují.
Velice jsme ocenili možnost nákupu pomůcek na konci tohoto školního roku. Moc děkujeme.
Velkou výzvou je pro nás v příštím školním roce výuka nevidomého žáka, který nastoupí do primy.
Vzhledem k mnoha akcím, které na naší škole probíhají, chtěli bychom navrhnout, aby studenti maturitních
ročníků již chodili na dané aktivity jen výjimečně.
Chtěli bychom také požádat o odhlučnění našeho kabinetu (ve výklenku) vzhledem k odborné učebně fyziky.
V dlouhé skříni, se šuplíky prosíme vprostřed každé policové části vložit dělící příčku, aby se police tolik
neprohýbaly. Také bychom dole na zemi ve střední části prosili tuto skříň podložit.

Zapsala Mgr. Marie Jiroušková
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Předmětová sekce Český jazyk
1. Složení sekce:
jméno
Mgr. Petra Konečná
Mgr. Jeřábková Marie

stálé úkoly
panely ČJ

soutěže, akce
Knihovna JM G1

specifické
Čtenářské dílny G1

fcb Čj, informace na web
Čj,
koordinace učebnic NG
Školní knihovna

ČLO + O v Čj – G6+G8
Studenti čtou a píší noviny G6
Praha G8
ČLO + OvČj – PL
Praha PL4
Večerní divadelní představení
ČLO + O v Čj – org. NG VG, PŠ
+ opravy G3, G5, G7
Moravská zemská knihovna G7
Studenti čtou a píší nov. PMP2
Praha PMP4
ČLO + O Čj – PL
Studenti čtou a píší nov. PL2
KJM – PL1
Praha PL4

pracovní listy –
maturita

Mgr. Masaříková Brigita
VPS, SAS Čj, sbírka
Mgr. Škrášková Kateřina

Mgr. Vlčková Hana
Mgr. Vondráková
Monika, Ph.D.

Studenti čtou a píší
noviny - organizace

Lercháč

přijímací zkoušky z ČJ
pro B. Levíčka
pracovní listy –
maturita
pracovní listy –
maturita

O v ČJ – G4
Lit. procházka Brnem G4

2. Schůzky PS, program, závěry…:
 28. 8. 2015 (maturita - seznamy četby + okruhy, odborné práce/SOČ, čtenářské dílny, DOD –
prezentace, vzájemné hospitace, finance, odpovědnost v rámci sekce, evaluace + akce + učebnice,
tematické plány);
 12. 10. 2015 (DVPP, exkurze, olympiády, pomůcky do PS, kritéria hodnocení, čtenářské dílny,
hospitace, Studenti čtou a píšou noviny);
 21. 12. 2015 (diskuse – celková přetíženost, mnoho úkolů i akcí, odpadávání hodin…, odborné
práce, kritéria hodnocení, vyhodnocení DOD, olympiád a čtenářských dílen, vybavenost –
tablety?)
 19. 2. 2016 (maturita - komise, publikace, pracovní listy, seznamy četby; přijímací řízení – test pro
nevidomého uchazeče; problémy s odpadáváním hodin; řešení prostorů knihovny; vyhodnocení
dalších kol olympiád);
 13. 4. 2016 (maturity – dokončení příprav, almanach, požadavky na vybavenost, DVPP, soutěže,
návrh úvazků, posouzení nabídky učebnic);
 13. 6. 2016 (organizační změny pro příští školní rok, OČJ – národní kolo, organizace školních akcí,
edookit, integrace budoucího studenta, testové úkoly pro adaptační pobyt G1, knihovna –
výhrady a požadavky ke stěhování, almanach – úpravy, nabídka nových učebnic – nemáme
zájem).
3. Další vzdělávání pedagogů:
 Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole – kladně
hodnoceno, přínosné pro vyučující, sdíleno individuálně se zájemci, především těmi, kteří vyučují
v G4 – CYR (22. 9. 2015);
 Hodnotitel ústní maturitní zkoušky – KON (27. 1. 2016) – velmi přínosné, velká pomoc v maturitní
komisi PMP4;
 Hodnotitel ústní maturitní zkoušky pro žáky s PUP – KON (27. 2. 2016) – velmi přínosné, velká
pomoc v maturitní komisi PMP4;
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Konzultační seminář k DT k maturitě z ČJ - sdíleno v rámci sekce, přínosem pro učitele ČJ i
studenty je zejména přesnější představa o DT a o úkolech, jež obsahuje – MIH (25. 2. 2015).

4. Vzájemné hospitace:
 Mgr. Škrášková Kateřina hospitovala u H. Vlčkové, B. Masaříkové, M. Vondrákové, P. Konečné. K.
Jeřábkové;
 Mgr. Vondráková Monika, Ph.D. hospitovala u H. Vlčkové;
 Mgr. Vlčková Hana hospitovala u M. Vondrákové;
 Mgr. Jeřábková Kristina hospitovala u P. Konečné;
 Mgr. Masaříková Brigita hospitovala u K. Škráškové;
 Mgr. Konečná Petra hospitovala u K. Škráškové.
5. Aktivity, rozbor úspěšnosti studentů v olympiádách, soutěžích, přehled účasti na odborných exkurzích a
na divadelních představení v souvislosti s výukou ČJ:
 Olympiáda v českém jazyce (40. ročník) I. kategorie:
Olympiáda v Čj
1. 12. – 11. 12. 2015 1. Křivka Adam G4
školní kolo
2. Fialová Adéla G4
3. Todorová Štěpánka G4
4. Dohnalová Barbora G4
5. Malý Jan G3
Olympiáda v Čj
7. 2. 2016
Dohnalová Barbora, G4 . - 2. místo
okresní kolo
Křivka Adam, G4, - 4. místo
Adéla Fialová a Štěpánka Todorová –
úspěšní řešitelé
Olympiáda v Čj
11. 4. 2016
Dohnalová B., G4 – 3. místo
krajské kolo
Křivka A., G4 – úspěšný řešitel
Olympiáda v Čj
ústřední kolo
kolo

23. – 29. 6. 2016
Bělá pod Bezdězem

12. 4. 2016

Postup do
krajského kola
Dohnalová, Křivka
Dohnalová - postup
do ústředního kola

Dohnalová Barbora G4

 Olympiáda v českém jazyce (40. ročník) II. kategorie:
Olympiáda v Čj
9. 12. 2015
1. Kolářová Adéla, G8
školní kolo
2. Múdra Anna, G6,
3. Kuciánová Debora, G8
Olympiáda v Čj
9. 2. 2016
Múdra Anna, G6, 6. místo
okresní kolo
Olympiáda v Čj
krajské kolo

Všichni uvedení
postup do
okresního kola

Múdra Anna, G6 – úspěšný řešitel

 Česká lingvistická olympiáda
Česká lingvistická
Školní kolo
olympiáda
23. 11. - 27. 11. 2015

1. Jan Brzobohatý, G8
2. Vojtěch Možný, G6
3. Michaela Ryšavá, G8

1. a 2. místo postup
do okresního kola
Postup do
krajského kola
-

Jan Brzobohatý
postup do
regionálního kola v
Olomouci (23. 2.
2016)

 projekty
1. mezipředmětový projekt MF Dnes Studenti čtou a píšou noviny – září-říjen 2015, G6 + PL2 + PMP2
(každá třída byla zapojena vždy 2 týdny)
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2. Čtenářské dílny – listopad-prosinec 2015, G1 + G3
 exkurze
G1 – Knihovna Jiřího Mahena (KON)
G4 – literární procházka Brnem (CYR)
G8 – mezipředmětová exkurze Praha (KRI)
PL1 – exkurze Knihovna Jiřího Mahena (MIH)
PL4 – mezipředmětová exkurze Praha (MIH)
PMP1 – exkurze Knihovna Jiřího Mahena (MAS)
PMP4 – mezipředmětová exkurze Praha (SKR)
 připravuje se
mezipředmětová exkurze Praha (září - říjen 2016): G8 (SKR), PL4 (MAS), PMP4 (MIH)
 divadelní představení
Divadelní představení Buranteatru „Na větrné hůrce“ – zájemci z řad studentů G a PŠ (MAS)
 školní časopis Lercháč
viz http://www.cmsps.cz/skolni-casopis, časopis byl opakovaně přihlášen do celostátní soutěže Nejinspirativnější
středoškolský časopis, bohužel ze strany pořadatelů bez jakékoli reakce.
6. Celkové hodnocení činnosti sekce, rozbor výsledků vzdělávacího procesu, použitých metod a způsobů
hodnocení studentů:
 Hodnocení maturitních zkoušek – státní část:
Písemná práce – všichni studenti napsali písemnou práci a splnili kritéria hodnocení.
Didaktický test – hranici úspěšnosti nesplnily studentky Jana Schmuková (PMP4) a Michaela Černocká (PL4).
Ústní zkouška – hranici úspěšnosti nesplnila studentka Kristýna Nekulová (PL4).
Jmenované studentky jsou přihlášeny na podzimní termín maturit.


Pozitiva činnosti sekce:
a. čtenářské dílny – pozitivní reakce studentů, zvýšení zájmu o četbu knih ze školní knihovny;
b. nabídka aktivit a soutěží pro studenty;
c. úspěchy studentů v olympiádách;
d. exkurze maturitních ročníků do Prahy;
e. zdařilá literární procházka Brnem;
f. DOD – zdařilá prezentace knih;
g. edookit;
h. dataprojektory ve všech učebnách – výrazná pomoc při výuce, děkujeme, v některých
učebnách je však třeba dořešit zastínění.



Rezervy činnosti sekce:
a. DVPP
b. rozšiřování maturitní četby;
c. řešení školní knihovny;
d. větší nabídka exkurzí

Zapsala: Mgr. Kateřina Škrášková

25

Předmětová sekce cizích jazyků
Složení sekce:
AJ
jméno
Mgr. Špačková Ludmila
(SPA)
Mgr. Marková Jitka
(MKA)
Mgr. Pospíšilová Pavla
(POS)
Mgr. Švandová Daniela
(SVA)

stálé úkoly
VPS, fcb CJ + M,
filmotéka AJ

soutěže, akce
gastro soutěž AJ, konverzační
soutěž AJ, Video pohlednice,
studijní pobyt v zahraničí
konverzační soutěž AJ

specifické
Edison

panely AJ

konverzační soutěž AJ,
studijní pobyt v zahraničí

učebnice na web AJ

SAS AJ

konverzační soutěž AJ

partner. škola AJ

konverzační soutěž AJ,
studijní pobyt v zahraničí

filmotéka Aj

konverzační soutěž AJ,
jazykový pobyt se studenty ve
Velké Británii

knihovna AJ

Mgr. Vašáková Dana
(VAS)
Mgr. Nerušilová Terezie
(NER)
BSc. Michálková Helen
(MIC)
BA Zalubil Bruno Pavel
(ZAL)
NJ
jméno
PhDr. Peňázová Dagmar
(PEN)
Mgr. Pelánková Klára
(PEL)
Mgr. Vlčková Hana
(MIH)
Mgr. Kopřivová
Manuela (KOP) /
Mgr. Stiller Carolin (STI)
FJ + L
jméno
Mgr. Vondráková
Monika, Ph.D. (CYR)
Mgr. Vaňková Kristina
(VAN)
Mgr. Dufond Stéphanie
(DUF)

partner. škola AJ,  KA
 FCE/CAE

gastro soutěž AJ, konverzační
soutěž AJ

mezin. jazyk. zk. AJ

stálé úkoly
VPS, SAS NJ, knihovna
NJ, partner. škola NJ, UU

soutěže, akce
gastro soutěž NJ, konverzační
soutěž NJ, soutěž Němčinář
roku, exkurze Vídeň, návštěva
z partnerské školy Sacré Coeur
exkurze Vídeň

specifické
učebnice NJ

filmotéka NJ, partner.
spolupráce NJ

konverzační soutěž NJ

učebnice na web NJ

stálé úkoly
VPS, UU FJ, knihovna FJ,
partner. škola FJ

soutěže, akce
konverzační soutěž FJ, gastro
soutěž FJ, výměnný pobyt
Francie, exkurze Alliance fran.
konverzační soutěž FJ,
výměnný pobyt Francie

specifické
učebnice FJ, mezin.
jazyk. zk. FJ
prac. listy – maturita
učebnice na web FJ

⌂ P00, panely NJ, praxe
Stuttgart

filmotéka FJ, panely FJ

učebnice NJ

mezin. jazyk. zk. FJ
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PhDr. Peňázová Dagmar SAS FJ
Den latiny
(PEN)
Certamen Latinum L
Mgr. Masaříková Brigita SAS L
Certamen Latinum L
(MAS)
vysvětlivky:
VPS – vedoucí předmětové sekce, podsekce
 – kroužek
⌂ – správce odborné učebny
panely – nástěnky
SAS – sbírky, evidence, inventarizace
fcb – redaktor sekce, příspěvky na facebook i web školy
UU – uvádějící učitel

učebnice L, učebnice
na web L

Schůzky sekce, program, závěry:


27. 8. 2015 (mapa sekce, učebnice, témat. plány a maturitní okruhy, nabídka workshopů na Den
církevních škol, ročníkové a odborné práce na PgŠ a G, prezentace práce PS na DOD, panely a
nástěnky, hospitační plán, DVPP, kritéria hodnocení, evaluace, finance a pomůcky do PS, roční
plán akcí, hodnocení setkání na Vranově);



06. 10. 2015 (kritéria hodnocení, mezinár. jazyk. zkoušky, prezentace práce PS na DOD, filmová
odpoledne, panely a nástěnky, partnerské školy, příloha: kritéria hodnocení pro předměty FJ a NJ)



30. 11. 2015 (kritéria hodnocení, mezinár. jazyk. zkoušky, prezentace práce PS na DOD, filmová
odpoledne, partnerské školy, Výzva 56: jazykově-vzdělávací pobyty Berlín, Vídeň, Worthing a
Londýn, změna rodilé mluvčí v NJ);



28. 1. 2016, doplněno 5. 2. 2016 (hodnocení činnosti PS: inventarizace, DOD, kritéria hodnocení,
odborné práce, diskuze o přetíženosti vyučujících, nadměrném množství preventivních programů
a odpadávání hodin; hodnocení soutěží (konverzační soutěže AJ a FJ, Němčinář roku,
gastronomická soutěž FJ Galette des Rois) a dalších akcí (Salon de l´Etudiant v Alliance française);



3. 5. 2016 (DVPP – diskuze k semináři Posilování komunikačních kompetencí pedagogů, hodnocení
setkání s kolegy z BIGY, návrhy na využití sponzorských darů rodičů, hodnocení soutěží, 1. část
výměnného jazykově-vzdělávacího pobytu s partnerskou školou Lycée de la Sauque La Brède,
almanach, hospitace, kritéria hodnocení, návrh úvazků na šk. rok 2016/2017, změna
v personálním obsazení NJ: hledání nového rodilého mluvčího za Carolin Stiller, nově tři hodiny NJ
na PL pro Mgr. Janu Bielenou);



21. 6. 2016 (integrace nevidomého studenta do budoucí G1, soutěžní úkoly z AJ na adaptační
pobyt G1, rozbor akcí, soutěží a olympiád: gastronomická soutěž NJ Gerűhrter Gugekhupf,
návštěva studentů z partnerské školy Gymnasium Sacré Coeur Wien, řešení příští praxe ve
Stuttgartu, exkurze do Berlína a do Vídně, anglické divadlo, seminář Personnalités célèbres
françaises, beseda se studentem z Demokratické republiky Kongo, příprava 2. části výměnného
jazykově-vzdělávacího pobytu s partnerskou školou Lycée de la Sauque La Brède, almanach,
hospitace, kritéria hodnocení na U, požadavky na nové učebnice a další didaktické pomůcky na šk.
rok 2016/2017, příprava závěrečné zprávy o činnosti PS ve šk. roce 2015/2016)
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Další vzdělávání pedagogů:
AJ:
a. Learning to Write: Teaching writing at secondary school – NER, SVA (18. 2. 2016)
b. Reading Their Way to Better English: Teaching reading to teenagers and young adults – NER,
SVA (19. 2. 2016)
c. Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z AJ – MIC, NER (leden 2016)
d. Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z AJ pro žáky s PUP – MIC, NER, SVA, ZAL (leden – únor 2016)
e. Motivate learners through culture – MKA (17. 6. 2016)
f. Getting teenagers speak – MKA (17. 6. 2016)
g. seminář ve vzdělávacím centru DESCARTES – MKA
h. konference pořádaná nakladatelstvím Oxford - MKA
i.

Výzva 56 – vzdělávací pobyt pro pedagogy v Irsku – POS, SPA, VAS (12. 10. - 23. 10. 2016)

j. Motivate through Culture – POS (17. 6. 2016)
k. Getting Teens to Speak – POS (17. 6. 2016)
l.

metodický kurz v Exeteru – SVA (4. - 18. 9. 2016)

NJ:
a. Výzva 56 – vzdělávací pobyt pro pedagogy v Heidelbergu - PEL (říjen 2015)
b. Mit Texten motivieren – PEL (10. 2. 2016)

FJ + L:
a. Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole – kladně
hodnoceno, přínosné pro vyučující, sdíleno individuálně se zájemci, především s těmi, kteří
vyučují v G4 – CYR (22. 9. 2015);
b. Přípravný kurz na DALF C1, Alliance française Brno – CYR, VAN (říjen 2015 – leden 2016);
c. Mezinárodní jazyková zkouška DALF C1, Alliance française Brno – CYR, VAN (11. 2. 2016);
d. Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z FJ pro žáky s PUP – VAN
e. Grammaire ludique, Alliance française Pardubice - VAN (14. 11. 2015);
f. Personnalités célèbres françaises, Alliance française Pardubice - VAN (21. 5. 2016);

Vzájemné hospitace:
AJ:
a. Mgr. Špačková Ludmila hospitovala u P. Pospíšilové, T. Nerušilové, D. Švandové a J. Markové;
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b. Mgr. Marková Jitka hospitovala u K. Pelánkové (2x), D. Peňázové a L. Špačkové
c. Mgr. Pospíšilová Pavla hospitovala u T. Nerušilové, M. Kratochvílové (S. immaculata, CMcZŠ Lerchova);
d. Mgr. Švandová Daniela hospitovala u P. Pospíšilové;
e. Mgr. Vašáková Dana hospitovala u L. Špačkové, P. Pospíšilové, B. Zalubila;
f.

Mgr. Nerušilová Terezie hospitovala u H. Michálkové

NJ:
a. PhDr. Peňázová Dagmar hospitovala u K. Pelánkové, H. Vlčkové, C. Stiller;
b. Mgr. Pelánková Klára hospitovala u D. Peňázové (2x);
c. Mgr. Vlčková Hana hospitovala u K. Pelánkové;
d. Mgr. Stiller Carolin hospitovala u D. Peňázové

FJ + L:
a. Mgr. Vondráková Monika, Ph.D. hospitovala u K. Vaňkové, S. Dufond, B. Masaříkové;
b. Mgr. Vaňková Kristina hospitovala u M. Vondrákové;
c. PhDr. Peňázová Dagmar hospitovala u M. Vondrákové

Aktivity, rozbor úspěšnosti studentů v olympiádách, soutěžích, přehled účasti na odborných exkurzích a na
divadelních představení v souvislosti s výukou cizích jazyků:
 soutěže
AJ:
Konverzační
soutěž v AJ,
kat. I.B
(školní kolo)
Konverzační
soutěž v AJ,
kat. II.B
(školní kolo)
Konverzační
soutěž v AJ,
kat. II.B
(okresní kolo)
Konverzační
soutěž v AJ,
kat. II.B
(krajské kolo)
Konverzační

7. 12. 2015

1. Sieberová Karolína G1
2. Tůmová Mariana G1
3. Munzarová Anežka Ester G2

K. Sieberová
postup do
okresního kola

9. 12. 2015

1. Křivka Adam G4
2. Nečasová Natálie G4
3. Biskupová Dana G4

A. Křivka postup do
okresního kola

únor 2016

Křivka Adam G4
- 2. místo

postup do
krajského kola

17. 3. 2016

Křivka Adam G4
- 2. místo

1. Klaška Jan G7
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J. Klaška postup do

soutěž v AJ,
kat. III.B
(školní kolo)
Konverzační
soutěž v AJ,
kat. III.B
(okresní kolo)
Konverzační
soutěž v AJ,
kat. III.B
(krajské kolo)
Konverzační
soutěž v AJ,
kat. III.B
(ústřední kolo)
Valentýnská
soutěž v pečení
muffinů
NJ:
Němčinář roku
(kat. B2, online)
Gerűhrter
Gugelhupf
(O nejlepší
třenou bábovku)

2. Habán Jiří G7
3. Múdra Anna G6
únor 2016

Klaška Jan G7
- 4. místo

17. 3. 2016

Saundersová Anya Dominika PMP2
- 1. místo

12. 5. 2016

Saundersová Anya Dominika PMP2

12. 2. 2016

1. PMP3
2. G3
3. G1 dívky

27. 1. 2016

studenti G7:
7. místo v Jihomoravském kraji
59. místo v republice
1. Vaňková Viktorie G6
2. Chalupská Martina G3
Kocí Kateřina G3
Pelánová Eliška G3
3. Kellnerová Eva G7

13. 6. 2016

FJ + L:
Konverzační soutěž ve FJ,
kat. SŠ B1/B2
(školní kolo)
Konverzační soutěž ve FJ,
kat. SŠ B1/B2
(krajské kolo)
Galette des Rois
(Tříkrálový koláč)

Olympiáda v latině
Certamen Latinum
(školní kolo)
Olympiáda v latině
Certanem Latinum
(zemské kolo)

27. 1. 2016

16. 3. 2016

11. 1. 2016

únor 2016

18. 3. 2016

1. Kubíčková Kateřina G7
2. Kyzlinková Gabriela G7
3. Habán Jiří G7
Kubíčková Kateřina G7
- 6. místo
1. Hranáčová Anežka G7
Chmelíková Markéta G7
2. Malá Kateřina G3
Malý Jan G3
Matoulek Jakub G3
3. Růžičková Kristýna G5
Litterová Veronika G5
Habán Jiří G7

Habán Jiří G7
- 5. místo
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okresního kola

postup do
ústředního kola

zúčastnilo se 1736
studentů ze 113
škol ČR

K. Kubíčková
postup do
krajského kola

postup do
zemského kola
postup do
národního kola
(nezúčastnil se výměnný pobyt FR)

 mezinárodní jazykové zkoušky
AJ:
Kroužek přípravy na FCE
Celkem 19 studentů se přihlásilo do kroužku přípravy na FCE nabízeném v prvním pololetí. Jednalo se o osm
studentů z G8, dva z PL4, pět studentů z G7 a 4 studenti z G6. Závěrečný cvičný test v lednu konalo čtrnáct z nich.
V druhém pololetí se kroužek nabídl znovu. Tentokrát se jednalo o skupinu sedmi studentů – dva z PL4, čtyři z G7
a jeden z G6. Jeden ze studentů plánuje konat zkoušku FCE na podzim roku 2016.
Kroužek nabídneme příští rok znovu. Vedení školy plánuje podpořit studenty ke konání zkoušky formou uhrazení
části zkoušky při jejím úspěšném absolvování.
NJ:
B1 Zertifikat / B2 Mittelstufe Deutsch / C1 Oberstufe Deutsch
Počínaje jarem 2016 se studenti G8 se postupně pokouší o zvládnutí mezinárodních jazykových zkoušek z NJ,
organizovaných institutem Österreich Institut Brno.
úroveň B1:
Lédlová Kristýna G8
Jan Brzobohatý G8
FJ:
DELF scolaire (Diplôme d´études en langue française)
V listopadu 2015 se někteří studenti G8 podrobili mezinárodní jazykové zkoušce DELF scolaire (Diplôme d´études
en langue française, tzv. „žákovská verze"), organizované institutem Alliance française Brno ve spolupráci s
Biskupským gymnáziem Brno. Všichni přihlášení studenti zkoušku úspěšně zdolali.
úroveň B1:
Imramovská Klára G8
úroveň B2: Kolářová Adéla G8
Janků Vojtěch G8
Kraft Jan Ch. G8
Sýkorová Anežka G8
Škrášková Magdalena G8
Ukropcová Helena G8
Tomáš Vaverka G8
 projekty
AJ:
Výzva 56: Worthing, Londýn, 8. 11. – 14. 11. 2015, 10 studentů G3 – G6 (KAL)
Edison, 29. 9. - 2. 10. 2016
NJ:
Výzva 56: Berlín, 7. 11. – 13. 11. 2015, 12 studentek PL3– G6 (PEL)
Vídeň, 16. 11. – 20. 11. 2015, 10 studentů G7 (PEN)
 výměnné a studijní pobyty (mimo Výzvu 56)
AJ:
Global outreach
Program Global Outreach je katolický výměnný program s vizí „ Let´s build civilization of love“ pro studenty, kteří
po dobu jednoho roku studují a žijí v Americe. Na začátku školního roku je ve třídách G6, PL2 a PMP2 tento
program nabídnut. O program Global outreach se v letošním školním roce ucházela studentka PL2 Ester
Dvořáčková a student Dan Chmelík ze třídy G6. V únoru 2016 proběhlo výběrové řízení, ve kterém naši žadatelé
nebyli úspěšní.
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Partnerská škola (podrobná zpráva vedoucí sekce AJ)
V uplynulém školním roce jsme se jako sekce snažili najít partnerskou školu. To zahrnovalo rozesílání emailů na
různé školy, využívali jsme příležitosti, které se nám naskytly např. při jazykovém pobytu v Irsku, komunikací
s jinými školami a osobní kontakty. Bohužel na drtivou většinu emailů nikdo ani neodpověděl. Pokud nastala
nějaká komunikace, byla jen povrchní. Jakmile se začínaly domlouvat konkrétní kroky, eventuální partnerská škola
ukončila komunikaci.
Tak to bylo např. s katolickou školou St. Anselm catholic school v Canterbury. O pomoc jsme požádali i učitele náb.
výchovy Libora Všetulu, který žil delší dobu v Anglii a měl osobní kontakty s lidmi, kteří učili na katolických školách.
Zpočátku kladně vyhlížející situace však bohužel skončila stejným modelem, na který jsme v minulosti již
několikrát narazili.
Zaslali jsme také emaily na další školy v Anglii, na které jsme dostali doporučení (Luise Lickpery, Tony Brennan).
Odpověď však žádná nedorazila.
Jako nadějnou bychom viděli i bližší spolupráci se studenty na Stojanově gymnáziu na Velehradě, kteří mají
partnerskou školu a pozvali nás, abychom se v listopadu zúčastnili hudebního festivalu a seznámili se se studenty
z Anglie, kteří na tento festival přijedou.
Další spolupráci a kontakty můžeme získat při jazykových pobytech, které proběhnou na podzim v následujícím
školním roce. Také máme v plánu pokračovat v kontaktování škol a rádi bychom se aktivně zapojili do projektu
E-twinning, který podporuje spolupráci mezi školami států Evropské Unie.
NJ:
Studijní pobyt v partnerské škole Gymnasium Sacré Coeur Wien (PEN)
1. pololetí 2015/2016: K. Buchníčková G6, H. Smékalová G7, M. Tomanová G7
2. pololetí 2015/2016: T. Nováčková G6, D. Chmelík G6
Pedagogická praxe ve Stuttgartu (PEL)
30. 11. - 11. 12. 2015, 10 studentek PL4
financováno převážně sdružením Ackermann Gemeinde
Návštěva studentů z partnerské školy Gymnasium Sacré Coeur Wien (PEN, PEL)
27. 6. 2016, jedna třída partnerského gymnázia ve Vídni a hosté z Tchaj-wanu, studenti G6-G7
prohlídka školy, návštěva historického centra Brna
spolupráce sekcí NJ a AJ na tvorbě programu, zajištění procházky s výkladem v AJ v Brně a letos i v Olomouci
FJ:
Studijní pobyt v partnerské škole Lycée de la Sauque v La Brède (CYR)
září – listopad 2015, Kateřina Kubíčková G7
Výměnný jazykově-poznávací pobyt s Lycée de la Sauque v La Brède (CYR, VAN)
6. 4. - 16. 4. 2016, 1. část výměnného jazykově-poznávacího pobytu: cesta do Francie
30 studentů G3-G7, PL1-PL2
 další vzdělávací aktivity, exkurze, besedy, divadelní představení…
AJ:
Soutěž Grab the Reader 2016
Naše škola se v lednu 2016 zúčastnila 5. ročníku soutěže Grab the Reader, kterou pořádá nadační fond Prague
Post s nakladatelstvím Macmillan Education. Do soutěže se mohly zapojit školy, které vytvořily aktivitu/aktivity k
předem vybraným titulům zjednodušené četby vydané nakladatelstvím Macmillan. Nejlepší aktivity (a tím pádem i
školy) byly odměněny sadou 96 knih zmíněné zjednodušené četby. Soutěž jsme sice nevyhráli, ale vytvořené
aktivity nám slouží k oživení hodin anglického jazyka na naší škole. Do soutěže se zapojili všichni vyučující
anglického jazyka na naší škole.
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Lord of the flies, Buranteatr, Brno, Kounicova ul.
5. 5. 2016, G4 – G7, PL1 –PL3, PMP1
divadelní představení v AJ
Provoz anglické knihovny
Studenti mají po celý rok možnost si půjčovat knihy z anglické knihovny. V nabídce je zjednodušená četba na
různých úrovních, ale i knihy v originálním znění. Snahou učitelů angličtiny je podporovat studenty k četbě knih a
rozšiřovat tuto knihovnu.
Konverzační hodiny pro nižší gymnázium
G1, G2: rodilý mluvčí Bruno Zalubil
Konverzačních hodin, které začaly v únoru 2016, se účastnilo osm studentů ze třídy G1 a jedna studentka z G2.
Skupina byla velmi aktivní a dobře spolupracovala. Jejich společným cílem je dosáhnout vyšší úrovně anglického
jazyka.
G3, G4: rodilá mluvčí Helen Michálková
Konverzační hodiny pro třídy G3 a G4 byly nabídnuty studentům v prvním i druhém pololetí. V prvním pololetí
tyto hodiny navštěvovalo pět žáků ze třídy G3 a tři žáci z G4. V druhém pololetí kroužek navštěvovalo pět žáků ze
třídy G3 a jedna studentka z G4.
FJ:
Salon de l´Etudiant v Alliance française
22. 1. 2016, G8
prezentace uplatnění FJ při studiu či v profesním životě v ČR i ve Francii (Campus France, Evropská dobrovolnická
služba, Erasmus, FF MU, PdF MU, ESF MU, VUT aj.)
Beseda se studentem z Demokratické republiky Kongo
21. 6. 2016, G7
v rámci společenskovědního semináře G7 se uskutečnila beseda se studentem z Demokratické republiky Kongo o
tamější politické situaci, postavení ženy a dítěte; beseda proběhla ve FJ
 filmový klub
Počínaje říjnem byla zahájena pravidelná filmová odpoledne. V říjnu byly v pravidelných intervalech nabídnuty
filmy za sekce AJ a FJ a měla následovat sekce NJ. Ze strany studentů se bohužel tato nabídka setkala s mizivým až
nulovým zájmem, proto se PS rozhodla s promítáním filmů v 1. pololetí přestat. Do budoucna se nebude jednat o
pravidelný filmový klub, jak byl původně zamýšlen, ale o nabídku jednoho filmu za každou podsekci za pololetí.
 periodikum
NJ:
Deutsch Perfekt (1ks)
Děkujeme za odběr, rádi bychom ho zachovali i pro šk. rok 2016/2017, v případě možnosti prosíme o 2 ks.
 připravujeme
AJ:
Erasmus+
Jako jedni z 236 žadatelů o grant jsme se umístili mezi sedmdesáti úspěšnými a díky tomu může 5 učitelů
anglického jazyka vyjet příští rok na čtrnáctidenní metodické kurzy do Velké Británie. Hlavním cílem těchto kurzů
je další vzdělávání učitelů anglického jazyka v oblasti metodologie. Několik učitelů se také bude seznamovat
s metodou CLIL, jehož hlavní myšlenkou je využití AJ ve výuce jiných předmětů. Vyučující budou po svém návratu
nejen využívat nabyté zkušenosti v hodinách, ale také je předávat dále svým kolegům.
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NJ:
Řešení příští praxe ve Stuttgartu
K. Pelánková počítá s tím, že v prosinci 2016 se čtrnáctidenní praxe ve Stuttgartu zúčastní 20 žáků: to je víc než
kdykoli doposud, proto v květnu osobně navštívila Ackermann-Gemeinde a příslušná zařízení aby se ujistila, že
německá strana je schopna pro tolik účastníků zajistit pracovní místa a ubytování; zároveň byly dohodnuty
platební podmínky pro žáky i doprovázející učitele.
Exkurze do Berlína
K. Pelánková po letošní zkušenosti s jazykovým kurzem v Berlíně je toho názoru, že by podobnou akci bylo možné
v poněkud menším rozsahu (na 4 dny) uspořádat i v následujícím školním roce, náklady by ovšem museli hradit
sami žáci. Pokud bude dostatečný počet zájemců na PL (10-15), mohla by se taková exkurze uskutečnit později
zvlášť pro gymnázium: vzhledem k odlišným zájmům by se takto dal snáz sestavit adekvátní program.
Exkurze sexty gymnázia do Vídně
Jako každý rok pomýšlí D. Peňázová na organizaci jednodenní exkurze do Vídně pro spolužáky těch, kdo právě
tráví semestr na partnerském gymnáziu Sacré-Coeur. S ohledem na to, že akcí pro tuto třídu je v tomto školním
roce už mnoho a plánovaný termín (24. 6.) se kryje s rovněž plánovanou exkurzí do Dukovan pro celou třídu G6,
rozhodla se přesunout cestu do Vídně až na začátek září, nejlépe hned v prvním týdnu.
FJ:
Výměnný jazykově-poznávací pobyt s Lycée de la Sauque v La Brède (CYR, VAN)
21. – 26. 10. 2016, 2. část výměnného jazykově-poznávacího pobytu: návštěva Francouzů v Brně
28 francouzských studentů, 2 pedagogové
28 českých studentů G3-G7, PL1-PL2, 2 pedagogové (CYR, VAN)

Celkové hodnocení činnosti sekce, rozbor výsledků vzdělávacího procesu, použitých metod a způsobů
hodnocení studentů:

Hodnocení maturitních zkoušek
AJ:
třída
forma MZ
státní MZ: ústní část
státní / profilová
uspěli / neuspěli
PL4
21 studentů státní MZ
všichni uspěli
PMP4

18 studentů státní MZ

všichni uspěli

státní MZ: písemná část
uspěli / neuspěli
20 studentů uspělo
M. Černocká nesplnila DT
všichni uspěli

G8

18 studentů státní MZ
7 studentů profilová MZ

všichni uspěli

všichni uspěli

všichni uspěli

forma MZ
státní / profilová
3 studenti státní MZ

státní MZ: ústní část
uspěli / neuspěli
všichni uspěli

státní MZ: písemná část
uspěli / neuspěli
všichni uspěli

profilová MZ
uspěli / neuspěli
--------------------------

forma MZ
státní / profilová
2 studenti profilová

státní MZ: ústní část
uspěli / neuspěli
------------------------------------

státní MZ: písemná část
uspěli / neuspěli
--------------------------------------

profilová MZ
uspěli / neuspěli
všichni uspěli

NJ:
třída
G8

FJ:
třída
G8
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profilová MZ
uspěli / neuspěli
---------------------------------------------------

Pozitiva činnosti sekce:
i. spolupráce s partnerskými školami a institucemi v Rakousku, Německu a Francii: výměnné a
studijní pobyty, pedagogické praxe, exkurze, besedy;
j. mezinárodní jazykové zkoušky;
k. výuka s rodilými mluvčími;
l. projekty EU pro studenty i vyučující;
m. nabídka jazykových a gastronomických soutěží;
n. úspěchy v maturitních zkouškách, olympiádách a dalších soutěžích;
o. anglické divadlo, anglická knihovna
p. navazování spolupráce s učiteli Biskupského gymnázia

Rezervy činnosti sekce:
e. DVPP – bohužel často z časových důvodů nelze jít na oborové školení, které by nás zajímalo;
f. stále se hledá partnerská škola ve Velké Británii
Zapsala: Mgr. Monika Vondráková, PhD., PhDr. Dagmar Peňázová, Mgr. Ludmila Špačková

Předmětová sekce Estetické vzdělávání
Členové sekce ve školním roce 2015/2016
podsekce dramatická
Hajdová

PL1 - Dv

PL3 - SpD

PL4 - SpD

Jindra

PMP1 - Dv

PMP2 - Dv

PMP3 - Dv

PMP4 - Dv

PMP1vA Dv

PL2 – SpHk

PL2 – SpHs

PMP1 - Hn

PMP2 - Hn

PMP3 – Hv

PMP4 - Hv

PMP4 - sHv

PMP3 - Hn

PMP4 - Hn

G3 - Hv

G4 - Hv

G5 - Hv

PMP1 - Hn

PL3 – SpHk

G1 – Hv

sbor

PMP1vB Dv

podsekce hudební
Čertková

PL2 – SpH-t

Javorová

PL4 – SpHk
PMP1vA Hv
PMP4 - Hn

Mareková

G2 – Hv

Jandová

Policer
Prudilová
Veselý

PL4 – SpH t
PL1 - Hv

PMP1vB Hv

PMP2 – Hn
PL3 – SpHPL3 – SpH-t
s

PMP3 - Hn

orchestr

PMP1 - Hv

PMP2 - Hv
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sbor

podsekce výtvarná
Konečná

PL1 - SpV

G1 - Vv

Melicharová

PL4 - SpV

PMP4 - Vv

s. Kristina

PL2 - Vv

PMP2 - Vv

s. Markéta

PMP1 PPr

PMP2 PPr

G2 - Vv
PMP4 sVv
PL3 – SpVg

G3 - Vv

G4 - Vv

G6 - Vv

PMP3 - Vv

PL3 – SpV

PMP1 - Vv

PMP1vA Vv

PMP1vB Vv

G5 - Vv

Mapa sekce ve školním roce 2015/2016
podsekce dramatická
Hajdová

fcb

Jindra

sbírka DrV

Kučerová

Jelita

Dihutaj příprava
Učebna S08

Ván. akademie

fcb

podsekce hudební
Jandová

učebna 200

Koncerty FIlh.B.

Čertková

sbor

Rh faktor

Mareková

fcb

Brněnské kolo

Policer

sbor

Prudilová

orchestr

představení JD

představení JD

Dihutaj - porotci

učebna P18b

učebna 201

sbor

Odry

HF SPgŠ

Veselý

sbírka Hv
Dihutaj –
organizace

Javorová

podsekce výtvarná
Konečná

knihovna Vv

Melicharová

výzdoba přízemí

s. Kristina

učebna 209

s. Markéta

učebna P02

výzdoba II.patro + schodiště
výzdoba Veletrh
SŠ
výzdoba I.patro, vestibul, krček,
jídelna
fcb
výzdoba

fcb

Schůzky celé sekce Est. vzd. ve školním roce 2015/2016 + stručný přehled projednávaných bodů
27. 8. 2015 – společné setkání celé sekce
(plán akcí na šk. rok, rozdělení úkolů, finance, tématické plány, evaluace, specializační týden,
odborné práce – směrnice, úpravy ŠVP, prezentace na webu a fcb, prezentace při DOD a Veletrhu
SŠ, zápočtový list, metodický list, kritéria hodnocení)
23. 9. 2015 – setkání vedoucích podsekcí Hv, Vv a celé sekce Dv
(Dihutaj – projednání návrhů organizačního zajištění ve šk. roce 2015/2016 s výhledem dále,
maturita v G8)
7. 10. 2015 – společné setkání celé sekce
(Dihutaj – projednání návrhů organizačního zajištění ve šk. roce 2015/2016 s výhledem dále)
25. 11. 2015 – společné setkání celé sekce
(DOD, přijímací zkoušky, maturity, Dihutaj)
únor, březen 2016 – setkávání zástupců podsekcí (Dihutaj)
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Celkové hodnocení
Předmětová sekce Estetické vzdělávání je velmi početná, jejíž celé setkávání je velmi obtížné. Důležité
body projednávaly tedy nejdříve vedoucí podsekcí a následně jednotlivé podsekce samostatně. Jednotlivá setkání
sekce, podsekcí i vedoucích podsekcí se však nedají přesně termínově naplánovat na celý školní rok, protože
aktuální problémy a úkoly je třeba řešit často operativně a v daný okamžik. Z toho důvodů probíhaly schůzky
průběžnými setkáváními a domluvami.
Pro školní rok 2015/2016 jsme si v srpnu stanovili jako jeden z úkolů větší podporu propojení estetických
disciplín s pedagogickou praxí. V průběhu roku se vyskytly drobné problémy s naplánovanou realizací, kterou
bude potřeba pro další školní rok tedy doladit, a to i ve spolupráci s vedoucí sekce pedagogické. Druhým velkým
úkolem, který provázel celou sekci ve školním roce 2015/2016, bylo večerní studium. I zde se vyučující
jednotlivých výchov dokázali velmi dobrým způsobem vypořádat se vzniklými obtížemi.
Pro další školní rok si sekce stanovuje jako prioritu několik úkolů: z letošního školního roku nedořešena
organizace vzdělávací exkurze maturantů do Prahy (té se pro nadcházející rok ještě organizačně zhostili kolegyně
z Čj), organizace Dihutaje a ostatních pravidelných aktivit s ohledem na výročí školy. Velkým úkolem, který stojí
před sekcí estetického vzdělávání, zejména hudební podsekcí, je Hudební festival středních pedagogických škol.
Na závěr děkuji všem členům sekce za spolupráci v tomto školním roce, vedoucím podsekcí za vedení svých
předmětů a těším se na další tvůrčí spolupráci v nadcházejícím školním roce.
Velké poděkování patří také Petře Konečné, Lence Hajdové a Mirkovi Jindrovi za jejich přínos do života školy i
naší sekce.
Schůzky podsekce Hv + stručný přehled projednávaných bodů
27. 8. 2015 – rozdělení úkolů v podsekci, požadavky předmětu Hra na nástroj, kritéria hodnocení, obnovení
sluchátek v učebně klavírů
7. 10. 2015 – kritéria hodnocení
říjen, listopad (průběžně) – festival Velehrad, přihlášky Hudební festival SPgŠ Krnov, prezentace Hv na DOD a
Veletrh SŠ, inventarizace, hospitace
prosinec, leden (průběžně) - adventní koncert pro MŠ, tříkrálový koncert, oponenti ročníkové práce, DOD,
přijímací zkoušky, maturity, témata ročníkových prací, Brněnské kolo
únor, březen (průběžně) – přehlídka Odry, almanach, č. školní inspekce, Dihutaj, přijímací zkoušky
duben, květen (průběžně) – přijímací zkoušky, maturity PL + PMP + G, fotografování podsekce, úvazky pro rok
2016/2017, setkání zástupců sekcí na Bigy, nové notové stojany, závěrečné klavírní
přehrávky, specializační týden PL2
9. 6. 2016 – ohlédnutí za školním rokem, DVPP, hospitace v uplynulém šk. roce, ohlédnutí za soutěžemi,
nevidomý žák v budoucí G1, rukověť organizace školní akce, organizace závěru školního
roku a počátku nového školního roku, pořad ČTv s filharmonii, organizační změny se sborem
PL2+3, hudební festival SPgŠ 2017, 20. výročí školy, oprava HIFI v 201 + nastavení
televizního propojení s PC
Vzájemné hospitace ve školním roce 2015/2016
JAN – u MAE (G6, PL3, G2)
VES – u PRU (PL1), CER (PL2)
POL – u VES (PMP1), CER (PL2), JAN (PMP1vB)
JAV – u POL (PL4), CER (PMP1), MAE (G2)
PRU - u SVA (Aj), PEL (Nj)
ČŠI – u JAN (PMP1vB, PMP4), CER (PMP1)
Možnosti vzájemných hospitací byly výrazně ovlivněny rozvrhovými možnostmi vyučujících a tak se
nepodařilo vzájemné návštěvy v hodinách realizovat ve větší míře.
DVPP ve školním roce 2015/2016 – hudební zaměření
Vedle společného vzdělávání pedagogického sboru školy se účastnila:
Čertková – doktorské studium PdF MU Brno
hudební výchova tvořivě na 2. Stupni
sólový zpěv
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Jandová – Čertovské dovádění
Dále většina členů hudební podsekce samostudium v oblasti hudební v době studijního volna.
Přehled aktivit ve školním roce 2015/2016
Zahajovací mše – 1. 9. 2015 (sbor)
Den církevních škol – 16. 9. 2015 (sbor + orchestr)
Koncert Prague cello kvartet – 16. 9. 2015
Stužkovací mše PMP4 - 21. 10. 2015 (sbor)
Třídní schůzky rodičů – 4. 11. 2015 (sbor + orchestr)
Festival duchovní hudby Velehrad – 14. 11. 2015 (sbor)
Adventní vystoupení pro MŠ a ZŠ – 15. 12. 2015 (sbor + orchestr)
Vánoční akademie – 22. 12. 2015 (orchestr)
Tříkrálový koncert – 6. 1. 2016 (sbor + orchestr + SBM)
Víkendové soustředění sboru Žďár nad Sázavou – 22. - 24. 1. 2016 (sbor)
Hudební festival pedagogických škol Krnov – 9. - 11. 2. 2016 (sbor, jednotlivci)
Brněnské kolo a Brněnský vrabeček – 9. + 10. 2. 2016 (jednotlivci)
Přehlídka církevních škol Odry – 15. - 17. 3. 2016 (sbor, orchestr, jednotlivci)
Rh faktor Boskovice – 15. 3. 2016 (jednotlivci)
Dihutaj – 15. 4. 2016 (jednotlivci, orchestr)
Koncertní zájezd sboru do Německa – 28. - 31. 5. 2016 (sbor + orchestr)
Předávání maturitního vysvědčení – 1. 6. 2016 (sbor + orchestr)
Slavnostní zakončení šk. roku – 29. 6. 2016 (sbor + orchestr)
Specializační týden (mj. hudební exkurze Praha) – 6. - 10. 6. 2016 (PL2 – SpHv)
Vystoupení v Domově důchodců – 9. 6. 2016 (PL2 – SpHv)
Vystoupení v Domově pokojného stáří (Prosociální den) – 13. 6. 2016 (G6)
Koncerty filharmonie
Divadelní představení v Janáčkově divadle
Úspěchy v hudebních soutěžích
Brněnské kolo (Brno)
Růžičková Kristina – 1. místo v kategorii „Zpěv, umělá píseň“
Brněnský vrabeček (Brno)
Kratochvílová Monika – 1. místo v kategorii „15-20 let“
Strnadová Eliška – ČU v kategorii „15-20 let“
Rh faktor (Boskovice)
Kratochvílová Monika – 2. místo v kategorii B „16-19 let“
Hudební festival středních pedagogických škol (Krnov)
Ryšánková Dorota – 2. místo v kategorii „Sólový zpěv klasický“
Ryšánková Dorota – 3. místo v kategorii „Klavír, čtyřruční klavír, varhany“
Sbor Cantate - 1. místo v kategorii „Dívčí sbory“
Sbor Cantate – Cena poroty za přesvědčivou interpretaci spirituálu Joshua
Policer Štěpán – Cena poroty za dirigentský výkon
Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016
PMP4 – maturovalo 9 studentů, všichni úspěšně zvládli
PL4 - maturovalo 13 studentů, všichni úspěšně zvládli
G8 – maturovalo 6 studentů ze společného předmětu Hv a Vv „Umění a kultura“,
všichni úspěšně zvládli
Celkově lze říci, že maturity proběhly bez problémů a v souladu s požadavky, které jsou na maturitní
zkoušku kladeny.
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Klady, přínosy, rezervy šk. roku 2015/2016
Podsekce hudební výchovy se setkávala v průběhu školního roku především průběžně při vzájemných
rozhovorech v kabinetě a to zejména při řešení aktuálních úkolů. Několikrát do roku se také sešla ke společnému
projednání dlouhodobějších úkolů a také ohlídnutí za uskutečněnými akcemi.
Na reprezentaci hudební sekce se tradičně nejvíce podílel sbor a orchestr. Výrazného úspěchu dosáhla naše
škola také na Hudebním festivalu SPgŠ v Krnově. V nadcházejícím roce tak stojíme před velkou výzvou na získaná
ocenění navázat a také se dobře zhostit organizace festivalu v Brně.
V rámci předmětů Hv bylo v některých třídách vyzkoušeno hodnocení pomocí bodů. Ukázalo se také velmi
motivující pro studenty získání bonusových bodů za návštěvu divadelních představení či koncertů.
Jedním z hlavních úkolů, které před sekcí stojí v nacházejícím školním roce je hudební zapojení do oslav 20.
výročí školy - společný koncert s Hradišťanem, zpěv při slavnostních bohoslužbách a v neposlední řadě
zorganizování Hudebního festivalu středních pedagogických škol. V závěru šk. roku 2016/2017 nás budou také
čekat maturity studentů večerního studia.
S výhledem do budoucnosti myslíme na vybavení ještě jedné odborné učebny klavírů, dovybavení učeben
hudební výchovy zpěvníky v dostatečném počtu pro celou třídu, dovybavení Orffových nástrojů.
Na závěr děkuji všem členům podsekce za spolupráci v tomto školním roce a těším se na další tvůrčí
spolupráci v nadcházejícím školním roce.
Zapsal: Mgr. Vojtěch Veselý

Předmětová sekce Křesťanská výchova
Složení sekce:
P. Mgr. Petr Beneš, otec spirituál (o.SPI) – čtvrteční mše sv. v kapli, raníček s o.SPIm, adorace ve čtvrtek v kapli,
exkurze do
Osvětimi;
Mgr. Lucie Esterková (EST) – prosociální den;
Mons. Ing. Martin Holík (HOL, o.M) – růženec v úterý v kapli, příprava testů k přijímacím zkouškám, besedy na
aktuální
témata (migrace), moderování školních slavností;
Mgr. Františka Kadlčíková, sestra Františka (FRA) – panel okénko papeže Františka;
Mgr.,Mgr. Jitka Nováková (NOV) – dočasná koordinace sekce, soutěže;
Mgr. Dana Vašáková (VAS) – koordinace chval ve středu v kapli a společných chval církevních škol;
Mgr. Hana Vlčková, sestra Michaela (MIH) – vedoucí předmětové sekce, panely sekce, správa sbírky sekce, Misijní
jarmark;
P. Mgr. Libor Všetula SDB (VSE, o.L) – pondělní pohádky na dobrý týden „plus“ v kapli, příspěvky na facebook a web
školy, příprava na biřmování;
Program jednání a závěry
26. 8. 2015
blízké akce – workshop ke chválám, společné chvály církevních škol; pravidelné týdenní akce v polední přestávce ve
školní kapli; organizace mše svaté a chval třídy během roku; kalendář akcí na rok, soutěže, tematické plány, DVPP,
odborné práce, vybavení, kritéria hodnocení;
5. 10. 2015
příprava duchovní akce pro pedagogy – Staré Brno; příprava víkendová duchovní akce pro studenty – Čučice; zpětná
vazba k výuce a akcím v kapli; podpora modlitby chval; soutěže: Bible a my, České vánoce; vybavení; prezentace
sekce; kritéria hodnocení; panely, okénko papeže Františka;
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23. 11. 2015
postup v soutěži Bible a my; organizace Misijního jarmarku; analýza zájmu o víkendové duchovní obnovy pro
studenty a tvorba nové koncepce obnov; zpětná vazba – chvály a mše sv. tříd, duchovní akce pro pedagogy; adventní
zamyšlení; den otevřených dveří a přijímací zkoušky, soutěž České vánoce; kritéria hodnocení;
14. 12. 2015
soutěž České vánoce; den otevřených dveří a prezentace sekce; test Kv na přijímací zkoušky gymnázia; seminář o
Otcově boží lásce v příštím školním roce; zpětná vazba k proběhlým akcím – víkendová duchovní obnova pro
biřmovance – Čučice, Misijní jarmark, okresní kolo soutěže Bible a my, chvály církevních škol; odborné práce
gymnázia a lycea; organizace biřmování; mše sv. tříd v 2. pololetí; vybavení sekce; přítomnost kněží ve škole; mše sv.
na slavnosti;
8. 2. 2016
sdílení zkušeností ze mší sv. tříd, pondělní mše sv.; organizace mší sv., v příštím školním roce, postní zamyšlení; mše
sv. na slavnosti; test Kv na přijímací zkoušky gymnázia; seminář o Otcově boží lásce v příštím školním roce; pozvánka
na Světový den mládeže v Krakově, článek o naší sekci do Almanachu;
14. 3. 2016
akce na příští školní rok – oslava výročí: seminář o Otcově boží lásce, chvály církevních škol, noční čtení žalmů, noční
křížová cesta; článek do Almanachu; třídní duchovní akce a pravidelné týdenní akce o polední přestávce ve školní
kapli na příští školní rok; rozložení přítomnosti kněží pro příští školní rok a výuka; pozvánka na Světový den mládeže
v Krakově;
2. 5. 2016
seznámení se s novým členem předmětové sekce – o. Jaroslavem, rozpracování projektu implementace etické
výchovy – témata pro formační aktivity (výlety plus), G1 tvořivost, G2 komunikace, G3 identita, G4 spolupráce, návrh
aktivit;
9. 5. 2016
kontrola úvazků na příští školní rok; diskuze k organizaci školních mší sv.; sdílení ze setkání se zástupcem předmětové
komise z Bigy; formační školní výlety k projektu etická výchova; biřmování; podpora třídy pří přípravě mše sv. a chval;
chvály církevních škol; oslava výročí - úprava učebny;
1. 6. 2016
komunikace v rámci sekce, vyjádření se k důležitým úkolům sekce a celkové spolupráci;
Vzájemné hospitace
MIH u FRA v G1 – Křesťanská výchova, 10. 12. 2015
FRA u VSE
DVPP
Biblický kurz ve farnosti – inspirující, podnětné – MIH
Seminář první hlásání P.Pietro Biaggi – výborné, včetně metodiky a krátké dílny, sdílení zkušeností s katechetickým
centrem diecéze – MIH, NOV
40 hod. kurz Etická výchova – první část – MIH, VAS, EST, HOL, NOV;
Aktivity
pravidelné týdenní akce o polední přestávce ve školní kapli:
Po – Pohádky na dobrý týden + (plus) – zařazeny jsou jak „populární“ tak „více přemýšlivé“ témata, některé se
opakují, plus znamená nejen pohádky; prezentuje se na facebooku;
Út – Rychloobrátkový růženec – jeden společný desátek, intence, za co se společně v daném měsíci aktuálně
modlíme, součástí i rozpis živého růžence na měsíc; na příští rok chystáme změnu – společná modlitba breviáře;
St – chvály – 1x za pololetí si připraví chvály každá třída, mohou využít i hudebního týmu;
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Čt – adorace – s vystavenou eucharistií, advent – zamyšlení, půst – zastavení křížové cesty;
další aktivity
16. 9. 2015 Den církevních škol – společné chvály církevních škol;
8. 11. 2015 duchovní akce pro pedagogy, Staré Brno; Téma: Nezahrávejte si s únavou (Jak žít a nezničit se – tzn.
dojet do cíle);
26. 11. 2015 Misijní jarmark;
28. – 29. 11. 2015 víkendová duchovní akce pro studenty, Čučice; Téma: Umění čekat. Bůh nedává vše a nedává to
často hned – nerealizováno pro malý zájem;
9. 12. 2015 společné chvály církevních škol v kapli u Augustina;
11. – 13. 12. 2015 – víkendová duchovní obnova pro biřmovance, Čučice;
2. 2. 2016 – společné chvály církevních škol v kostele Sv. rodiny na Grohově ul.
15. 5. 2016 – biřmování na Petrově
13. 6. 2016 – prosociální den
27. 6. 2016 – společné chvály církevních škol na BiGy na závěr školního roku;
soutěže: Bible a my, České vánoce – nová soutěž Arcibiskupství pražského;

Celkové hodnocení
pozitiva – pravidelné akce pro studenty ve školní kapli; přítomnost kněží od pondělí do čtvrtka ve škole;
přítomnost kněží na adaptačních pobytech a dalších společných školních akcích; společné chvály církevních škol;
v rámci projektu etická výchova rozpracování formačních aktivit pro výlety nižšího gymnázia a realizace kurzu
etická výchova;
rezervy – akce pro studenty (duchovní obnova); školní mše svaté – malá návštěvnost;
výhled – rozvoj spolupráce celého týmu; zasahování do aktivit v třídnických hodinách;
Zapsala: Mgr. Mgr. Jitka Nováková

Předmětová sekce Pedagogika a Psychologie
Členové
Mgr. Esterková Lucie, DiS. (EST) – učitelka pedagogiky, pedagogické praxe, preventistka závadového chování
Mgr. Lípová Magdaléna (LIP) - editorka FB, učitelka psychologie, speciální pedagogiky, pedagogické
praxe, organizátorka humanitární sbírky „Bílá pastelka“
Mgr. Mrázová Radka (MRA)- správce humanitární nástěnky, výchovný poradce, učitelka pedagogiky,
psychologie, pedagogické praxe, organizátorka humanitární sbírky „Rozum a cit“
Mgr. et Mgr. Nováková Jitka (NOV) – zástupce ředitele, učitelka psychologie, speciální pedagogiky
Mgr. Pelánková Klára (PEL) - učitelka pedagogiky, organizátorka humanitární sbírky „Brněnská cihla“
PhDr. Svrčulová Ludmila (SVR) – vedoucí předmětové sekce, učitelka pedagogiky, pedagogické praxe,
organizátorka humanitárních sbírek „Strom splněných přání“,
Tříkrálová sbírka pro Brno střed
Mgr. Vaňková Kristina (VAN) – učitelka speciální pedagogiky
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Vzájemné hospitace
Vedoucí předmětové sekce hospitovala u všech členek sekce, jinak probíhaly vzájemné hospitace v docela hojném
počtu, celkově proběhlo kolem čtyřiceti vzájemných hospitací. Zde jsou zahrnuty i hospitace při návštěvě české
školní inspekce, která proběhla v měsíci březnu 2016. Byla to velká a zatěžkávací, ale i podnětná a inspirující
zkouška pro všechny vyučující v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Inspekce byla zaměřena především na
výuku rámcově vzdělávacích programů (RVP) v pedagogice, psychologii, speciální pedagogice, výchovných
předmětech a pedagogické praxe s metodikou.
DVPP - účast na seminářích, konferencích
Jednotlivé členky sekce se zúčastňovaly nabízených a vhodných vzdělávacích aktivit za účelem rozšíření a
prohloubení své aprobace.
EST: Školní metodik prevence ve škole, září 2015 – informativní, dobré rady
Strategie vyšetřování šikany I, listopad 2015 – vynikající lektor (Ježková)
Adolescenti, březen 2016 – velmi inspirující, sebereflexe
Škola…agresivita vzrůstá, květen 2016 – z praxe, vynikající
LIP: Konference o výchově 2016 - děti 21. století – výborné, inspirující
MRA: Vaše škola - 11. 11. 2015 -Praha - velmi dobré, první setkání s tvůrci inkluze a zástupci
MŠMT, příklady dobré praxe
Konference o výchově 2016 - dětí 21. st. - 15. 3. 2016 - Praha - setkání s odborníky,
podnětné přednášky a výborná využitelnost v hodinách psychologie
Školka hrou - 14. 6. 2016 - Praha - podnětné pro výuku předmětu pedagogická praxe
SVR: Školka hrou - 14. 6. 2016 - Praha - podnětné pro výuku předmětu pedagogická praxe
Odměny a tresty ve školní praxi – 10. 2. 2016 – velmi podnětné, výborný lektor (R. Čapek)
VAN: IVP pro integrovaného žáka ve školní praxi 14. 6. 2016 - velmi přínosné a milé
Pracovní seminář v rámci metodického vedení výchovných poradců 22. 6. 2016 – užitečné
Aktivity
1. – 4. 9. 2015 seznamovací pobyt s PMP1 Videčské Paseky (SVR)
7. – 11. 9. 2015 seznamovací pobyt s G1 Šafov (SVR)
30. 9. – 2. 10. 2015 animační pobyt ve Fryštáku s PMP2 a PL2 (MRA)
15. 10. 2016 interaktivní výstava Svět našimi smyly PL3 (EST)
22. 10. 2015 beseda s dívkou s DMO z PL3 a její matkou (EST)
2. – 9. 12. 2015 Strom splněných přání Galerie Orlí, Brno (SVR, MRA, LIP)
4. 12. 2015 Mikulášská nadílka pro MŠ Barvičova 54, Údolní 68 a ZŠ Lerchova 65, Brno (SVR)
15. 12. 2015 adventní koncert pro MŠ Údolní 68 a Vídeňská 39a, Brno (MRA, SVR)
30. 11. – 18. 12. 2015 pedagogické praxe PL4 a PMP4 (SVR, LIP, PEL)
6. 1. 2016 Tříkrálová sbírka s PMP4 (SVR, LIP)
21. 1. 2016 Cirkusový karneval pro děti ze ŠD Lerchova 65, Brno (SVR)
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22. – 25. 1. 2016 maturitní zkoušky JMZ (SVR, MRA, NOV)
26. 1. 2016 návštěva předškoláků z MŠ Vídeňská 39a, Brno (SVR)
31. 3. 2016 exkurze s PL4 v Muzeu romské kultury (PEL)
4. – 8. 4. 2016 metodický týden PL3 (EST)
22. 4. 2016 sluníčkový den pro nadaci Rozum a cit - PL1, PMP1 (MRA)
3. 5. 2016 maturitní zkoušky JMZ (SVR, MRA, NOV)
27. 5. 2016 exkurze v KLOKÁNKU Brno s PMP3 (EST)
2. – 20. 5. 2016 pedagogické praxe PMP3, PMP1,2, PL3 (SVR, MRA, EST)
1. 6. 2016 organizace Dne dětí pro ZŠ při dětské nemocnici Brno – PL3 (EST, LIP)
2. 6. 2016 Den dětí v MŠ Úvoz 57, Brno – PMP1 (SVR)
16. – 20. 5. 2016 maturitní zkoušky PMP4 a PL4 (SVR, MRA, LIP, NOV, PEL)
13. – 21. 6. 2016 oblastní Charita Brno a PMP3 - humanitární sbírka pro uprchlíky v Řecku (SVR)
23. 6. 2016 zahradní slavnost pro děti ze ZŠ Štolcova 16, Brno (VAN, LIP)

Celkové hodnocení
Pozitiva
Tvůrčí kolektiv, fungující spolupráce a komunikace. Výborná spolupráce s aktivními studenty.
Rezervy
Vždy je možnost něco zdokonalovat.
Hlubší propojení RVP a metodiky s vyučovanými výchovnými předměty a pedagogickou praxí.
Výhled
Pokračování v nastoleném směru úzkého propojení pedagogicko-psychologických předmětů s praxí. Očekávání
nových pozitivních zkušeností.
Zapsala: PhDr. Ludmila Svrčulová

Předmětová sekce Přírodní vědy
Složení sekce
Mgr. Zemánek Ladislav (ZEM) – vedoucí předmětové sekce, vedoucí podsekce fyzika, sbírky fyziky, odborná
učebna fyziky, fyzikální olympiáda, nástěnka fyziky
Mgr. Bielená Jana(BIE) – biologická olympiáda, nástěnka biologie
PhDr. Cacková Hana (CAC)
Mgr. Jašková Soňa (JAS) – chemická olympiáda, nástěnka chemie
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Mgr. Koukalová Marie (KLA) – nástěnka fyziky
Mgr. Krchňáková Marie (KRC) – vedoucí podsekce biologie, sbírky biologie, odborná učebna biologie, biologická
olympiáda, nástěnka biologie, Den Země
Mgr. Močubová Dominika (MCB) – odborná učebna chemie, biologická olympiáda
MVDr. Múčková Helena (MUC) – vedoucí podsekce chemie, správa sbírek chemie, chemická olympiáda, nástěnka
chemie
Mgr. Novák Petr Ph.D. (NVK) – fyzikální olympiáda

Program jednání a závěry
28. 8. 2015 – přivítání nových členů sekce, aktuální úkoly členů sekce, vzdělávání pedagogů, vybavení, plán akcí,
ročníkové práce, odpovědné osoby v rámci sekce, učebnice, změny v ŠVP, prezentace sekce, kritéria hodnocení,
vzájemné hospitace, soutěže a olympiády, různé
4. 11. 2015 – Workshopy, uskutečněné akce, nové pomůcky, prezentace sekce, vzájemné hospitace
8. 2. 2016 – akce tříd v době přijímacích zkoušek a maturit, maturitní komise, témata odborných prací, seznam
pomůcek pro zkvalitnění výuky, olympiády
7. 4. 2016 – proběhlé soutěže a olympiády, budoucí akce, úvazky na další školní rok, pomůcky potřebné ke
zkvalitnění výuky na další školní rok

Vzájemné hospitace
Mgr. Ladislav Zemánek hospitoval u P. Nováka, S. Jaškové, M. Krchňákové, D. Močubové. Mgr. Marie Koukalová
hospitovala u P. Nováka. Mgr. Krchňáková Marie hospitovala u H. Cackové, Mgr. Bielená Jana hospitovala u M.
Krchňákové. Mgr. Jašková Soňa hospitovala u L. Zemánka.

DVPP
Stínování pro pedagogy (Vídeň) – stáž umožnila srovnat rozsah a obsah učiva, seznámit se s výukou biologie
v angličtině – BIE
Repetitorium terénní přírodovědy – prohloubení praktického pozorování přírody – KRC
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách – MCB, JAS
Stínování pro pedagogy (Levoča) – projekt umožnil srovnat výuku matematiky a fyziky na zahraniční škole – ZEM
Okresní a krajské kolo SOČ – získané důležité poznatky pro tvorbu odborných prací, konkurenceschopnost – ZEM,
MCB
Metabolické pochody v těle člověka – JAS
Konference EVVO – Konev - KRC
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Aktivity
Soutěže a olympiády
Studenti, zejména nižšího gymnázia, se zúčastnili fyzikální, chemické i biologické olympiády v různých kategoriích.
Někteří z nich se zúčastnili okresního a také krajského kola. Mezi největší úspěchy patří:
Adam Křivka (G4) – 5. místo v krajském kole FO kategorie E
Jan Kopřiva, Jiří Kaňa (G5) – úspěšní řešitelé krajského kola FO kategorie D
Anežka Ester Munzarová, Jindřich Krusberský (G2) – úspěšní řešitelé okresního kola Archimediády
Studenti nižšího gymnázia Anna Honzová, Kateřina Malá, Anežka Munzarová a Veronika Míčková vyhráli v soutěži
družstev Ptačí den pro školy v Zoo, která se konala v pátek 1.4.2016 v ZOO Brno.
Velkého úspěchu dosáhli naši studenti v matematicko – fyzikální soutěži NÁBOJ JUNIOR. V rámci oblasti
Jihomoravského kraje skončil náš výběr na 3. místě.

Maturity
fyzika
chemie
biologie

výborný
3
0
1

chvalitebný
2
1
1

dobrý
1

dostatečný
-

nedostatečný
-

Odborné práce
Odborné práce z přírodovědných předmětů dosáhli vysoké úrovně. Hned tři práce postoupily z okresního kola do
krajského v soutěži SOČ.
Gabriela Kyzlinková (Isaac Newton) – 6. místo, Terezie Barančicová (Únava materiálů) – 5. místo, Kateřina
Kubíčková (Optika) – 4. místo v krajském kole SOČ.
Uskutečněné akce
G1 – Léčiva, jedovaté rostliny 22. 9. 2015 - BIE, KRC
G2 – Vrabčákovi ptákoviny – 8. 12. 2015 – KRC
– zajímavé experimenty – 18. 4. 2016 - NVK
G3 – Vida vědecké centrum – 18. 4.2016 – BIE
– ZOO Brno – Naši savci – 19. 5. 2016 - KRC
G4 – Svět pod nohama půdní sondy 6. 10. 2015 - KRC
– Vida vědecké centrum – 18. 4. 2016 - KRC, MUC
G5 – Hádky o Hády – 9. 10. 2015 – MCB
– Terénní exkurze přehrada – 18. 5. 2016 – KRC, MCB, MUC
– Vida vědecké centrum – 4. 5 .2016 - ZEM
G6 – Fauna a flóra Moravy – 4. 5 .2016 – KRC
– Elektrárny Dukovany a Dalešice – 24. 6 .2016 – ZEM
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G7 – Planetárium – 15. 4. 2016 - ZEM
G8 – Planetárium – 15. 4. 2016 – ZEM
PL1 – Planetáriu – 6. 1. 2016 - KLA
PL2 – Vida vědecké centrum – 4. 5. 2016 – KLA
PL3 – Dukovany a Dalešice – část studentů společně s G6 – 24. 6. 2016 – ZEM
PMP1 – Planetárium – 25. 11. 2015 - KLA
Den Země
25. 4. 2016 – Odborné přednášky Lenky Zychové z oblasti Astrofyziky pro střední školu – KRC, ZEM + Dravci pro
nižší gymnázium na Kraví hoře
27. 6. 2016 – Téma: Pod obalem. Pro studenty nižšího gymnázia – PMP1 + KRC

Recyklohraní
I během uplynulého školního roku probíhal projekt Recyklohraní = sběr použitého elektra, baterií, šetřivých
žárovek, mobilů,… Za získané body byly nakoupeny některé pomůcky do výuky.

Nové pomůcky
Během školního roku byly nakoupeny nové pomůcky, které by měly přispět ke zkvalitnění výuky přírodovědných
předmětů. Biologie – Spirometr; Preparáty na mikroskopování – zoologie, botanika; živé objekty – řasy a sinice;
Resuscitační panna. Chemie – doplnění chemikálií; Sada Elektrochemie; výuková DVD Mareček. Fyzika – Tellurium;
Dozimetr; Dvoukanálový osciloskop; Zdroj střídavého i stejnosměrného napětí.

Celkové hodnocení
Během školního roku proběhly celkem čtyři oficiální schůze. Mimoto se však členové sekce setkávali a diskutovali
potřebná témata a řešili operativně různé problémy. Vedoucí sekce také hodně využíval ke komunikaci mail.
Spolupráce členů sekce je na dobré úrovni.
Pozitiva
Podařilo se uskutečnit téměř všechny naplánované akce a exkurze. Zakoupení nových pomůcek pro zkvalitnění
výuky.
Rezervy
Stále se nedaří namotivovat více studentů na vyšším gymnáziu do olympiád. Vzájemné hospitace. Prostor pro
častější schůze sekce.

Výhled
- motivování a zapojení studentů do všech kategorií fyzikální, chemické i biologické olympiády a to zejména také
na vyšší gymnáziu, kde se to stále moc nedaří
- další nabízené soutěže (Vím proč, Náboj Junior, Fykosí, …)
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- exkurze a vzdělávací programy pro studenty všech ročníků
- DVVP
- vzájemné hospitace
- zajištění Dnů Země
- příprava studentů k maturitám
- vybavení laboratoří
- zvýšit úroveň ročníkových prací, aby bylo možné je přihlásit do SOČ a být konkurenceschopní
- projekty k získání finančních prostředků a zkvalitnění výuky
- vytvoření kroužku v rámci nově vzniklého Klubu

Zapsal: Mgr. Ladislav Zemánek

Předmětová sekce Tělesná výchova
Členové sekce a rozmístění po kabinetech:
Mgr. Lukáš Synek (SYN)
Mgr. Vlastimil Proks (PRO)
Mgr. Terezie Zatloukalová (ZAT) - vedoucí sekce
Mgr. Jana Bielená (BIE)
Mgr. Libor Marek (MAR)

Program jednání a závěry
27. 8. 2015 (správa místností, garanti jednotlivých sportů, další vzdělávání, rozpis kroužků, rozpis kurzů, plavání,
soutěže, hodnocení v TV, vybavení, tematické plány, prezentace činnosti sekce, Tv testy, večerní studium,
zápočtový list, hospitace)
17. 9. 2015 (termíny lyžařských kurzů, soutěže září a říjen, pomůcky a dresy, maturitní otázky)
15. 10. 2015 (tabulka potvrzování bezpečnosti v tělocvičně, nové pomůcky, soutěže říjen a listopad, počty
studentů na plavání, kroužky)
12. 11. 2015 (soutěže listopad, prosinec, lyžáky – doprava, DVPP – Zdravotní zotavovacích akcí, hospitace,
sportovní dny)
10. 12. 2015 (soutěže prosinec, dresy a jejich údržba, výsledky TV testů, návrhy vodáckých kurzů, nový tablet,
oprava trampolínky, platby bazén)
4. 2. 2016 (kurz bruslení, lyžáky, platby bazén, hospitace, edookit a uvolnění z TV, ročníkové práce, vodácké kurzy,
soutěže únor a březen, pomůcky, tabulky TV testů, maturitní komise)
10. 3. 2016 (vyúčtování lyžáků, kurz běžek, kurz plavání pro večerní studium, sportovní dny, soutěže březen a
duben, tabulky výkonů – nástěnka)
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6. 4. 2016 (lyžáky 2017, vodácké kurzy, sportovní dny, soutěže duben, pomůcky, schůzka na bigy, článek do
almanachu)
5. 5. 2016 (kurzy, soutěže květen a červen, sportovní dny, tabulka výkonů 2. pololetí, lyžáky 2017, výběrový kurz –
San Martin)

Vzájemné hospitace
Terezie Zatloukalová hospitovala u Libora Marka 15. 12. 2015
Terezie Zatloukalová hospitovala u Lukáše Synka 15. 12. 2015
Terezie Zatloukalová hospitovala u Vlastimila Prokse 11. 3. 2016
DVPP
Zdravotní zotavovacích akcí – potřebné a výborné pro učitele TV – BIE, ZAT
Speciální tělesná příprava - skialpinistické přesuny na sněhu a ledu ve vysokohorském lavinovém prostředí – BIE
Instruktor lyžování – velmi potřebné a vítané, dobrá úroveň – VAS
Instruktor vodní turistiky - velmi potřebné a vítané, dobrá úroveň – VAS

Aktivity
Září:
Soutěž: Pohár rektora Univerzity Obrany – ZAT (2. místo)
Říjen:
Soutěž: Futsalová liga nižší stupeň (hoši G1 a G2) – ZEM
Listopad:
Soutěž: Středoškolská volejbalová liga dívky – PRO
Středoškolská florbalová liga dívky – PRO
Středoškolské závody v plavání dívky – MRA (4. místo)
Šplh na lano hoši G3 - SYN
Prosinec:
Soutěž: Středoškolská florbalová liga hoši – ZAT
Aerobic Master Class – BIE (1. a 2. místo)
Pohár ve fotbal hoši G1 a G2 - SYN
Leden:
Lyžařský výběrový kurz (G4, G5, G6, PL1, PL2) – MAR, VAS, SYN, MKA)
Lyžařský kurz pro večerní studium – PRO, ZAT, BIE
Únor:
Kurz bruslení pro PMP3 – ZAT, SYN
Lyžařský kurz pro G2 a G3 – SYN, BIE, POS, STE
Lyžařský kurz pro PMP1 – ZAT, PRO, VES, MEL
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Březen:
Soutěž: Šplh dívky (vyšší stupeň) – ZAT
Přebor ve sportovní gymnastice (Praha) – ZAT
Turnaj ve volejbale - církevní školy – dívky (České Budějovice) – ZAT
Kurz běžeckého lyžování (pouze teoreticky z důvodu špatných sněhových podmínek) – SYN
Duben:
Soutěž: Silový čtyřboj hoši i dívky – ZAT
Turnaj ve florbale církevní školy – hoši (Ostrava) – SYN
Turnaj ve florbale - církevní školy – dívky (Kutná Hora) - ZAT (3. místo)
Legie – lanové centrum proud Brno – ZAT (2. místo a postup do republikového finále)
Kurz plavaní pro večerní studium – PRO, ZAT
Květen:
Cykloden - PL2 (sportovní den) – SYN, ZAT
Sportovní den pro družinu ZŠ - PL1 – ZAT
Lanové centrum Proud Brno - PL1 (sportovní den) – ZAT
Červen:
Vodácký kurz G7 – ZAT, PRO, NER
Vodácký kurz PL3 – BIE, ZEM
Vodácký kurz PMP2 – PRO, ZAT
Cyklokurz PMP2 – SYN, BIE, PRO, VES
Soutěž: Turnaj ve fotbale - církevní školy – hoši (Kroměříž) – ZEM
Legie – lanové centrum Proud Praha - republikové finále – ZAT (3. místo)
Turnaj ve fotbale - Draken Brno – nižší stupeň – hoši – ZEM (3 místo)
Sportovní den pro školu – PL2, VAS, ZAT

Celkové hodnocení
Pozitiva
Motivace, aktivita a dobré výsledky studentů v soutěžích.
Naplnění kurzů a sportovních akcí, spokojenost studentů.
Navázání užší spolupráce s Biskupským gymnáziem Brno.
Získání finančních prostředků na nové pomůcky.
Vytvoření systému testování studentů.
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Rezervy
Málo vzájemných návštěv v hodinách (hospitací).
Nedůsledné dodržování tematických plánů.
Nedostatečná komunikace mezi členy sekce.
Výzvy
Více soutěží pro nižší stupeň gymnázia.
Nové místo lyžařských kurzů (Karlov, San Martin).
Hodiny TV v učebně dramatické výchovy.
Rozšíření systému testování studentů na atletické disciplíny.
Maturity večerních studentů.
Využití nového hřiště.
Školní klub – rozšíření možností TV kroužků.
Zapsala: Mgr. Terezie Zatloukalová

Předmětová sekce Společenské vědy

1. složení sekce – mapa
Vlastimil Proks – ZSV, SVS, Ekonomika – předseda sekce, akademický den, sbírky
Lukáš Synek – ZEM – garant ZEM, olympiáda ZEM, nástěnka, učebna ZEM, sbírky
Terezie Zatloukalová – ZEM
Jitka Nováková – ZSV – Akademický den
Marek Štěpánek – Dj, sem. DJ, ZEM – garant DJ, facebook, prezentace sekce, olympiáda DJ, učebna DJ, sbírky
Lucie Esterková – OPV
Pavla Pospíšilová – DJ
s. Cyrila – DJ
2. schůzky, program, závěry
28.8. 2015 – mapa sekce, tématické plány, ŠVP, učebnice, nákupy, odborné práce, plán hospitací
14.12. 2015 – akademický den, hodnocení hospitací, sbírky – inventura, hodnocení v rámci předmětů
9.5. 2016 – hodnocení akademického dne + plán, výročí školy, IVP, hodnocení návštěvy BiGy, úvazky
3. další vzdělávání pedagogů
Štěpánek – seminář komunikace s rodiči
Proks – sociální antropologie
s. Cyrila – konference historie
4. hospitace
V průběhu podzimu 2015 proběhly hospitace vedením a předsedou předmětové sekce. Výsledkem bylo společné
hodnocení a diskuse v rámci sekce. Vzájemné hospitace členů sekce z časových důvodů neproběhly.
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5. aktivity
Školní kolo zeměpisné olympiády – Synek, Zatloukalová
Dějepisná olympiáda – Míčková účast v národním kole – Štěpánek, s. Cyrila
Ročníkové práce – zapojili se Proks, Štěpánek, s. Cyrila – dvě studentky G8 (Vicherková, Skoumalová) účast na SOČ
(s. CYR)
Projektové vyučování
a) G6 multikulturní vzdělávání – Štěpánek
b) G7 sociální vztahy a rizikové chování – Proks
c) G7 autodidaxe – Nováková
6. exkurze
Podzim 2015 – Legiovlak pro třídy G6, G7, a seminář DJ – Štěpánek, s. Cyrila
Exkurze Olomouc – G7 s. Cyrila
Exkurze na Mohylu míru G3 – Štěpánek, Synek
Planeta 3000 – Synek, Štěpánek, Zatloukalová
Návštěva senátu Parlamentu ČR a setkání se senátory P – Proks
7. maturitní zkoušky
Všichni studenti úspěšně odmaturovali – DJ 2 (Štěpánek), Z 3 (Štěpánek), ZSV 9 (Proks)
8. celkové hodnocení školního roku
a) povedlo se – nákup nové literatury, předplatné časopisu Echo a práce s texty, slušné splnění tematických plánů
v souladu se ŠVP, úspěšné zvládnutí maturit, ročníkové práce – účast v SOČ, koncepce společenskovědního
kroužku pro rok 2016/2017, akademický den
b) nepovedlo se nebo jen částečně – obnovování témat na nástěnce, vzájemné hospitace, nová koncepce
akademického dne, organizace olympiády ze zeměpisu, účast na akcích v rámci excelence, pravidelná setkání
sekce
c) plány na zlepšení – nová koncepce akademického dne, využití programu excelence, vzájemné hospitace,
realizace společenskovědního kroužku, přesný plán setkávání sekce ve školním roce 2016/2017

Zapsal Mgr. Vlastimil Proks
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Aktivity školy
Září 2015
01. 09. 2015 - zahájení školního roku 2015 /2016 - 9.30 sv. Augustin

01. 09. 2015 - 04. 09. 2015 - PMP1 - adaptační pobyt
06. 09. 2015 - 09. 09. 2015 - PL1 - adaptační pobyt

07. 09. 2015 - 11. 09. 2015 - G1 - adaptační pobyt
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16. 09. 2015 - Modlitba chval

16. 09. 2015 - Den církevních škol

16. 09. 2015 - 18. 09. 2015 - G8 Praha - exkurze
22. 09. 2015 - G1 - Zahradní pevnost
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23. 09. 2015 - Pohár rektora Univerzity obrany

23. 09. 2015 - 25. 09. 2015 - PL4 Praha - exkurze

24. 09. 2015 - 29. 09. 2015 - Oslava Evropského dne jazyků
27. 09. 2015 - 04. 10. 2015 - projekt EDISON 2015

30. 09. 2015 - Beseda s exuserem Pl1, PMP1
30. 09. 2015 - 02. 10. 2015 - PL 2, PMP 2 - animační pobyt Fryšták
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30. 09. 2015 - 02. 10. 2015 - PMP4 Praha - exkurze
Říjen 2015
04. 10. 2015 - pouť - Gymnázium sv. Františka z Asisi Levoča

05. 10. 2015 - PL4 - zahájení soutěže Ackermann-Gemeinde
06. 10. 2015 - G4 - svět pod nohama
08. 10. 2015 - Filmový klub AJ 1
09. 10. 2015 - Preventivní prorgram VYKROČ 1, G1
09. 10. 2015 - G5 - hádky o Hády
12. 10. 2015 - 20. 10. 2015 - DELF Scolaire - zápisy k mezinárodním jazykovým zkouškám z FJ
13. 10. 2015 - Okultismus léčitelsví
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13. 10. 2015 - Pedagogická poema - školní kolo
14. 10. 2015 - Bílá pastelka 2015 - PL1
15. 10. 2015 - Svět našimi smysly Pl 3
15. 10. 2015 - Filmový klub FJ 1
15. 10. 2015 - Beseda s Thomasem Graumannem G4
16. 10. 2015 - 16. 11. 2015 - Soutěž pro držitele diplomu z FJ DELF/DALF
19. 10. 2015 - PMP1 - exkurze KJM
19. 10. 2015 - G1 - knihovna Jiřího Mahena
21. 10. 2015 - Filmový klub FJ 2
22. 10. 2015 - G7 - prohlídka Legiovlaku

22. 10. 2015 - PL3 - exkurze MZK
23. 10. 2015 - G7 - exkurze do MZK
23. 10. 2015 - G6, G8 (SD) - prohlídka Legiovlaku
23. 10. 2015 - Beseda s exuserem PMP2
23. 10. 2015 - Preventivní prorgram VYKROČ 3, G3
23. 10. 2015 - Beseda s exuserem G5
27. 10. 2015 - Beseda s exuserem G6, Pl2
Listopad 2015
16. 10. 2015 - 16. 11. 2015 - Soutěž pro držitele diplomu z FJ DELF/DALF
04. 11. 2015 - Karneval zvířat - taneční představení pro děti
04. 11. 2015 - PL1 - Hygiena krve (představení s dílnou k tématu holokaust)
05. 11. 2015 - 06. 11. 2015 - G7, PL3 - studijní volno na odborné práce
06. 11. 2015 - Šplh na výstavišti
07. 11. 2015 - 13. 11. 2015 - Berlin - jazyková a poznávací exkurze PL3
08. 11. 2015 - 14. 11. 2015 - Poznávací jazykový kurz Anglie
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08. 11. 2015 - duchovní akce pro pedagogy
09. 11. 2015 - 11. 11. 2015 - Bobřík informatiky
09. 11. 2015 - 12. 11. 2015 - Pedagogická poéma 2015 Kroměříž
14. 11. 2015 - Sborový festival Velehrad 2015

16. 11. 2015 - 20. 11. 2015 - Vídeň - jazyková a poznávací exkurze G7
18. 11. 2015 - PL 1 exkurze Knihovny Jiřího Mahena
18. 11. 2015 - Návštěva Jurkovičovy vily
20. 11. 2015 - Preventivní program PAN FACEBOOK, Pl 1
20. 11. 2015 - 21. 11. 2015 - Veletrh středních škol 2015
23. 11. 2015 - G3, G4 Dějepisná olympiáda
24. 11. 2015 - Florbalový turnaj středních škol - dívky
24. 11. 2015 - IQ testování (Mensa)
25. 11. 2015 - PMP1 - vzdělávací exkurze Planetárium
26. 11. 2015 - Plavecké závody středních škol
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26. 11. 2015 - G8 - DELF Scolaire (B1)
26. 11. 2015 - misijní jarmark
27. 11. 2015 - G8 - DELF Scolaire (B2)
27. 11. 2015 - G8 - Česká lingvistická olympiáda
30. 11. 2015 - Etické dílny G1-2
prosinec
01. 12. 2015 - Etické dílny G3-4
02. 12. 2015 - Florbalový turnaj středních škol - hoši
02. 12. 2015 - 09. 12. 2015 - Strom splněných přání
02. 12. 2015 - Den otevřených dveří 2015
03. 12. 2015 - Aerobic Master Class
04. 12. 2015 - Preventivní program PAN FACEBOOK, Pl 2
07. 12. 2015 - 09. 12. 2015 - G5 - Orientační dny Fryšták
09. 12. 2015 - Olympiáda v ČJ
11. 12. 2015 - Preventivní program PAN FACEBOOK, PMP 2
15. 12. 2015 - Vánoční koncert pro děti z MŠ Údolní a Vídeňská, Brno
15. 12. 2015 - Divadlo ve výchově Na zdraví G2
18. 12. 2015 - Preventivní program PAN FACEBOOK, G5
22. 12. 2015 - Vánoční akademie 2015

Leden 2016
06. 01. 2016 - PL1 - vzdělávací exkurze Planetárium
06. 01. 2016 - PMP4 - Tříkrálová sbírka
06. 01. 2016 Tříkrálový koncert 2016
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08. 01. 2016 - Preventivní program VYKROČ 3, G2, G4
09. 01. 2016 - 15. 01. 2016 - Výběrový lyžařský kurz
11. 01. 2016 - Galette des Rois (Tříkrálový koláč)
18. 01. 2016 - Slavnost školy 2016, Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19. 01. 2016 - Beseda na téma AIDS PMP1, Pl 1, G4
21. 01. 2016 - Karneval pro ŠD Lerchova 65, Brno¨
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22. 01. 2016 - G8 (FJ) - Salon de l´Etudiant

26. 01. 2016 - Návštěva předškoláčků z MŠ Vídeňská 39a, Brno
26. 01. 2016 - Síla lidskosti - vzdělávací pořad G4
27. 01. 2016 - G7 (FJ) - konverzační soutěž ve FJ, kat. SŠ B1/B2
28. 01. 2016 - Edukačně-sportovní kurz bruslení pro PMP3
28. 01. 2016 - Akademický den 2016
28. 01. 2016 - školní ples
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Únor 2016
02. 02. 2016 - Exkurze - Ústavní soud, G3
03. 02. 2016 - Den otevřených dveří 2016

05. 02. 2016 - přijímací zkoušky nanečisto z Čj a Mat
05. 02. 2016 - Multimediální geografický vzdělávací projekt pro G1 a G2
08. 02. 2016 - 13. 02. 2016 - G2 - lyžařský kurz
09. 02. 2016 - 11. 02. 2016 - Hudební festival SPgŠ Krnov
12. 02. 2016 - Valentýnská soutěž v pečení muffinů

13. 02. 2016 - 19. 02. 2016 - Lyžařský kurz PMP1
19. 02. 2016 - Pan Facebook, PMP3
22. 02. 2016 - Etické dílny - Peníze G2
22. 02. 2016 - Etické dílny - Rodina G1
23. 02. 2016 - Etické dílny - Vážíš si svého těla G4
23. 02. 2016 - Etické dílny - Moc slova G3
25. 02. 2016 - školní kolo SOČ
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Březen 2016
08. 03. 2016 - Proč říct cigaretám NE, G1, G3, G5
11. 03. 2016 - Proč říct cigaretám NE, PL1, PMP1
15. 03. 2016 - 18. 03. 2016 - Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol Odry

23. 03. 2016 - Sportovně-edukační kurz běžeckého lyžování pro pmp3
31. 03. 2016 - Zpěv sboru na pohřbu P. Petra Chovance,SDB
Duben 2016
01. 04. 2016 - Program o dospívání, G1 POUZE DÍVKY
01. 04. 2016 - Pan Facebook, PMP1
02. 04. 2016 - 05. 04. 2016 - Výměnný studijně-poznávací pobyt s partnerskou školou Gymnázia sv.
Františka Asisského z Levoče

04. 04. 2016 - 08. 04. 2016 - PL3 - metodický týden 2016
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06. 04. 2016 - 16. 04. 2016 - Výměnný jazykově-poznávací pobyt s Lycée de La Sauque (La Brede,
Francie)

15. 04. 2016 - Přijímací zkoušky z Českého jazyka a matematiky - pedagogická škola
15. 04. 2016 - Dihutaj 2016
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18. 04. 2016 - Přijímací zkoušky z Českého jazyka a matematiky - osmileté gymnázium
18. 04. 2016 - G1 - historická procházka Brnem
18. 04. 2016 - PL3, G7 - prezentace odborných prací
27. 04. 2016 - Praktické maturity PL4
29. 04. 2016 - Pan Facebook, G7
Květen 2016
02. 05. 2016 - 06. 05. 2016 - písemné maturitní zkoušky 2016
02. 05. 2016 - 20. 05. 2016 - PMP3 - pedagogická odborná praxe 2016
03. 05. 2016 - maturitní zkouška z JMZ_PMP
04. 05. 2016 - G7 - historická exkurze Olomouc
05. 05. 2016 - G3 - historická exkurze Mohyla míru
05. 05. 2016 - Anglické divadlo 2016
05. 05. 2016 - Praktické maturity PMP4

06. 05. 2016 - G4 - literární procházka Brnem
06. 05. 2016 - Pan Facebook, PL3
06. 05. 2016 - Vykroč 2, G1
09. 05. 2016 - 20. 05. 2016 - PMP1, PMP2 - pedagogická odborná praxe 2016
13. 05. 2016 - Pan Facebook, G6
16. 05. 2016 - 20. 05. 2016 - PMP4, PL4 - maturitní zkoušky 2016
16. 05. 2016 - 20. 05. 2016 - PL3 - pedagogická odborná praxe 2016
20. 05. 2016 - Pan Facebook, G4
20. 05. 2016 - Vykroč 2, G2
23. 05. 2016 - 27. 05. 2016 - G8 - maturitní zkoušky 2016
27. 05. 2016 - EXKURZE KLOKÁNEK, PMP3
27. 05. 2016 - Pan Facebook, G3
30. 05. 2016 - 03. 06. 2016 - Vodácký kurz G7
30. 05. 2016 - Etické dílny - Láska a vztahy G4
30. 05. 2016 - Etické dílny G3 Peníze, peníze, peníze
31. 05. 2016 - Beseda s exuserem G4
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Červen 2016
30. 05. 2016 - 03. 06. 2016 - Vodácký kurz G7
01. 06. 2016 - Den dětí v Dětské nemocnici, PL3
29. 05. – 31. 05. 2016 Koncertní zájezd sboru Cantate do Německa

01. 06. 2016 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
02. 06. 2016 - PMP1 Den dětí pro mateřskou školu
06. 06. 2016 - 10. 06. 2016 – Cyklovodácký kurz PMP2
06. 06. 2016 - Etické dílny - Rodina G2
06. 06. 2016 - Etické dílny - Moc slova G1
13. 06. 2016 - PROSOCIÁLNÍ DEN, G6
13. 06. 2016 - 17. 06. 2016 - Vodácký kurz PL3
21. 06. 2016 - G7 - SVS - Beseda se studentem z Konga
23. 06. 2016 - PMP3 - zahradní slavnost
24. 06. 2016 - PROHLÍDKA JE DUKOVANY PRO G6
27. 06. 2016 - Společné chvály brněnských církevních škol

27. 06. 2016 - G1 - G4, PMP 1 - Den Země
28. 06. 2016 - Sportovní den 2016
29. 06. 2016 - Slavnostní ukončení školního roku 2015 / 2016
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Reprezentace školy
Přehled soutěží a olympiád ve školním roce 2015 / 2016
soutěž
Bobřík informatiky

termín
9. – 13. 10. 2015

Logická olymp., kraj. kolo
MaSo, krajské

listopad 2015
9. 11. 2015

Junior Náboj, mezinárodní

20. 11. 2015

Dějepisná olympiáda
(školní kolo)

23. 11. 2015

Dějepisná olympiáda
(okresní kolo)
Dějepisná olympiáda
(krajské kolo)
Dějepisná olympiáda
(ústřední kolo)
Příběhy 20. století

19. 1. 2016

Pohár rektora Univerzity
Obrany
Olympijský šplh

23. 9. 2015

Aerobic Master Class

3. 12. 2015

Galette des Rois
(Tříkrálový koláč)

11. 1. 2016

Olympiáda v českém
jazyce – 1. kategorie
(školní kolo)

4. 12. 2015

21. 3. 2016
23. - 27. 5. 2016
Praha
14. 3. - 13. 4. 2016

6. 11. 2015

výherci / úspěšní řešitelé
Dohnalová Barbora, G4
Křivka Adam, G4
Fialová Adéla, G4
Konzal Tomáš, G4
Tesáček Ondřej, G4
Brauner Tomáš, G4
Fabiánek Vojtěch, G3
Kotek Kryštof, G4
Jiří Kaňa, G5
Dohnalová Barbora, G4
Křivka Adam, G4
Munzarová Anežka Ester, G2
Daňková Barbora, G2
Kotek Kryštof, G4
Tesáček Ondřej, G4
Kotek Matěj, G2
Dohnalová Barbora, G4
Křivka Adam, G4
Kotek Kryštof, G4
Tesáček Ondřej, G4
1. Míčková Veronika G3
2. Syrovátková Andrea G4
3. Todorová Štěpánka G4
Vaverková Jana G4
4. místo
Míčková Veronika G3
4. místo
Míčková Veronika G3
12. místo
Míčková Veronika G3
Nela Vicherková G7
2. Chvílová Hana, Brázda
Vojtěch, Vízner Petr (G8)
3. Vojtěch Fabiánek, Petr
Hanák, Jan Trnavský
1. Denisa Ondráčková PMP1
2. Dorota Ryšánková PMP2
1. Hranáčová Anežka G7
Chmelíková Markéta G7
2. Malá Kateřina G3
Malý Jan G3
Matoulek Jakub G3
3. Růžičková Kristýna G5
Litterová Veronika G5
1. Křivka Adam G4
2. Fialová Adéla G4
3. Todorová Štěpánka G4
4. Dohnalová Barbora G4
5. Malý Jan G3
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blahopřání
Dohnalová a Křivka
skončili na 1. místě
v kategorii „kadet“
celostátně.

12. - 13. místo
6. místo (první
uvedená čtveřice
studentů), 7. místo
(zbylí 3 jmenovaní)

15. místo,
v republice 9. místo

postup do krajského
kola
postup do
ústředního kola
součástí obhajoba
písemné práce
soutěžní text
„Měl válečné štěstí“

všichni uvedení
postup do okresního
kola

Olympiáda v českém
jazyce – 2. kategorie
(školní kolo)
Olympiáda v českém
jazyce – 1. kategorie
(okresní kolo)

9. 12. 2015

Olympiáda v českém
jazyce – 1. kategorie
(krajské kolo)
Olympiáda v českém
jazyce – 1. kategorie
(ústřední kolo)
Olympiáda v českém
jazyce – 2. kategorie
(okresní kolo)
Olympiáda v českém
jazyce – 2. kategorie
(krajské kolo)
Konverzační soutěž ve FJ,
kat. SŠ B1/B2
(školní kolo)
Konverzační soutěž ve FJ
kat. SŠ B1/B2
(krajské kolo)
Česká lingvistická
olympiáda – školní kolo

11. 4. 2015

8. 2. 2016

23. – 29. 6. 2016
Bělá pod
Bezdězem
9. 2. 2016

1. Kolářová Adéla, G8
2. Múdra Anna, G6,
3. Kuciánová Debora, G8
Dohnalová Barbora, G4 . 2.
místo
Křivka Adam, G4, - 4. místo
Adéla Fialová a Štěpánka
Todorová – úspěšní řešitelé
Dohnalová B., G4 – 3. místo
Křivka A., G4 – úspěšný
řešitel
Dohnalová Barbora G4

1. a 2. místo postup
do okresního kola

Múdra Anna, G6, 6. místo

Postup do krajského
kola

Postup do krajského
kola Dohnalová,
Křivka
Dohnalová - postup
do ústředního kola
9. místo

12. 4. 2016

Múdra Anna, G6 – úspěšný
řešitel

27. 1. 2016

1. Kubíčková Kateřina G7
2. Kyzlinková Gabriela G7
3. Habán Jiří G7
Kubíčková Kateřina G7
- 6. místo

1. místo postup do
krajského kola

23. 11. + 27. 11.
2015

1. Jan Brzobohatý, G8
2. Vojtěch Možný, G6
3. Michaela Ryšavá, G8

1. místo Brzobohatý
- postup do
regionálního kola v
Olomouci

Zeměpisná olympiáda –
školní kolo

leden 2016

Soutěž v latině – školní
kolo
Soutěž v latině – zemské
kolo
Matematická olympiáda
kategorie Z9
(okresní kolo)
Matematická olympiáda
kategorie Z9
(krajské kolo)
Matematická olympiáda
kategorie C
(školní kolo)
Matematická olympiáda
kategorie C
(krajské kolo)

únor 2016

A Matěj Standara G1
B Vojtěch Šimeček G2
C Adam Křivka G4
D Tomáš Martauz G6
1. Jiří Habán G7

18. 3. 2016

5. Jiří Habán G 7

19. 1. 2016

3. Adam Křivka, G4
4. Barbora Dohnalová, G4

22. 3. 2016

Matematická olympiáda
kategorie Z7 (okresní kolo)
Vyšší programovací jazyky

5. 4. 2016

6. místo:
Adam Křivka, G4
Barbora Dohnalová, G4
1. Barbora Dohnalová, G4
2. Adam Křivka, G4
3. Gabriela Ryšavá, G5
3. místo:
Adam Křivka, G4
14. místo:
Barbora Dohnalová, G4
34. místo:
Gabriela Ryšavá, G5
7. místo Barbora Daňková, G2

8. 3. 2016

3. místo:

16. 3. 2016

21. 1. 2016

12. 4. 2016
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postup do zemského
kola
postup do národního
kola
postup do krajského
kola

postup do krajského
kola
Adam Křivka pozván
na celostátní
soustředění
nejlepších řešitelů
MO

Postup do krajského

Vyšší programovací jazyky

7. 4. 2016

Konverzační soutěž v AJ,
kat. II.B
(krajské kolo)
Konverzační soutěž v AJ,
kat. III.B
(školní kolo)
Konverzační soutěž v AJ,
kat. III.B
(okresní kolo)
Konverzační soutěž v AJ,
kat. III.B
(krajské kolo)
Konverzační soutěž v AJ,
kat. III.B
(ústřední kolo)
Valentýnská soutěž v
pečení muffinů

17. 3. 2016

Biologická olympiáda šk.
kolo kat. D

4.2.

Biologická olympiáda
okres. kolo kat. D
Biologická olympiáda šk.
kolo kat. C

21. 4. 2016

Biolog. olympiáda okres.
kolo kat. C

13. 4. 2016

Biolog. olympiáda šk. Kolo
kat. B
Ptačí den pro školy ZOO

4. 2. 2016

Hudební festival
pedagogických škol Krnov

9. - 11. 2. 2016

Brněnské kolo + Vrabeček

9. - 10. 2. 2016

RH faktor
SOČ Fyzika (krajské kolo)

15. 3. 2016
11. 5. 2016

SOČ Elektrotechnika,
elektronika a telekomunikace (krajské kolo)
SOČ Pedagogika, psychologie a volný čas (kraj. kolo)
SOČ Historie

11. 5. 2016

únor 2016

17. 3. 2016

12. 5. 2016

12. 2. 2016

4. 2. 2016

1. 4. 2016

11. 5. 2016
11. 5. 2016

Adam Křivka, G4
1. místo:
Adam Křivka, G4
Křivka Adam G4
- 2. místo

kola
Postup do
ústředního kola

1. Klaška Jan G7
2. Habán Jiří G7
3. Múdra Anna G6
Klaška Jan G7
- 4. místo

J. Klaška postup do
okresního kola

Saundersová Anya Dominika
PMP2
- 1. místo
Saundersová Anya Dominika
PMP2

postup do
ústředního kola

1. PMP3
2. G3
3. G1 dívky
1. Julie Mlčáková G2
2. Michala Marečková G1
3. Tobiáš Pavlata G2
Julie Mlčáková G2, 23. místo
Michala Marečková, 26. místo
1. Anna Honzová G3
2. Kateřina Malá G3
3. Jiří Možný G4
Anna Honzová G3, 21. – 22.
místo
Jiří Možný G4, 34. – 35.místo
1. Barbora Hynštová G6
2.Gabriela Ryšavá
Družstvo Honzová Anna G3
Malá Kateřina G3 , Míčková
Veronika G3, Munzarová
Anežka G2
Dorota Ryšánková PMP2
sbor Cantate

Postup do okresního
kola

Postup do okresního
kola

1. místo

Kristina Růžičková G5
Monika Kratrochvílová PMP3
Eliška Strnadová Pl1
Monika Kratochvílová PMP3
Kateřina Kubíčková
Terezie Barančicová
Gabriela Kyzlinková
Oldřich Pecák

2. a 3. místo
1. místo + Cena
poroty
1. místo
1. místo
čestné uznání
2. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

Markéta Chmelíková
Vojtěch Čižmář
Judita Skoumalová
Nela Vicherková

8. místo
10. místo
8. místo
9. místo
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Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech












Studium žáků na gymnáziu Sacré-Coeur ve Vídni v Rakousku
Studium žáků gymnázia na Lycée de la Sauque La Brède ve Francii
Výměnný jazykově-poznávací pobyt žáků na Lycée de la Sauque v La Brède ve Francii
Jazykově-poznávací poznávací pobyty žáků studentů a učitelů v Německu, Rakousku, Anglii, Irsku a na
Slovensku
Studijně-poznávací výměnné pobyty s Gymnáziem sv. Františka z Assisi v Levoči na Slovensku
Mezinárodní projekt Edison
Pedagogické praxe studentů Pedagogického lycea ve Stuttgartu a Norimberku v Německu
Pedagogické praxe studentů Předškolní a mimoškolní pedagogiky v Düsseldorfu v Německu
Cambridge PARK
Alliance française
Sdružení Ackermann-Gemeinde

Projekty a spolupráce školy s dalšími subjekty
a/ projekty:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva 56)
Kniha a jazyk – čtenářské dílny a nákup nové literatury do školní knihovny
Studenti do světa, učitelé do světa
- zajištění 3 zahraničních jazykových kurzů pro učitele zaměřených na angličtinu (Anglie, Irsko)
- zajištění 1 zahraničního jazykového kurzu pro učitele zaměřeného na němčinu (Heidelberg)
- zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na angličtinu (Londýn)
- zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu (Berlín)
- zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu s rak. reáliemi (Vídeň)
- stínování výuky přírodovědných předmětů (Slovensko - Levoča, Rakousko -Vídeň)
Podpora implementace etické výuky do vzdělávání 2016
Revitalizace výuky Etické výchovy na CMG a SOŠ Pg Brno - DVPP pro 8 učitelů v rozsahu 40 hodin prezenčního
vzdělávání zaměřeného na etickou výchovu.
Podpora zabezpečení školy
Projekt zabezpečení budovy školy před vniknutím nepovolaných osob a vlastní bezpečnost žáků monitorováním
vstupů do školy kamerami a zavedení čipového systému propojeného s elektronickou třídní knihou, jež umožní
on-line monitoring jejich pobytu v budově školy.
Renovabis 2015 - Modrý den
Projekt zaměřený na zajištění 20. výročí vzniku školy včetně realizace nového webu školy, výroby reklamních
předmětů, jubilejního almanachu a organizace doprovodných akcí.
3. etapa modernizace výpočetní techniky – individuální dotace JMK z zajištění modernizace vybavení ICT

b/ spolupráce školy s dalšími subjekty:
Biskupství brněnské, Diecézní centrum mládeže, Salesiáni Dona Boska, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje,
Diecézní a oblastní Charita ČR, Jihomoravský krajský úřad, Magistrát města Brna, ÚMČ Brno - střed, Sdružení
Podané ruce, Centrum sociálních služeb, Společenství přátel CM školy, Pedagogicko-psychologické poradna Brnoměsto a Brno-venkov, Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, Asociace středních pedagogických
škol ČR, Asociace ředitelů církevních škol a školských zařízení ČR, Asociace ředitelů gymnázií (ČR, JMK), Asociace
aktivních škol, Asociace církevních škol, Masarykova univerzita - spolupráce s vysokými školami (PdF, FF, JAMU),
Rozum a cit - náhradní rodinná péče, mateřské školy, speciální školy, základní školy, domovy mládeže, domovy
důchodců, centra volného času, speciální pedagogická centra, úřady práce atd.
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Prevence sociálně patologických jevů
Minimální preventivní program školy je zpracován na základě Metodického pokynu MŠMT k primární
prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů na školách a školských zařízeních, který do
prevence sociálně patologických jevů zařazuje přecházení zejména následujícím rizikovým jevům:
záškoláctví, šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, užívání návykových látek (tabák,
alkohol, omamné a psychotropní látky), onemocnění HIV/AIDS aj., závislost na destruktivních kultech,
virtuální drogy, gambling.
Cílem MPP je výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, jejich osobnostní a sociální rozvoj a
rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity studentů,
pestrosti forem preventivní práce, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými
zástupci studentů školy. Velmi důležitou oblastí je podpora smysluplného využívání volného času.
Témata prevence jsou zařazena v souladu se ŠVP do široké škály vyučovacích předmětů. Jednotliví
vyučující podporují zájem a rozvíjí talent studentů také exkurzemi, projektovým vyučováním, besedami,
zážitkovým učením apod.
Program etické výchovy naplňuje hlavní výchovný cíl naší školy, kterým je výchova k prosociálnosti.
Etická výchova se zaměřuje celým svým obsahem na prevenci mravní devastace mládeže. Program
etické výchovy má deset stupňů:
1.
Komunikace
2.
Důstojnost člověka – sebeúcta
3.
Schopnost oceňovat a chválit druhé
4.
Nápaditost a tvořivost v mezilidských vztazích
5.
Ohleduplné vyjadřování citů – jak pozitivních tak negativních
6.
Empatie
7.
Asertivita (nebýt pasivní a ani agresivní)
8.
Nabídka pozitivních vzorů
9.
Spolupráce, pomoc a obdarování druhých
10.
Společenská prosociálnost
Aplikační témata etické výchovy zasahují přímo oblast prevence sociálně patologických jevů.
Například: • výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu,
• ochrana zdraví duševního i tělesného (nebezpečí závislostí – drogy, sekty, gambling, …), aj
Metody, které používá etická výchova, jsou založené na zážitku, zkušenosti a spolupráci (např. diskuse,
besedy, ankety, psychohry, dramatizace, výtvarné aktivity, …). Snahou etické výchovy je pomoci
vychovat morálně vyzrálé osobnosti, které přijaly skutečné mravní hodnoty a dokáží ve svém životě
vytvářet harmonické a stabilní vztahy.
Preventivní programy pro žáky ve školním roce 2015 / 2016:
 Besedy s exuserem (Podané ruce, Světýlko)
 Vykroč 1 – 3 (Salesiánské středisko)
 Pan Facebook (Salesiánské středisko)
 Etické dílny – témata dle potřeby tříd
 Divadlo ve výchově „ Na zdraví“ (Podané ruce)
 Beseda se zachráněným Wintonovým dítětem
 Beseda „Síla lidstkosti“ (holocaust)
 AIDS – besedy s Tomášem Řehákem
 Řekni NE cigaretám (FN Brno)
 Dospívání (MP Education)
Zpracovala: Mgr. Lucie Esterková, DiS.
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XII. Závěr
V září roku 2016 uplynulo přesně 20 let poté, kdy se v roce 1996 poprvé otevřely dveře školy
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické v Brně. Dvacet let církevní školy ve
svobodné zemi je velkým darem a důvodem k radosti a vděčnosti. Je to však zároveň i závazkem pečovat
o dílo, jež zcela jistě není vybudováno pouze lidskými silami.
Společenství skutečně křesťanské školy se velmi nápadně podobá komunitě prvních křesťanů, kteří
měli „jedno srdce a jednu duši“. Ani jim se nevyhýbaly nejrůznější těžkosti a problémy, ale s Boží pomocí
je překonávali a ve svých společenstvích budovali dobré vztahy – žili spolu v harmonii. Posláním církevní
školy je tedy vedle kvalitního vzdělávání usilovat o harmonii srdce a touto cestou chceme jít i my. Naší
prioritou je vytvářet bezpečné a harmonické prostředí, aby si naši studenti dokázali srovnat své životní
hodnoty, aby uměli rozpoznat důležité od nepodstatného, aby se naučili upřímným a čistým vztahům k
sobě i k druhým.
Práce pedagogů církevní školy by se měla zcela jistě ubírat cestou úsilí o vnitřní harmonii těch, kteří
nám byli svěřeni. Harmonie se přitom opírá o dva základní body: hranice a obzor. Výchova zaměřená
pouze na hranice bere svobodu a ničí osobnost. Druhým extrémem je dnes tak rozšířený bezbřehý
liberalismus bez jakéhokoliv opěrného bodu. Naším úkolem je tedy vytvářet rovnováhu a tvarovat mladá
srdce mezi hranicemi a obzorem. To znamená dávat mantinely a zároveň volnost, být pevně důslední a
zároveň něžně odpouštějící, pomáhat růst a k tomu nabízet křesťanské hodnoty jako pevný bod, o který
se dá opřít, jako základ, na kterém se dá stavět. Vždyť škola je v první řadě přípravou na život – na život v
plnosti.
Papež František v jedné ze svých promluv při Celosvětovém setkání mladých 2016 v Krakově řekl:
„Dnešní doba vede mladé lidi (skrze moderní technologie) k uzavírání se do sebe a uzavírání vede ke
smutku. My jsme však povoláni k životu v radosti a radost buduje mosty mezi lidmi. Jsme povoláni stavět
mosty“. Toto Františkovo poselství nechť se stane i mottem následujícího školního roku. Stavme mosty a
budujme dobré vztahy mezi sebou navzájem. Je totiž snazší bořit než budovat. Je snazší vidět na druhém
víc to špatné než dobré. Je snazší mluvit o tom, co nás rozděluje než o tom, co nás spojuje.
Kéž dokážeme rozvíjet to dobré v nás. Kéž umíme stavět mosty a ne zdi. Byli jsme totiž povoláni k životu
v radosti - a radost, ta buduje mosty mezi lidmi.

Výroční zpráva byla v úplné podobě projednána a schválena Školskou radou dne 13. října 2016.

Mgr. Ladislav Zemánek
předseda Školské rady

Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer
ředitel školy
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