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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@cmsps.cz 

Webové stránky školy www.cmsps.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 G MVDr. Helena Múčková 

Výchovný poradce PgŠ 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. Daněk Stanislav 
MUDr. Antonín Pokorný 

Zástupci zletilých žáků 

Jan Brzobohatý (G) 
Barbora Palátová (PgŠ) 



 4 

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) s kapacitou 120 žáků 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum (PL) s 
kapacitou 120 žáků 

Dobíhající obor 
78-42-M/003 Pedagogické lyceum (PL) 
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II. Kapacita školy a přehled tříd ve školním roce 2014 /2015 

Střední odborná škola pedagogická, Pedagogické lyceum 
kód oboru: 78- 42-M/003 

 

Školní rok Počet tříd Celkový počet 
žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

2014/15 1 25 25 

 

 

 
Střední odborná škola pedagogická, Pedagogické lyceum 

kód oboru: 78- 42-M/03 
 

Školní rok Počet tříd Celkový počet 
žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

2014/2015 3 94 31,3 

 

 

 
Střední odborná škola pedagogická, Předškolní a mimoškolní pedagogika 

kód oboru 75- 31- M/01 
 

Školní rok Počet tříd Celkový počet 
žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

2014/2015 4 120 30 

 

 

 
Gymnázium 

kód oboru: 79- 41-K/81 
 

Školní rok Počet tříd Celkový počet 
žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

2014/2015 8 233 29,13 

 
 

 

 
 

Celková kapacita školy denního studia:  480 žáků 
osmileté gymnázium 240 žáků (každý rok 1 třída osmiletého gymnázia po 30 žácích) 

střední odborná škola pedagogická 240 žáků (každý rok 2 třídy po 30 žácích) 
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Přehled tříd gymnázia a střední odborné školy pedagogické 
 

Třída  Třídní profesor  Zaměření Žáků 

G 1 Štěpánek M. Gymn. (8 leté) 30 

G 2 Bielená J. Gymn. (8 leté) 32 

G 3 Krchňáková M. Gymn. (8 leté) 30 

G 4 Melicharová E. Gymn. (8 leté) 31 

G 5 Synek L. Gymn. (8 leté) 30 

G 6 Škrášková K. Gymn. (8 leté) 30 

G 7 Múčková H. Gymn. (8 leté) 28 

G 8 Vondráková M. Gymn. (8 leté) 22 

Celkem G   233 

1. PL Vašáková D. PL (4 leté) 31 

1. PMP Veselý V. PMP (4 leté) 31 

2. PL Zemánek L. PL (4 leté) 31 

2. PMP Mrázová R. PMP (4 leté) 28 

3. PL Proks V. PL (4 leté) 32 

3. PMP Jandová M. PMP (4 leté) 29 

4. PL Pelánková K. PL (4 leté) 25 

4. PMP Vlčková H. PMP (4 leté) 32 

Celkem PL   119 

Celkem PMP   120 

Celkem PgŠ   239 

Celkem žáků   472 

 
Z tohoto přehledu vyplývá, že škole v uplynulém školním roce chybělo do stavu plné kapacity školy 

celkem 8 žáků (7 žáků gymnázia + 1 žák pedagogické školy). 
 Tento deficit bude v příštím školním roce eliminován přijetím 30 žáků primy + doplněním ostatních tříd 

dle aktuálních možností a maximální kapacity školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budova školy – pohled z Kraví hory 
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III. Záměry školy, její orientace a trendy dalšího vývoje 

S WO T A NAL ÝZA  ŠKOL Y   

v  r e a l i z a c i  p ed a gog i ck é ho  sbo ru  v  př í pr av n ém  t ý dnu  rok u  2 0 1 4  

Silné stránky 

• Menší škola, rodinná atmosféra - 
rodinné prostředí 

• Přátelské vztahy se studenty 

• Adaptační pobyty, výlety 

• Vysoká úspěšnost a uplatnění 
absolventů 

• Duchovní orientace školy a možnost 
modlitby 

• Spokojení absolventi školy 

  

Slabé stránky 

• Jediná tělocvična, 
potřeba modernizace hřiště 

• Technické vybavení 
(PC, učebny, internet) 

• Absence stálého spirituála 

• Komunikace - informovanost,  
vedení - předmětové sekce 

• Granty, projekty, výzvy, sponzoring... 

 

Příležitosti 

• Zlepšení organizace 

• Nastavení nových jednotných pravidel 

• Jasné informační toky 

• Komunikace vzájemně a s vedením 

• Rozvíjet vztahy 

• Mezinárodní zkoušky, partnerské školy 

• Aktivizace žáků - výukové metody 

Hrozby 

• Financování škol  

• Ztráta optimismu, vyhoření,  
nedostatečná zpětná vazba 

• Absence přímé komunikace mezi lidmi ve 
škole „z očí do očí“ 

• Vnitřní nejednotnost  
(individualismus…) 

• Nedostatek prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P e d a g o g i c k ý  s b o r  C M G a S O Š P g  v  p ř í p r a v n é m  t ý d n u  r .  2 0 1 4  
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Priority školy se ve školním roce 2014/15 opíraly o výsledky swot analýzy pedagogického sboru, která 
vedla k zamyšlení nad dalším směřováním školy. Zodpovězení otázek „Kde se nacházíme, kam chceme 
dojít a co pro to uděláme?“ dalo vzniknout nové koncepci, jejíž podstatné body zde uvádíme: 
 
1. Oblast pedagogická 

 rozvoj celkové osobnosti studenta s akcentem na individuální přístup (IVP, integrace, nadaní ad.) 
 vytvoření stabilního pedagogického sboru 
 posílení pravidelného vzdělávání pedagogických pracovníků – nové formy a metody 
 kvalita - vysoká úspěšnost studentů při maturitních zkouškách a přijímacích zkouškách na VŠ 
 rozšíření duchovních aktivit – posílení dalšími kněžími (pohádky, chvály, adorace, růženec ad.)  
 otevřené a upřímné vztahy mezi žáky i pedagogy 
 budování bezpečného prostoru - klima školy 
 posílení komunikace (Studentský parlament, Snídaně s ředitelem, Schránka podnětů ad.) 
 akcent na zahraniční spolupráci a rozvíjení mezinárodních vztahů – partnerství 
 vzájemné hospitace jako nástroj sebehodnocení a inspirace 
 znovurozdělení předmětových sekcí, posílení komunikace, reorganizace odborných kabinetů 
 spolupráce s církevními školami a dalšími křesťanskými institucemi 
 revize ŠVP a nový učební plán 
 návrat ke smyslu a podstatě ranních kruhů jako nástroje při budování třídních vztahů 

 
2. Oblast materiální  

 vybavení odborné učebny ICT – nová PC (200 tis. Kč) - projekt JMK 
 modernizace ICT techniky a dataprojektorů kmenových učeben (250 tis. Kč) - projekt JMK 
 získání dotace MMB za účelem modernizace hřišť jako otevřeného sportoviště (5 mil. Kč) 
 získání dotace JMK za účelem modernizace hřišť jako otevřeného sportoviště (4,75 mil. Kč) 
 získání účelové dotace Biskupství brněnského za účelem rekonstrukce sportovišť (1,97 mil. Kč) 
 projekt bezpečná škola – dotace Biskupství brněnského – kamerový a čipový systém (150 tis. Kč) 
 zakoupení nového klavíru uč. 200 (70 tis. Kč) 
 zahájení tvorby projektové dokumentace k využití půdních prostor 
 zpracování projektové dokumentace k modernizaci prostor suterénu jako EVVO učebny 
 finalizace projektové dokumentace k rekonstrukci sportovišť 
 výmalba tříd, chodeb, jídelny, modernizace kabinetů, další etapa rekonstrukce dveří (1.p.) 
 transparentní nastavení vnitřního mzdové předpisu s přehledem osobních příplatků 
 vytvoření projektového týmu 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 důchodců, centra volného času, SPC ad.) 

 zahájení spolupráce s novou Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Brno 
 spolupráce s církevními školami (nejen) ve městě Brně 
 užší spolupráce s Biskupstvím brněnským – Diecézním centrem mládeže 
 rozšíření spolupráce se Salesiánským střediskem Dona Boska v Brně - Žabovřeskách 
 aktivní účast v asociacích (AŘG, ASPgŠ, ACŠ, Aktivní školy ad.) 
 jednání v oblasti partnerství MU (fakulta pedagogická a filosofická) – CMG jako cvičná škola MU 
 pokračování spolupráce při humanitárních akcích (Sluníčkový den, Bílá pastelka, Strom splněných 
přání, Den dětí v Dětské nemocnici Brno, Tříkrálová sbírka ad.) 
 příprava na zahájení zkrácené formy večerního studia oboru PMP 
 podání žádosti MŠMT o zápis SVČ do rejstříku škol a školských zařízení 
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4. Oblast personální  
 výběrová řízení na obsazení potřebných aprobací (Hv, Pg, M, Tv ad.) 
 aktivní zapojení všech aktérů života školy (Studentský parlament, Školská rada, Rada školy, 

    zřizovatel, rodiče, žáci atd.) 
 posilování vztahů pedagogického sboru (společné aktivity, Den učitelů, výjezd na Velehrad, 
obnova Vranov, neformální akce, kultura, sport ad.) 

 propojení a navázání užší spolupráce pedagogických sborů CM škol (Zahradní slavnost) 
 úsilí o poskytování zpětné vazby (rozhovory, dotazníky, třídní schůzky, parlament ad.) 
 jasná struktura nového Organizačního řádu (vyjasnění kompetencí a odpovědností) 
 akcent na vytváření prostoru pro vzájemnou komunikaci a hledání společných řešení (Snídaně 
s ředitelem, Studentský parlament, Pravidelné schůzky VPS a sekcí, Školská rada, konzultace ad.) 

 vytvoření přehledné mapy jednotlivých sekcí 
 
5. Oblast public relations  

 realizace nového designu školy včetně kompletního logomanuálu (Studio Kutululu) 
 příprava mapy nového webu školy a grafiky pro nový web design 
 vytvoření profilu školy na sociálních sítích (fcb) 
 tisk školní vlajky a nového informačního letáku 
 zahájení tvorby projektové dokumentace k modernizaci interiérů školy 
 výběrová řízení na obsazení potřebných aprobací (Hv, Pg, M, Tv ad.) 
 prezentace akcí školy na webu i v médiích – tiskový mluvčí školy, redaktoři sekcí 
 zavedení oslavy Dne církevních škol – přizvání veřejnosti 
 prezentace při veletrhu SŠ, interaktivní DOD, nová úřední deska před budovou školy 
 vytvoření krátkého filmu „Letem světem CM školou“ (TV Noe) 
 rozvíjení mezinárodních projektů, hledání dalších partnerství 

 Rodiče vítáni – přizvání rodičů k dění školy, zapojení se do jejího směřování 
 zahájení jednání o novém informačním systému školy 
 znovuobnovení sousoší sv. Cyrila a Metoděje ve vchodu školy (požehnáno biskupem brněnským) 
 příprava na výročí 20 let vzniku školy (almanach, propag. předměty, film, akce ad.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové sousoší Cyrila a Metoděje brněnského sochaře Vladimíra Matouška (nyní zdobí hlavní vchod školy) 
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ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM – RODIČE OTEVŘENÍ ŠKOLE 

Naše škola splnila všechna kritéria certifikace Otevřené školy a byla 
zaregistrována značkou Rodiče vítáni, čímž se zařadila do sítě aktivních škol 
v ČR. Učitelé aktivních škol si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden 
provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Přejeme si tuto spolupráci 
nadále rozvíjet, protože věříme, že partnerská komunikace školy a rodičů se 
vyplácí, a to oběma stranám.  

               Více na www.rodicevitani.cz 
 

 

 
Partnerská spolupráce s Masarykovou univerzitou 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 
Cyrilometodějským gymnáziem a střední odbornou školou pedagogickou 
Brno. Výsledkem je první fáze partnerské spolupráce – získání titulu Cvičná 
škola MU pro posluchače učitelství Pdf MU Brno od školního roku 2015/16.    
 

 
 
Prezentace aktivit CMG a SOŠ Pg Brno na sociálních sítích 
Od září 2014 aktivovala naše škola účet na facebookové sociální síti, který 
využívá k prezentaci svých aktivit jako nástroj k otevření se veřejnosti a 
budování image v oblasti public relations. Vzhledem k vysoké konkurenci 
středních škol považujeme za žádoucí otevřít dění školy široké veřejnosti a 
upoutat svými aktivitami, výsledky i úspěchy naše budoucí uchazeče. Počet 
příznivců facebookové webové stránky školy dosahuje počet cca 1000, 
nejzajímavější příspěvky se těší návštěvností až 6000 zhlédnutí.   
      Více na www.facebook.com/cmgasospg 

 
 
Ve školním roce 2014/15 jsme se stali partnerskou školou 
jazykové školy Cambridge PARK a získali tak dekret o 
vzájemné spolupráci. Naši studenti tedy mohou za výhodných 
podmínek získávat mezinárodní certifikáty z angličtiny včetně 
přípravy na tyto zkoušky, neboť náš pedagog a rodilý mluvčí 
Bruno Zalubil BA je jejich hodnotitelem s mnohaletou 
zkušeností. 

Nové logo školy je dílem grafického 
studia Kutululu. Symbolizuje rodinu či 
jednotu „Aby všichni jedno byli“ (kruh), 
odkaz k cyrilometodějské tradici 
(dvojramenný kříž + CM), čtyři druhy 
činnosti školy (čtyři výseče) a symbol víry a 
naděje, míru a pokoje (odstíny modré 
barvy). Jednotný design školy se tak 
postupně promítne do všech typů 
dokumentů, prezentací, vizitek, dopisů ad. 
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IV. Výsledky výchovy a vzdělávání 

Výsledky maturitních zkoušek 2014/15 

G8 
druh studia počet 

maturantů 
prospěli 
s vyznamenáním 

prospěli neprospěli, 
nepřipuštěni 

počet opakujících 
zkoušku a z toho 
úspěšných 

denní 22 16 5 1 1/0 
 

 
 

PL 4 

druh studia počet 
maturantů 

prospěli 
s vyznamenáním 

prospěli neprospělo, 
nepřipuštěni 

počet opakujících 
zkoušku a z toho 
úspěšných 

denní 25 5 15 5 5/5 
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PMP4 
 

Druh studia počet 
maturantů 

prospěli 
s vyznamenáním 

prospěli neprospělo, 
nepřipuštěni 

počet opakujících 
zkoušku a z toho 
úspěšných 

denní 32 6 20 6 6/4 
 

 
 
 

Jednotlivá maturitní zkouška 
 

Studenti prošli ve školním roce 2014/15 přípravným kurzem z Pedagogiky a psychologie v rozsahu 24 
vyučovacích hodin. Jednotlivou maturitní zkoušku úspěšně absolvovalo celkem 63 maturantů, kterým 

bylo vydáno osvědčení o jednotlivé maturitní zkoušce z předmětu Pedagogika a psychologie.  
 

Jedno osvědčení o jednotlivé maturitní zkoušce z předmětu Speciální a sociální pedagogika získala též 
naše bývalá absolventka pedagogické školy. 

 

 

Údaje o absolventech školy 2014/15 

 

třída vysoká škola VOŠ /  

jazyková škola 

zaměstnaní nezaměstnaní 

PL 4 17 4 / 0 3 1 

PMP 4 12 2 / 2 15 1 

G 8 21 0 / 0 1 0 
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Výsledky vzdělávání celkem 

 

 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků - pedagogická škola 
 

ročník počet tříd/ 
žáků 

prospěl  
s vyznam. 

prospěl neprospěl, 
neklasifik. 

opakují 

1. 2/62 22 40 - - 

2. 2/59 25 34 - - 

3. 2/61 21 37 3 2 

4. 2/57 10 47 - - 

Celkem 8/239 78 158 3 2 
 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků - gymnázium 
 

ročník počet tříd/ 
žáků 

prospěl 
s vyznam. 

prospěl neprospěl, 
neklasifik. 

opakují 

1. 1/30 25 5 - - 

2. 1/32 28 4 - - 

3. 1/30 21 9 - - 

4. 1/31 11 19 1 1 

5. 1/30 13 17 - - 

6. 1/30 11 19 - - 

7. 1/28 9 17 2 - 

8. 1/22 6 16 - - 

Celkem 8/233 124 106 3 1 
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Předčasná ukončení a přerušení studia a zameškané hodiny 
 
 
 

pedagogická škola 
 

ročník počet celkem z důvodu  
prospěchu 

z jiných 
důvodů  

počet hodin 

zameškaných neomluv. 

1. 0 0 0 7289 0 

2. 0 0 0 8181 0 

3. 1 0 1 8339 0 

4. 0 0 0 7142 0 

Celkem 1 0 1 30 951 0 
 

 

 

 

gymnázium 
 

ročník počet celkem z důvodu  
prospěchu 

z jiných 
důvodů  

počet hodin 

zameškaných neomluv. 

1. 0 0 0 3084 0 

2. 0 0 0 2923 0 

3. 0 0 0 4859 0 

4. 0 0 0 4185 0 

5. 0 0 0 4707 0 

6. 1 0 1 5737 0 

7. 0 0 0 5840 0 

8. 0 0 0 2614 0 

Celkem 0 0 1 33 949 0 
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Výsledky SCIO Stonožka v G4 ve školním roce 2014/2015 
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 17 
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V. Údaje o přijímacím řízení 

 

Denní studium pro školní rok 2015/16 
Kód a název 
oboru 

 1. kolo oba termíny - počet odevzdali zápisový 
lístek 

 
 

 přihl. zúčast. 
na PZ 

přijatých bez PZ přijatých 
celkem přijato nastoupilo 

79-41-K/81 
Gymnázium 

 
103 

 
103 

 
0 

 
0 

 
30 

 
30 

78-42-M/03 PL  
98 

 
98 

 
0 

 
0 

 
27 

 
27 

75-31-M/01 
PMP 

 
115 

 
115 

 
0 

 
0 

 
30 

 
30 

 

 

Podmínky přijetí ke studiu 
 
Střední pedagogická škola (PMP, PL) 
Pořadí studentů sestaveno na základě bodového hodnocení z: 

- prospěchu ZŠ na konci předposledního ročníku,  
- bodového hodnocení olympiád a soutěží,   
- 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 funkce přepočtený počet 

pedagogičtí pracovníci ředitel 1,0 

 zástupce ředitele 2,0 

 učitel 40 

 celkem 43 

nepedagogičtí pracovníci celkem 6,68 
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Kvalifikovanost a aprobovanost 

 
 Učitelé 

Odborná kvalifikace + aprobace v % 100 

 

 
Ve školním roce 2014/15  vyučovalo v naší škole celkem 55 učitelů, z toho 46 kmenových a 9 externích. 

 
 

 

       

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků včetně řídících pracovníků 

 
Typ kurzu / školení Počet zúčastněných pracovníků, dny 

Charakteristika a ukázky dobrého vyučování M 1, 1 

Náměty pro výuku matematiky na SŠ 1, 1 

Školení ke kurzu CTY online 1, 1 

Setkání učitelů matematiky všech typů škol 2, 3 

Konference Mensa pro rozvoj nadání 1, 1 

Seminář matematiky pro SŠ 1, 1 

Jazykové hry v češtině 1, 1 

Britská literatura posledních 20 let 1, 1 

Live the language 3, 1 

Cambridge Day in Prague 1, 1 

Reálie a projekty zábavnou formou 1, 1 

Povolání a řemesla v hudbě 1, 1 

Konference Lipky o environmentální výchově 1, 1 

Repetitorium terénní  5, 1 

Terorismus 1, 1 

Seminář pracovníků BOZP a PO 1, 1 

Vývoj člověka a naše pravěké kultury 1, 1 

Botanická zahrada a fyzikální laboratoř GyRec 1, 1 

Počítačová grafika GIMP 1, 2 

Seminář pro zadavatele MZ 3, 1 

Seminář školních metodiků prevence 1, 1 

Zvládaní zátěžových situací 3, 1 

Rozvoj spolupráce mezi žáky 3, 1 

Hodnocení a sebehodnocení žáků 1, 1 

Transakční analýza 3, 1 

Třídnické hodiny – jak ovlivnit klima třídy 2, 1 

Periodický seminář SAS 1, 1 

Konzultační seminář pro zadavatele s PUP    5, 1 

Semináře účetnictví v neziskové organizaci 1, 2 

Fundraising v neziskové organizaci 1, 1 

Obtížné manažerské rozhovory 1, 1 

Komunikace s rodiči 1, 1 

Komunikace pro vedoucí pracovníky 1, 1 

Semináře v rámci Asociace PgŠ ČR 1, 3 

Semináře v rámci Asociace gymnázií ČR 1, 3 
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Semináře v rámci Asociace církevních škol 1, 2 

Semináře v rámci Asociace aktivních škol 2, 1 

Etická výchova 1, 1 

Jak získat a udržet autoritu? 1, 1 

Hodnotitel ústní maturitní zkoušky 2, 1 

Roadshow pro školy 1, 1 

Aktualizace certifikátu MZ z ČJ Vyučující ČJ / 1 

Křížem krážem zeměpisem 1, 1 

Štorch by se divil 1, 1 

Jak odolat manipulaci - komunikace ve škole 1, 1 

Alternativní formy práce se třídou 1, 1 

PREZI – revoluční nástroj pro prezentaci 1, 1 

Proč je důležitá správná výslovnost? 1, 1 

Žák s problémovým chováním 1, 1 

Funkční studium řídících pracovníků 2, půlroční kurz  

Porady ředitelů krajských SŠ Cejl 1, 2 

Asociace ředitelů církevních škol ČR 1, 2 

Asociace ředitelů aktivních škol 2, 1 

Mixed ability classes Vyučující AJ, NJ, FJ / 1 

Rozpočet – schůzka na MŠMT 2, 1 

Správní řízení 1, 1 

Duchovní cvičení Vranov u Brna pedagogický sbor / 1 

Hospitace jako nástroj k růstu 1, 1 

Konflikty a výchovné problémy 1, 1 

Učíme psychologii 1, 1 

Literatura pro děti 1, 1 

Psychologie dětského čtenářství 1, 1 

AŘ gymnázií ČR – JmK 1, 2 

Porady ředitelů brněnských gymnázií 2, 2 

Diferencovaná výuka celý pedagogický sbor / 1 

Od tradičního vyučování k modernímu učení celý pedagogický sbor / 1 

Cíle a poslání křesťanské školy celý pedagogický sbor / 1  

SWOT analýza dalšího směřování školy celý pedagogický sbor / 1  

 

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 
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VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní 
inspekcí 

Ve školním roce 2014/2015 Česká školní inspekce naši školu nenavštívila. 
 

 

 

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. Klub přátel Cyrilometodějské školy 

   Klub přátel Cyrilometodějské školy je občanské sdružení, které svou prací a činností přispívá k rozvoji 
Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné pedagogické škole v Brně. Vzniklo 22. 7. 2003 
zaregistrováním na Ministerstvu vnitra ČR. Předsedou je Mgr. Vojtěch Veselý. 
 

 

 

XI. Údaje o pracovnících školy 

Poradenské služby ve škole 

 

 počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 kurzy VŠ 

metodik prevence 1 kurzy VŠ 
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XII. Další údaje o škole 

Aktivity předmětových sekcí ve školním roce 2014/15  

 

Předmětová sekce Matematika 

Členové sekce 
Mgr. Jiroušková Marie – předseda matematické sekce  
Mgr. Javorová Marie 
Mgr. Lehotská Marcela 
Mgr. Otruba Karel – do března 2015 – předseda matematické sekce, matematické sbírky 
RNDr. Svobodová Veronika Ph.D – organizace - olympiády, matematická nástěnka, matematické soutěže 
Náboj, MaSo, Matematický klokan 
Mgr. Špačková Ludmila – příspěvky na web, facebook 
Mgr. Veselý Vojtěch 
Mgr. Zemánek Ladislav – organizace - matematické soutěže Náboj, Sudoku.  

Termíny porad jednání sekce 
26. 8. 2014, 24. 3. 2015, 12. 5. 2015, 2. 6. 2015, 5. 6. 2015 a 12. 6. 2015. 

Vzájemné hospitace 
Mgr. Marie Javorová hospitovala u všech členů matematické sekce 
Mgr. Marie Jiroušková hospitovala u Mgr. Javorové, Mgr. Lehotské a Mgr. Špačkové 

DVPP 
Charakteristika a ukázky dobrého vyučování v matematice - Mgr. Špačková 
Náměty pro výuku matematiky na SŠ – aplikace matematiky - Mgr. Špačková 
Školení ke kurzu CTY online (Praha) - RNDr. Svobodová Ph.D 
Konference Mensa pro rozvoj nadání (Praha)  - RNDr. Svobodová Ph.D 
"Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol" Srní na Šumavě -  Mgr. Otruba, Mgr. Zemánek 
"Seminář matematiky pro SŠ profesory a učitele ZŠ" v Ostravě -  Mgr. Otruba 
Společně jsme se zúčastnili seminářů, které organizovalo vedení školy pro pedagogický sbor 

Aktivity  
12. 11. 2014 MaSo – matematická soutěž (krajská soutěž) 
   Štěpánka Todorová (G3) 5. místo 
   Ondřej Tesáček (G3) 11. místo 

28. 11. 2014 Matematicko – fyzikální soutěž Náboj (mezinárodní soutěž) 
   Gabriela Ryšavá (G4) 36. místo 
   Štěpánka Todorová (G3) 101. místo 
   Ondřej Tesáček (G3) 197. místo 

Logická olympiáda (krajské kolo) 
Barbora Dohnalová (G3) 2. – 3. místo 

1. 12. 2014 Logická olympiáda (celostátní kolo) 
  Barbora Dohnalová (G3) 33. místo 

21. 1. 2015 Matematická olympiáda – kategorie Z9 (okresní kolo)  
Jan Kopřiva (G4) 3. místo 
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Barbora Dohnalová (G3) 7. místo 
Gabriela Ryšavá (G4) 9. místo 

13. 3. 2015 Mezinárodní matematická soutěž NÁBOJ - třída G5 

18. 3. 2015 Matematická olympiáda – kategorie Z9 (krajské kolo) 
Barbora Dohnalová (G3) 6. místo 
Gabriela Ryšavá (G4) 7. místo 

8. 4. 2015 Matematická olympiáda – kategorie Z6 (okresní kolo) 
Klára Zelenková (G1)  3. místo 

8. 4. 2015 Matematická olympiáda – kategorie Z7 (okresní kolo) 
Veronika Míčková (G2) 10. místo 

8. 4. 2015 Matematická olympiáda – kategorie Z8 
Barbora Dohnalová (G3) 1. místo 
Adam Křivka (G3) 1. místo 

13. 5. 2015 MaSo – matematická soutěž (krajská soutěž) 
Ondřej Tesáček 2. místo 
Kryštof Kotek (G3) 4. Místo 

Matematický klokan - soutěž proběhla ve všech třídách 

3 x 1 hodina Vv u Mgr. Illkové v Pl2 - Přednáška "M a umění" – Mgr. Otruba 

Matematický kroužek pro G3 – každý pátek 1. vyučovací hodinu (náplní je příprava na matematické 
soutěže a rozšiřující výuka matematiky) - RNDr. Svobodová Ph.D 

Program jednání a závěry 
V březnu došlo v naší sekci ke změně předsedy. Novou předsedkyní se po Mgr. Karlu Otrubovi stala  
Mgr. Marie Jiroušková.  
Koncem května jsme zadali do příslušných tříd témata ročníkových prací na příští školní rok. 
Navrhli jsme otevření nových kroužků v plánovaném Středisku volného času: 
  Opakování učiva ze základní školy (Javorová) 
  Příprava na základní úroveň matematiky 1. roč. (Veselý) 
  Rozšířená příprava k maturitě z matematiky (Zemánek) 
  Matematika pro nadané (Svobodová) 
  Rozšířené procvičování učiva pro daný ročník (Jiroušková) 
  Zajímavé oblasti z vysokoškolské matematiky (matice, determinanty, ……) 

 

Na poradách matematické sekce jsme také projednávali koncepci naší školy a vyjadřovali se k novému 
informačnímu letáku o naší škole. 
V tomto školním roce jsme s vedením školy důkladně spolupracovali na hodinové dotaci matematiky v 
rámci nových učebních plánů pro příští školní rok. 
Pracovali jsme na novém ŠVP pro gymnázium, lyceum a také pro PMP.  
Po celý školní rok jsme připravovali studenty na matematické soutěže a olympiády a pravidelně na 
matematické nástěnce zveřejňovali všechny výsledky matematických soutěží a olympiád. 
Na konci letošního školního roku jsme se rozloučili s kolegy Mgr. Karlem Otrubou a Mgr. Marcelou 
Lehotskou.  
V následujícím školním roce bychom chtěli náležitě upravit učebnu matematiky, ve které bychom 
soustředili všechny matematické pomůcky, knížky, materiály. 

Zapsala Mgr. Marie Jiroušková 
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Předmětová sekce Český jazyk 

Členové sekce 
Mgr. Škrášková Kateřina – vedoucí předmětové sekce, Studenti čtou a píší noviny 
Mgr. Illková Božena – panely ČJ 
Mgr. Masaříková Brigita – školní knihovna 
Mgr. Jeřábková Marie – fcb, učebnice, web, diplomy 
Mgr. Vlčková Hana – fcb, Studenti čtou a píší noviny 
Mgr. Vondráková Monika, Ph.D. – Lercháč 
 
Program jednání a závěry 
27. 8. 2014 (seznamy četby, ročníkové práce, finance, vybavení učeben a kabinetů, učebnice, maturity, 
DVPP, tematické plány, evaluace) 
1. 12. 2014 (doplňující školení k maturitám, návrhy a revize ŠVP, divadelní představení, zapojení do 
olympiád, exkurze, Studenti čtou a píšou noviny) 
19. 1. 2015 (diskuse ke změnám ŠVP – zrušení literárního semináře – kompenzace – posílení hodin ČJ, 
jiné rozdělení půlených hodin, vyhodnocení olympiád; integrovaní studenti) 
9. 3. + 16. 3. 2015 (seznamy maturitní četby na příští školní rok, příprava pracovních listů k letošní ústní 
maturitní zkoušce, prostudování nových návrhů ŠVP, vyhodnocení dalších kol olympiád, návrhy diplomů, 
projednání úvazků, test na přijímací pohovor pro uchazeče cizího původu) 
4. 5. 2015 (dokončena příprava maturitních pracovních listů, diskuse – koncepce školy, propagační leták, 
kroužky, motto – připomínky a návrhy předány vedení školy) 
 
Další vzdělávání pedagogů 
a. Doplněk hodnotitele ústní zkoušky – školení potřebné pro ústní maturitní zkoušky, nový systém 

bodování, příprava pracovních listů, upřesnění zadání 
b. Práce s diferencovanou třídou – celkově hodnotíme spíše kladně, některé věci ve výuce běžně 

využíváme, něco pro nás bylo nové a inspirující, něco naopak ne zcela v hodné pro náš typ školy 
c. Jazykové hry v češtině – výborné, inspirující, doporučujeme – mnohé využíváme ve výuce, zakoupeny 

publikace – KRI 
 
Aktivity 
Během roku vyšla další čísla školního časopisu Lercháč, viz www.cmsps.cz/skolni-casopis 
V uplynulém školním roce odebírala škola periodikum Český jazyk a literatura. 
 

Projekty 
mezipředmětový projekt MF Dnes Studenti čtou a píšou noviny  
účast: studenti tříd G6, PL2, PMP2  
délka projektu: šest týdnů v 1. pol. 2014/2015, každá třída byla zapojena vždy 2 týdny 
Rozbor úspěšnosti studentů v olympiádách, soutěžích, přehled účasti na odborných exkurzích a na 
divadelních představení v souvislosti s výukou ČJ:  
 

a) Olympiáda v českém jazyce (39. ročník)  
Olympiáda v Čj Školní kolo 

2. 12. 2014,  
9. 12. 2014 ŠK 

Barbora Dohnalová (G3) 
Adam Křivka (G3) 
Vojtěch Janků (G7) 
Klára Imramovská (G7) 
Marie Tomanová (G6) 

Postup do 
okresního kola 

Olympiáda v Čj Okresní kolo  Vojtěch Janků (G7) 
  

7. místo v okresním 
kole (postup do 
krajského kola – 
bez účasti) 
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b) Česká lingvistická olympiáda 
Česká lingvistická olympiáda 25. 11. 2014 ŠK Taťána Skoumalová (PL2) 

Oldřich Pecák (G6) 
Vítězové školního kola, 
postup do kola regionálního 

  
Exkurze  
G1 – Knihovna Jiřího Mahena (ILL) 
G4 – literární procházka Brnem (SKR) 
G8 – mezipředmětová exkurze Praha (CYR)  
PL1 – exkurze Knihovna Jiřího Mahena (MIH)  
PL4 – mezipředmětová exkurze Praha (MAS)  
PMP1 – exkurze Knihovna Jiřího Mahena (SKR)  
PMP4 - mezipředmětová exkurze Praha (MIH)  
 
Divadelní představení  
večerní divadelní představení „Růže pro Algernon“ – zájemci z řad studentů G a PgŠ 
 
Vzdělávací pořady 
Jan Skácel v českém rocku a folku – vzdělávací pořad J. Černého – třídy PMP1 a PMP3 
 
Vzájemné hospitace 
Mgr. Masaříková Brigita u H. Vlčkové 
Mgr. Škrášková Kateřina u B. Masaříkové a H. Jeřábkové 
Mgr. Vlčková Hana u K. Škráškové 
  
         Zapsala Mgr. Škrášková Kateřina 
 

 
Předmětová sekce cizích jazyků 
 

Předmětová podsekce Francouzský jazyk a Latina 

Členové sekce 
Mgr. Vondráková Monika, PhD. (CYR) – vedoucí předmětové sekce cizích jazyků + podsekce FJ 
PhDr. Peňázová Dagmar (PEN)  
Mgr. Vaňková Kristina (VAN) 
Mgr. Masaříková Brigita (MAS) 
Mathilde Foureau (FOU) – rodilý mluvčí 
V podsekci francouzského jazyka a latiny byly veškeré záležitosti řešeny s jednotlivými vyučujícími 
průběžně a v závislosti na tom, jak probíhaly porady vedoucích podsekcí AJ, NJ, FJ + L; tyto porady 
proběhly za uplynulý školní rok šestkrát. 
Členové podsekce navštívili hodiny svých kolegů, a to nejméně jednou za školní rok.  
 
DVPP 

podzim 2014 VAN – hodnotitel ústní maturitní zkoušky 

3. 12. 2014 Mixed ability classes seminář pro všechny vyučující cizích jazyků 

3. 6. - 4. 7. 2015 CYR – dobrovolnický pobyt ve Francii 
 

Společně jsme se zúčastnili seminářů organizovaných pro pedagogický sbor. 
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Aktivity podsekce 
Září – listopad 2014 Tříměsíční studium A. Kolářové (G7) v partnerské škole Lycée de La Sauque 
Listopad 2014 Mezinárodní jazyk. zkouška z FJ DELF Scolaire (B1, B2) 
25. 11. 2014  Den latiny (FF UK Praha) 
27. 11. 2014  Překladatelská soutěž Juvenes Translatores  
9. 1. 2015   Salon de l´Etudiant 
13. 1. 2015  Gastronomická soutěž Galette des Rois 
Leden 2015  Konverzační soutěž ve FJ (školní kolo) 
Leden 2015  Certamen Latinum (školní kolo) 
25. 3. 2015  Konverzační kolo ve FJ (krajské kolo) 
 
Program jednání a závěry 
V průběhu školního roku byla řešena následující témata: 
– Partnerství s Lycée de La Sauque 
 tříměsíční studijní pobyt A. Kolářové (G7) byl úspěšně završen, studentka dosáhla průměrné známky 

14/20 (=2); pro příští šk. rok byl připravován tříměsíční studijní pobyt K. Kubíčkové (uskuteční se od 
září do listopadu 2015) a výměnný pobytu pro skupinu 30 studentů, jehož první část proběhne 
v květnu 2016 

– Mezinárodní jazyk. zkoušky DELF (B1, B2) 
 všichni přihlášení studenti z G8 uspěli 
– státní a profilové maturitní zkoušky z FJ 
 VAN získala certifikát jako hodnotitele ústní části státní maturitní zkoušky 1 studentka z G8 vykonala 

státní maturitní zkoušku s výborným prospěchem, další 3 studentky konaly profilovou maturitní 
zkoušku s výborným prospěchem 

– soutěže (konverzační, gastronomická) 
 výsledky publikovány na webu či na facebooku 
– hospitace 
 viz výše 
– kroužek doučování FJ 
 byl určen zejména pro G4, realizovaný VAN 
– propagace FJ 
 byla pořízena velká nástěnka v přízemí školy, další propagace akcí FJ (příp. i L) se odehrávala na 

školním webu a facebooku 
– L v rámci nového ŠVP 
 po vzájemných diskuzích mezi vyučujícími L a vedením školy bylo dosaženo rozumného řešení, které 

zajistí předmětu L v novém ŠVP důstojné postavení 
– kritéria hodnocení předmětu FJ a L 
– koncepce vedení naší školy a propagační leták 
  
Výhledy do budoucna 
Příští školní rok budou i nadále řešena témata, která vyplynou ze schůzek předmětové sekce cizích 
jazyků, průběžně. 
                   Zapsala Mgr. Vondráková Monika, PhD. 
 
 
 
Předmětová podsekce Anglický jazyk 

Členové sekce 
Mgr. Špačková Ludmila (SPA) – vedoucí předmětové podsekce AJ 
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Mgr. Kalčíková Terezie (KAL) 
Mgr. Marková Jitka (MKA) 
Mgr. Pospíšilová Pavla (POS) 
Zalubil Bruno Pavel BA (ZAL) – rodilý mluvčí 
Mgr. Čapková Stanislava (CPK) 
Bc. Michálková Helen (MIC) – rodilý mluvčí 
Mgr. Bc. Vašáková Dana (VAS) 
 
Sekce anglického jazyka se za uplynulý školní rok sešla celkem šestkrát. Členové sekce chodí na vzájemné 
hospitace a náslechy, a to každý nejméně jednou za školní rok. Vedoucí sekce SPA navštívila hodiny 
všech členů sekce AJ. 
 
DVPP 

27. 8. 2014 Live the language konference Oxford University Press (SPA, MKA, POS)  

3. 12. 2014 Mixed ability classes seminář pro všechny vyučující cizích jazyků 

3. 3. 2015 Britská literatura posledních 20 let POS 

18. 4. 2015 Cambridge Day in Prague Seminář – příprava studentů na zkoušky (KAL) 
 

SPA, VAS, MKA – Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ, kat. SP, TP, ZP, SPU-O 
POS, MKA – Zadavatel písemné maturitní zkoušky s PUP 
ZAL – Hodnotitel ústní zkoušky, supervizor CTYOnline  
Společně jsme se zúčastnili seminářů organizovaných pro pedagogický sbor. 
 
Aktivity sekce AJ 
29. 9. – 3. 10. 2014 Projekt Edison 
Říjen 2014   Uzavření partnerství se zkouškovým centrem Cambridge Park 
27. 11. 2014   Překladatelská soutěž Juvenes Translatores  
Leden 2015   Konverzační soutěž v AJ 
13. 2. 2015   Soutěž v pečení cookies 
3. – 8. 5. 2015  Poznávací zájezd do Velké Británie 
6. 5. 2015    Anglické divadlo – My Family and Other Animals 
1. – 9. 8. 2015  Charismatická konference ve Walsingham, Velká Británie 
      (15 studentů naší školy, doprovod VAS) 
 

Program jednání a závěry 
Na poradách předmětové podsekce AJ se probírala témata a organizace soutěží během celého 
školního roku (konverzační soutěž, gastronomická soutěž). Dále jsme řešili témata, jako např. vzdělávací  
kurzy, navázání partnerství se zahraniční školou, vedení a organizace anglické knihovny, koncepci naší  
školy, informační leták o naší škole, vzájemné hospitace, výuku AJ v prvních ročnících pedagogických  
oborů, uzpůsobení kabinetu a jiné. 
Od druhého pololetí jsme nabídli studentům nižšího gymnázia kroužek konverzace v AJ pod vedením 
rodilého mluvčího (ZAL). Zájem o tento kroužek nám potvrdil, že v této nabídce budeme pokračovat i 
v příštím školním roce. 
V druhém pololetí se náš pedagogický sbor rozšířil o novou kolegyni Mgr. Terezii Kalčíkovou. 
Pro studenty vyššího gymnázia chystáme nabídku dvou kroužků – kroužek FCE (příprava na mezinárodní 
zkoušku) a kroužek anglické a americké historie a literatury. 
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Pro studenty prvních ročníků pedagogických oborů připravujeme doučování, ve kterém si budou moci 
upevnit znalosti AJ ze základní školy. 
Hledáme partnerskou školu v zahraničí. Díky kontaktu od poslance EP T. Zdechovského (poslance EP) 
jsme oslovili pana Josepha Mifsudu (profesor na Univerzitě Západní Anglie) s žádostí o pomoc při hledání 
partnerské školy ve Velké Británii. Také jsme oslovili školu Mounts Bay Academy v Cornwallu. Dále se 
snažíme navázat kontakt se školami v partnerských městech města Brna. Konkrétně se jedná o města 
Poznaň (Polsko), Utrecht (Nizozemsko), Leeds (Velká Británie), Lipsko (Německo). 
Na nižším gymnáziu pracujeme s novými učebnicemi English Plus. Ve výuce na vyšším gymnáziu a na 
pedagogických oborech využíváme anglický časopis Bridge. Od nového školního roku budeme zavádět 
nový systém v placení učebnic. 
Společně pracujeme na připravení kritérií hodnocení předmětu AJ pro jednotlivé ročníky gymnázia i 
pedagogických oborů. 
 
             Zapsala Mgr. Špačková Ludmila 
 
 
 
 
Předmětová podsekce Německý jazyk 

Členové sekce 

PhDr. Peňázová Dagmar (PEN) – vedoucí předmětové podsekce NJ 
Mgr. Pelánková Klára (PEL) 
Mgr. Kopřivová Manuela (KOP) – rodilý mluvčí 
 

Porady podsekce německého jazyka se konaly vždy následně po schůzce vedoucích všech tří podsekcí 
s cílem informovat o průběhu těchto schůzek. 
Průběžně (téměř každý týden) se členky podsekce radily o otázkách přímo souvisejících s výukou, 
hodnocením žáků, formou písemných prací apod., neboť na PL i v posledních dvou ročnících gymnázia se 
dělí dvě vyučující o tutéž skupinu. Spolupráce a vzájemná kontrola vyučujících němčiny je tedy velmi 
těsná. 
Vedoucí podsekce navštívila ze zájmu i hodinu francouzského jazyka, protože je snahou vytvořit 
přiměřeně paralelní program pro oba druhé cizí jazyky. 
Všechny členky podsekce mají certifikát zadavatele písemné maturitní zkoušky a hodnotitele ústní 
zkoušky (včetně všech kategorií PUP). 
 

DVPP 

3. 12. 2014 Mixed ability classes seminář pro vyučující cizích jazyků (PEN) 

14. 12. 2014 Reálie a projekty zábavnou formou seminář nakladatelství Hueber (PEL) 

Společně s ostatními vyučujícími jsme se zúčastnily všech školení určených pedagogickému sboru. 
 

Aktivity 

1. 9. 2014 – 3. 7. 2015 Studijní pobyty na partnerském gymnáziu Sacré-Cœur: Kateřina Bielená (celý 
rok), Michael Král (podzimní semestr), Nela Vicherková (jarní semestr) z G 6 (PEN) 

20. 11. 2014 Deutsch lernen attraktiv: vyhlášení soutěže pro PL o víkend ve Stuttgartu 
sponzorovaný společností Ackermann-Gemeinde (KOP) 

28. – 29. 11. 2015 Adventsingen: dvoudenní koncertní zájezd školního sboru do Vídně (PEN) 

1. 12. – 12. 12. 2014 Pädagogisches Fachpraktikum: 14 studentek 4. ročníku PL absolvovalo 
pedagogickou praxi ve Stuttgartu a okolí (KOP) 

16. 12. 2014 Předvánoční Vídeň: tradiční návštěva Vídně pro třídy PL (PEL) 
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12. 1. 2015 Sprachwettbewerb – Deutsch: šest studentů G 6 a G 7 a dvě studentky PL se 
zúčastnili školního kola konverzační soutěže v německém jazyce (KOP a PEN) 

5. 2. 2015 Okresní kolo konverzační soutěže v němčině: Jan Brzobohatý z G 7 (3. místo) 

5. – 6. 2. 2015 Návštěva hostů partnerského gymnázia Sacré-Cœur: šest studentek z Tchai-wanu 
(High School for Girls – Sacred Heart) (PEN) 

5. 3. 2015 Juvenes translatores: tři studentky G 7 se zúčastnily překladatelské soutěže EU, 
Hana Chvílová a Petra Ryšavá získaly čestné uznání (PEN) 

24. 4. 2015 Němčinář roku: celostátní jazykové soutěže online úrovně B 2 organizovaná 
agenturou czech-us se zúčastnila G 7 (PEN a KOP) 

28. 4. 2015 Sachertorte: kulinářská soutěž za účasti 28 studentů G a 2 PL (PEN) 

30. 4. 2015 Vyhlášení vítězů soutěže Deutsch lernen attraktiv: 3 studentky PL pojedou 
v červnu 2015 do Stuttgartu 

16. – 18. 5. 2015 Návštěva partnerů Ackermann-Gemeinde ze Stuttgartu: nabídka pedagogické 
praxe v Německu pro příští školní rok (KOP) 

8. 6. 2015 Koncert v kostele sv. Augustina: sbor Cantate se sborem partnerského Gymnasia 
Sacré-Cœur a komorním orchestrem; návštěva třídy 6 E z Vídně (PEN) 

24. 6. 2015 Exkurze sexty gymnázia do Vídně: návštěva partnerské školy, Schönbrunnu a 
prohlídka historického jádra města (PEN) 

 
 
Program jednání a závěry 
V průběhu školního roku se řešila zejména následující témata: 
– Partnerství s Gymnasiem Sacré-Cœur: výběr vhodných studentů pro semestrální studijní pobyty, 

jednání s jejich rodiči, stálé sledování průběhu pobytu a jednání s třídními učiteli ve Vídni (PEN); 
– Partnerství s Ackermann-Gemeinde: organizace pedagogických praxí ve Stuttgartu, vytváření smluv 

se zařízeními přijímajícími naše studentky, příprava soutěže „Deutsch lernen attraktiv“ apod. (KOP); 
– Státní a profilové maturitní zkoušky z NJ: konzultace pro studenty přihlášené k maturitní zkoušce; 1 

profilová zkouška z G 8, 2 státní zkoušky z G 8 (všichni prospěli výborně) a 2 státní zkoušky z PL 4 (1 
prospěla velmi dobře, 1 bude opakovat didaktický test); 

– Mezinárodní jazykové zkoušky: zatím se k nim hlásí absolventi maturity z NJ individuálně u Österreich 
Institutu, podsekce promýšlí pro příští školní rok zapojení větší skupiny studentů formou DSD 
(Deutsches Sprachdiplom); 

– Kritéria hodnocení prospěchu: podsekce se pokusí vytvořit do začátku příštího školního roku 
přehledný soupis podmínek úspěšného absolvování jednotlivých ročníků, a to zvlášť pro gymnázium 
a pro lyceum; 

– Účast na projektu ESF: podsekce se uchází o šablony umožňující výjezd skupiny studentů do zahraničí 
s jazykovým kurzem, a to do Vídně (PEN) a do Berlína (KOP a PEL), kromě toho o šablonu pro letní 
jazykový kurz pro učitele (PEL); 

– Diskuse o změnách ŠVP: zájmem podsekce NJ je zachovat aspoň stávající hodinovou dotaci pro 
němčinu, v případě zájmu otevřít nepovinnou konverzaci pro PL a přípravu k mezinárodní zkoušce 
pro G; 

– Diskuse o nové koncepci školy: hovořilo se zejména o možnosti výraznější profilace gymnázia, také o 
propagačním materiálu, logu školy apod.; 

– Účast na soutěžích: výběr vhodných soutěží z nabídky, motivace k účasti v nich a zajištění průběhu. 
 
                    Zapsala PhDr. Peňázová Dagmar 
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Předmětová sekce Estetické vzdělávání 

Členové podsekce DV 
MgA. Jindra Miroslav – vedoucí předmětové podsekce DV 
MgA. Hajdová Lenka 
MgA. Kučerová Zdeňka 
 
Členové podsekce HV 
Mgr. Veselý Vojtěch – vedoucí předmětové sekce Estetické vzdělávání + podsekce HV 
Mgr. MgA. et MgA. Policer Štěpán 
Jandová Milena 
Mgr. Javorová Marie 
Mgr. Mareková Marie 
Mgr. Lehotská Marcela 
Mgr. Prudilová Kateřina 
 
Členové podsekce VV 
Mgr. Jeřábková Marie 
Mgr. Melicharová Eva 
Mgr. Illková Božena 
Husaříková Marie 
 
Vzájemné hospitace 
Jandová u Marekové 2x 
Jeřábková u Melicharové 1x 
Mareková u Jandové 1x 
Melicharová u Jeřábkové 1x 
Prudilová u Jandové 1x 
Veselý u Lehotské a Marekové 1x 
Policer u Jandové, Prudilové a Marekové 1x 

 
DVPP 
Vedle společného vzdělávání pedagogického sboru školy se účastnila Marie Mareková v rámci svého 
druhého zaměstnání na ZUŠ školení „Povolání a řemesla v hudbě“.  
 
Aktivity 
podsekce dramatická 

Pedagogická poema – 4. - 6. 11. 2014  
Vánoční akademie – 19. 12. 2014  (pořadatelství PMP3) 
Dihutaj – 15. 4. 2015  (pořadatelství SpDv PL2) 
Divadelní výstupy pro MŠ – 18.+25.3.2015  (studenti PMP4) 
Divadelní představení „Pláňka“ + dílna – 9.3.2015 (studenti PL3) 
Divadelní představení „Sweeny Todd“ – 21.4.2015 (studenti PMP1+3) 
Divadlo fórum – 20.+27.4.2015  (studenti PMP2+PL2) 
Přehlídka církevních škol Odry – 18.-19.4.2015 (Jelita) 
Specializační týden 

     podsekce hudební 
Zahajovací mše – 1.9.2014 (sbor) 
Den církevních škol – 16.9.2014  (sbor) 
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Třídní schůzky rodičů – 5.11.2014 (sbor +  orchestr) 
Exkurze varhany – třídy G1, PL2 (SpHv) 
Stužkovací mše G8  - 19.11.2014 (sbor) 
Vánoční koncert ve Vídni – 28.-29.11.2014 (sbor) 
Adventní vystoupení pro MŠ Údolní – 9.12.2014 (sbor) 
Tříkrálový koncert – 6.1.2015 (sbor+orchestr+G7+SBM) 
Gymnazia cantant (regionální kolo) – 17.3.2015 (sbor) 
Přehlídka církevních škol Odry – 18.-19.3.2015 (sbor, orchestr, G7) 
Gymnazia cantant (celostátní kolo) - 9.-11.4.2015 (sbor) 
Předávání maturitního vysvědčení – 1.6.2015 (sbor) 
Výchovný koncert pro CMCZŠ a CMG – 8.6.2015 (sbor + orchestr) 
Slavnostní zakončení šk.roku – 25.6.2015 (sbor + orchestr) 
Brněnské kolo – 4.3.2015 (soutěžící z G4) 
Brněnský vrabeček – 5.3.2015 (G5 – Hv) 
Vystoupení v Domově důchodců (prosociální den) – 19.6.2015 (G5 – Hv) 
Vystoupení v MŠ Vídeňská – 4.6.2015 (PL2- SpHv) 
Koncerty filharmonie 
Divadelní představení v Janáčkově divadle  
Dihutaj – 15.4.2015 (hudební vystoupení studentů školy) 
Specializační týden (mj. hudební exkurze Praha) 
Exkurze SONOcentrum 
Balet „Louskáček“ – 10.12.2014 (celá škola – Kulturní den) 

     podsekce výtvarná 
výstavy, galerie 

- MZM, Palác Šlechtičen - Velká Morava a začátky křesťanství (PMP2, PL2, PMP3, PL3) 
- Galerie Pekařská - výstava prací žáků ZUŠ Fr. Jílka, výstava Hanuš se Zahradníkem (PL2,PL3) 
- Ars Galerie - výstavy: Robert Hliněnský, Obrazotvornost, Vánoce 2014, Zdena Höhmová, 

Curiculim vitae, Rituálně (PL2, PL3) 
- Galerie ASPEKT - Adam´s lament (P. Roučka), Co ještě obraz unese (M. Houser) (PL3) 
- MG, Místodržitelský palác - Kupezky. Mistr a jeho okruh (PL2, PL3) 
- Brno - historické a kulturní památky – exkurze (PMP2, PL2) 
- MG (UPM) výstavy: Horizonty modernismu - Z. Rossmann, M. Tichý - Ženy a ženy a Užité 

umění a design (stálá expozice); v Pražákově paláci výstavu V. Stratila, laureáta Ceny M. 
Ranného, Nedělám nic a jiné práce. (PL2) 

- výstava Špilberk - Retrospektiva – Saudkovi (G6) 
- výstava - Brno město Bauhausu (PMP4, PL4) 
- samostatné návštěvy galerií a výstav studenty – zpracovány referáty 
- výstava maturitních prací 

soutěž Namaluj a objevuj (soutěž k výročí 200 let od narození Dona Boska) - Salez. stř. ml. - 
dobrovolná účast (Prokop Štěpánek) 

specializační týden 
 

Programy jednání, závěry 
27. 8. 2014 – společné setkání celé sekce (plán akcí na šk.rok, rozdělení úkolů, finance, tématické plány,       

evaluace, …) 
listopad 2014 – leden 2015 – jednotlivé sekce samostatná jednání (ŠVP, přijímací zkoušky, Kulturní den, 

Vánoční akademie, …) 
únor 2015 – duben 2015 – jednotlivé sekce samostatná jednání (ŠVP, přijímací zkoušky, Dihutaj,  

maturitní zkoušky, …) 
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12. 5. 2015 – společné setkání celé sekce (koncepce školy, letáček školy, kroužky SVČ, přijímací zkoušky – 
reflexe, propojení výchov s pedagogickou praxí, mapa sekce, ročníkové práce, 
proběhlé akce) 

červen  2015 - jednotlivé sekce pracují na přípravě zkráceného studia 
  
Ohlédnutí za školním rokem 2014/15 – Dramatická výchova 
   V průběhu školního roku 2014/2015 se v rámci předmětu Dramatická výchova a Specializace 
dramatická výchova uskutečnilo několik tradičních akcí, které pořádali studenti oborů Předškolní a 
mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. Zároveň se studenti zúčastnili také vybraných divadelních 
představení či programů zaměřených na dramatickou výchovu.  
 

Pedagogická poema  
   Jednou z prvních tradičních aktivit, které se účastnili vybraní studenti pedagogické školy, byla 
Pedagogická poema. Na základě výběru ze školního kola byli na národní přehlídku nominovány v rámci 
disciplín přednes, čtení a improvizace dvě studentky z druhého ročníku Pedagogické lyceum (přednes – 
Mia De Diana Boro, improvizace – Veronika Ghisi) a jedna studentka ze třetího ročníku Předškolní a 
mimoškolní pedagogiky Kristýna Zemanová (disciplína čtení).  Pedagogická poema se tentokrát 
uskutečnila 4. – 6. listopadu 2014 v Berouně. Důraz byl tento rok kladen spíše na společné setkání 
studentů a pedagogů nad výše zmíněnými umělecko-pedagogickými aktivitami a soutěžní charakter tak 
ustoupil. 
 

Vánoční akademie  
   Vánoční akademie se stejně jako v předchozím roce uskutečnila v Kulturním centru Babylon v Brně 19. 
prosince 2014 a organizátory akademie zůstal třetí ročník oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 
Letošní téma akademie se neslo v duchu „Stroje času“. Při přípravě a realizaci studenti využili své 
schopnosti a dovednosti z oblasti umělecko-organizační, ale i pedagogiky. Setkali se s formou projektu, 
který v průběhu své budoucí činnosti v předškolní či mimoškolní pedagogice jistě zúročí.  
 

Dihutaj  
   Tradiční přehlídka uměleckých dovedností studentů Dihutaj se uskutečnila 15. dubna 2015 v nových 
prostorách – Kulturním středisku Omega (Musilka) v brněnských Husovicích. Změna prostor vedla k lepší 
organizaci a většímu pohodlí organizátorů, účinkujících i diváků. Organizátory přehlídky byli studenti 
druhého ročníku Pedagogického lycea Specializace dramatická výchova, kteří diváky přenesli do světa 
televizní zábavy. Organizátoři i účastníci tak opět předvedli svoje umělecké a organizační nadání. 
 

Divadelní výstupy pro MŠ 
   Také v letošním školním roce měli studenti čtvrtého ročníku oboru Předškolní a mimoškolní 
pedagogika za úkol vytvořit a následně realizovat krátkou interaktivní či participační formu divadla pro 
děti. Cílem bylo prokázat svoje umělecké i pedagogické schopnosti a dovednosti u věkové skupiny 
předškolních dětí. Studenti ve skupinách připravili několik těchto programů, které realizovali 18. a 25. 
března 2015 v učebně dramatické výchovy pro děti z MŠ Údolní a MŠ Vídeňská Brno. 
  

Návštěva divadelních představení, umělecko-vzdělávacích/výchovných dílen 
   V průběhu školního roku také studenti navštívili několik divadelních představení s dílnou či dalších 
divadelních programů, ve kterých nebyli pouze diváky, ale také přímými účastníky. Tyto programy 
sloužily především k rozšíření myšlení o divadelní tvorbě a jejímu využití v umělecko-pedagogické praxi. 
V rámci dílen po představení se studenti blíže seznámili s tématy inscenací, jejich divadelním 
zpracováním a divadelním jazykem. Jednalo se o projekty studentů Divadelní fakulty JAMU. 
   4. března 2015 – Návštěva divadelního představení „Pláňka“ ve Studiu Marta spojená s dílnou po 
představení, konanou 9. března 2015. Inscenace i dílny se zúčastnili studenti třetího ročníku 
Pedagogického lycea. 
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   21. dubna 2015 – Návštěva divadelního představení „Sweeny Todd“ v Divadle na Orlí spojená s dílnou 
po představení, konanou 21. dubna a 22. dubna 2015. Inscenace i dílny se zúčastnili studenti prvního a 
třetího ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogiky. 
20. a 27. dubna 2015 – Návštěva programu divadla fórum tematicky zaměřeného na současný tlak 
k dokonalosti. Studenti se díky formě divadla fórum stali nejen pasivními diváky, ale i aktivními 
spolutvůrci inscenace. Účastníky byli studenti druhého ročníku Pedagogického lycea a Předškolní a 
mimoškolní pedagogiky. 
   V průběhu měsíce dubna se také uskutečnila v rámci Specializace dramatická výchova dvoudenní dílna 
zaměřená na masku. V průběhu dílny si studenti vyzkoušeli základní tvorbu masky, a to dvěma způsoby – 
pomocí sádrových obvazů a kašírování. Součástí dílny také bylo osvojení základních principů divadelní 
práce s maskou. 
 
Klady, přínosy, rezervy 

Předmětová sekce Estetické vzdělávání je velmi početná, což přinášelo v průběhu školního roku 
velkou obtíž v nalezení vhodného termínu k setkání celé. Z toho důvodu byla zvolena vzájemná 
komunikace a domluva mezi vedoucími podsekcí. Méně problematické se však jevilo i předem určené 
časové schéma setkání sekcí, protože mnohdy je potřeb řešit aktuální problémy v daném okamžiku. 
Ještě jedna výrazná rezerva se jeví v oblasti vzájemných hospitací, která byla rovněž ovlivněna rozvrhem 
jednotlivých vyučujících. 

Velmi pozitivně hodnotíme dvě velké akce, při kterých prezentují naši studenti své převážně 
umělecké dovednosti a talent – Vánoční akademii a Dihutaj. Vánoční akademie již podruhé proběhla 
v centru Babylon a Dihutaj letos poprvé v kulturním středisku Na Musilce. Předvánoční atmosféru celá 
škola načerpala při společném divadelním představení Louskáček v Janáčkově divadle. Podobně kulturně 
prožitý den by se mohl stát pravidelnou akcí podobně jako Den země či Akademický den. 

V průběhu roku se uskutečnilo mnoho dalších akcí, které byly přínosné pro všechny zúčastněné 
studenty (divadelní představení, výstavy, galerie, koncerty, soutěže, přehlídky). Pravidelné hudební 
aktivity (sbor, orchestr) se výrazně prezentovaly při významných akcích školy (maturitní vysvědčení, 
třídní schůzky, …) a ukázaly, že mají své nezastupitelné místo v životě školy. Obdobně lze takto 
vyzvednout i dramatický kroužek Jelita. 

Jedním z hlavních úkolů, které před sekcí stojí v nacházejícím školním roce, je větší propojenost 
estetických disciplín s pedagogickou praxí. Druhým velkým úkolem bude úspěšné rozjetí večerního 
zkráceného studia, kde všechny tři estetické oblasti mají své významné postavení. To jsou alespoň dvě 
největší výzvy pro příští školní rok. 

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.  

 
Zapsal Mgr. Veselý Vojtěch 
 

 
 
Předmětová sekce Křesťanská výchova 

Členové sekce 
Mgr. et Mgr. Bc. Nováková Jitka – vedoucí sekce, odpovídá za ŠVP předmětu Křesťanská výchova na 
gymnáziu; 
P. Mgr. Beneš Petr – spirituál školy, odpovídá za Raníček se spirituálem, adorace, zastavení křížové cesty, 
exkurzi do Osvětimi; 
P. Mgr. Všetula Libor – školní kaplan, redaktor příspěvků sekce, odpovídá za Pohádky na dobrý týden; 
konzultant ročníkové práce; 
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Mons. Ing. Holík Martin – školní kaplan, odpovídá za rychloobrátkový růženec, testy pro přijímací 
zkoušky, prezentaci sekce na Dnech otevřených dveří, adventní zamyšlení; témata ročníkové práce G7; 
Ing. Trtková Eva – odpovídá za sbírku v SASu; prosociální den; 
Mgr. Bc. Vašáková Dana – odpovídá za modlitbu chval; 
Mgr. Vlčková Hana – S. Michaela – odpovídá za adorace, rychloobrátkový růženec, Misijní jarmark, vyšší 
kola soutěže Bible a my; informační panel v 1. patře; ročníkové práce PL3; 
 
Termíny porad jednání: 26. 8. 2014, 10. 11. 2014, 16. 2. 2015, 1. 6. 2015; 
 
Vzájemné hospitace: vedoucí sekce hospitovala u každého člena sekce; 
S. Michaela u M. Holíka, D. Vašáková u M. Holíka 
 
DVPP 
9. 10. 2014 NOV – Etická výchova – sdíleno 16. 2. 2015 
Společné vzdělávání pedagogického sboru 
 
Aktivity – soutěže 
Bible a my – tradiční účast, postup do ústředního kola Anežka Šťastná, Václav Daněk, Jan Kopřiva 
(neúčastnil se pro souběh s olympiádou); 
soutěž Bible a my bude nadále v dobrovolném režimu; 
 
Pravidelné týdenní akce ve školní kapli: 
 

Pohádky na dobrý týden – fungoval celý školní rok vždy v pondělí, plná kaple se stálými příznivci; 
postupně přidán úkol na týden, závažností se přitvrzuje; poslední nebyly dány na net z důvodu zpětné 
vazby, studenti se přihlásili, zájem je; diskuze jak dál vzhledem ke zdrojům, zda „populární“ či „více 
přemýšlivé“, např. vztahy, recyklovat již použité. Zůstane v návrhu na příští rok pod názvem Pohádky na 
dobrý týden + (plus) – zařazeny budou jak „populární“ tak „více přemýšlivé“ témata, některé se budou 
opakovat, plus znamená nejen pohádky; bude umístěno na net; 
 

Rychloobrátkový růženec – úterý - intence, za co se společně v daném měsíci aktuálně modlíme; méně 
navštěvované, ale stálá skupina studentů; Zůstane v návrhu – změní se kartičky, aby bylo více 
zviditelněno; 
 

Modlitba chval – středa - skupinka studentů připravuje písně i modlitby; plná kaple (již ne přeplněná); 
přípravný tým okolo Michala Paláta G5, přidá se ještě druhý tým Marie Lišková PMP2; případně studenti 
G7; problém nácviku – v pondělí před Rk či út polední přestávka - kříží se s dalšími duchovními akcemi; 
návrh na příští rok – 1x za rok si připraví chvály každá třída, mohou využít i hudebního týmu;  
 

Adorace – 1. čtvrtek v měsíci, Adventní zamyšlení, Zastavení křížové cesty – zůstane takto i nadále;  
 
Další aktivity 
2. – 3. 9. 2014 o.SPI, 4. 9. 2014 o.M (PMP1), 7. – 8. 9. 2014 o.SPI, 9. – 10. 9. 2014 o.L (PL1), 9. – 11. 9. 2014 o.M 
(G1) – adaptační pobyty; 
9. 11. 2014 duchovní popostrčení pro pedagogy Vranov – jednodenní akce se zamyšlením před adventem; 
27. 11. 2014 Misijní jarmark – výrobky připravili studenti, organizovali i prodej a odeslání výnosu na PMDD; 
27. – 29. 3. 2015 duchovní popostrčení pro studenty – víkend s diecézním setkáním mládeže a Květnou 
nedělí; téma: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8) – zrušeno pro malý zájem 
studentů; 
19. 6. 2015 prosociální den – G7 + G5 Hv, Domov pokojného stáří Kamenná 
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Plán na příští rok 
adaptační pobyty PMP 1. – 4. 9. 2015 – o.M, PL 6. – 9. 9. 2015 – o.L, G 7. – 11.9. – o.M 
jednodenní duchovní akce pro pedagogy 1x za rok v listopadu 8. 11. 2015 
víkendová duchovní akce pro studenty 1x za rok v adventu 28. – 29. 11. 2015 Čučice 
Misijní jarmark – s. MIH osloví další potenciální organizátory z G; 
prosociální den – na starosti G6, příp. se zapojí i mladší gymnázium, např. G2; 
Školní mše svaté: návrh na příští rok – 1x za rok si každá třída připraví mši svatou ve čtvrtek ráno v kapli, 
s třídním a učitelem Nv; k diskuzi zda nezařadit školní mši svatou doprostřed týdne 1x v čase první hodiny 
ve středu;  
Spolupráce s Bigy – osloví VAS, 18. 6. schůzka, návrh pozvat se vzájemně na akce konané přímo ve škole, 
z naší strany chvály v kapli školy – pozvání na 24. 6. 2015; 
11. 6. 2015 je adorace, kterou iniciovali studenti (Jeníček a Mařenka Novotní); 
 
Návrh na kroužky 
Příprava na biřmování – v červnu 2015 se udělá průzkum ve všech třídách střední školy, podle zájmu se 
vyhodnotí, zda budou potřeba 2 skupiny či stačí 1, v rozvrhu bude požadavek volné hodiny (obědové), kdy 
bude probíhat příprava – o.L, příp. o.M 2.skup. 
 
Celkové hodnocení činnosti sekce: 
pozitiva – pravidelné akce pro studenty ve školní kapli; přítomnost kněží na adaptačních pobytech; 
krátká akce pro pedagogy; adventní a postní zamyšlení; spontánní akce studentů – adorace u sv. 
Augustina; 
rezervy – akce pro studenty (duchovní obnova); školní mše svaté – malá návštěvnost; projekt etická 
výchova; formační akce – nabídka pro třídní nG; spontánní vznik akcí – potřeba systematické nabídky; 
na další školní rok bude vytvořen celoroční plán duchovních aktivit na atraktivním plakátu (o.L), 
obsahovat bude rozpis akcí včetně třídních chval a mše svaté, pozvání z Bigy; 
 
           Zapsala Mgr. et Mgr. Bc. Nováková Jitka 
 
 
Předmětová sekce Pedagogika a Psychologie 

Členové sekce 
PhDr. Svrčulová Ludmila (SVR) – vedoucí předmětové sekce Ped – Psy 
Mgr. Mrázová Radka (MRA) – výchovný poradce 
Mgr. Lípová Magdaléna (LIP) 
Mgr. Esterková Lucie (EST) 
Mgr. Pelánková Klára (PEL) 
Mgr. et Mgr. Bc. Nováková Jitka (NOV) 
 
Sekce pedagogiky a psychologie se za uplynulý školní rok sešla oficiálně celkem pětkrát. 
 
Hospitace 
Vedoucí sekce SVR odhospitovala nové kolegyně v předmětu pedagogická praxe, a to jak v části učební, 
tak i odborné. Ostatní členové si vzájemně chodí na náslechy. Práce sekce má však viditelné výstupy v 
podobě maturit Ps a Pg na oboru PL a PgPs na oboru PMP. 
 
Praxe 
Bezproblémové praxe všech ročníků přispívají ke zviditelnění školy mezi odbornou i rodičovskou 
veřejností. Dobrou zpětnou vazbou pro sekci je i nabídka volných míst pro absolventy školy.  
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JMZ 
Další aktivita sekce je organizace a zajištění jednotlivé maturitní zkoušky. Vykonáním této maturitní 
zkoušky na oboru PMP získalo kvalifikaci 63 frekventantů.   
 
DVPP 
Semináře nebo školení pro výuku zejména předmětů pedagogika a psychologie na střední škole není na 
trhu taková nabídka, jak bychom si představovaly. Přesto se nám však podařilo najít takové, které 
obohatily náš odborný přehled, např. LIP: konference s mezinárodní účastí Učíme psychologii na 
Pedagogické fakultě MU Brno, Literatura pro děti, Václav Mertin: Psychologie dětského čtenářství Praha 
Akademie literárních novin. Společně jsme se zúčastnily seminářů organizovaných pro pedagogický sbor, 
kdy jedno školení Práce s diferencovanou třídou doporučila po svém absolvování MRA. MRA a SVR byly 
proškoleny ze zákonů k výkonu funkce předsedkyň u maturitních zkoušek. 
LIP si doplnila školení pro zadavatele ke státním maturitám. 
 
Aktivity 
září:    
• spoluúčast na Adaptačních pobytech G1, PL1 a PMP1 
• animační pobyty v DIS Fryšták - PL2,PMP 2  
říjen: 
• návštěva Muzea Romské kultury PMP4 
• humanitární sbírka Bílá pastelka 
listopad: 
• konzultace k JMZ 
prosinec: 
• odborné pedagogické praxe PL 4 a PMP 4 
• Německo - Stuttgart pedagogická praxe pro část studentů PL4 
• Den otevřených dveří - spoluúčast dílničkou pro děti 
• Mikulášské návštěvy v zařízeních 
• humanitární sbírka: Strom splněných přání v Galerii na Orlí, Brno 
leden:  
• Tříkrálová sbírka 
• maturitní zkouška JMZ 
únor: 
• návštěva Muzea Romské kultury PL 4 
březen:  
• Den otevřených dveří - spoluúčast dílničkou pro děti 
• konzultace k JMZ  
• metodický týden PL 3 
duben: 
• humanitární sbírka Sluníčkový den 
• pedagogická exkurze Muzeum J. A. Komenského - Uherský Brod, pouť na Velehrad 
• humanitární sbírka: Brněnská cihla 
květen: 
• maturitní zkouška JMZ 
• odborné pedagogické praxe 
• maturitní zkoušky jarní termín 2015 
červen: 
• Dny dětí - FN Brno, MŠ Úvoz, Brno 
• Zahradní slavnost pro ZŠ Štolcova, Brno 
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Hodnocení 
Z celoročního výčtu akcí je patrné, že členové sekce se nenudí, spíše naopak mají problém získat časový 
prostor k uskutečňování dalších nabízejících se aktivit. 
Studenti pedagogické školy získávají cenné zkušenosti na pedagogických praxích. Obor pedagogické 
lyceum má praxi v rámci hodiny pedagogiky, které předchází ve 3. ročníku metodický týden, 
náslechovou. Obor předškolní a mimoškolní pedagogika má praxi činnostní. Učební praxe probíhají v 
zařízeních města Brna, odborné praxe si zajišťují studenti sami, v místě bydliště. Je to pro ně cenná 
zkušenost, neboť tak mají možnost komunikovat s různými osobnostmi a získat tak zkušenost při svém 
postupném profesním začleňování. Vzhledem k etické vybavenosti a výborné metodické připravenosti se 
aktivně zapojují do činností se svěřenými jedinci, a tím se daří praktikovat v zařízeních sponzorsky. 
Členky sekce se nyní aktivně zapojují do přípravy ŠVP zkráceného večerního studia, které bude mít 
premiéru od září 2015. Je třeba aktualizovat náplň výuky pedagogiky, psychologie a pedagogické praxe v 
souladu s potřebami moderní společnosti. 
 
Vedoucí předmětové sekce děkuje všem členům týmu za celoroční práci a tvůrčí přístup. 
 

       Zapsala PhDr. Svrčulová Ludmila 

 

 
Předmětová sekce Přírodní vědy  

Členové sekce 
Mgr. Zemánek Ladislav – vedoucí předmětové sekce 
Mgr. Otruba Karel  
Mgr. Koukalová Marie  
Mgr. Zychová Lenka  
Mgr. Krchňáková Marie  
Mgr. Bielená Jana  
MVDr. Múčková Helena  
PhDr. Cacková Hana  
 
Porady během roku 
Během roku proběhli celkem čtyři porady, každá v jednom čtvrtletí. Program a závěry z těchto porad 
jsou uvedeny v zápisech, které jsou uloženy na příslušném místě disku „u“. 
 
Soutěže a olympiády 

Chemie: 
- školního kola kategorie B, C, D se dohromady zúčastnilo 13 studentů 
- kategorie D – Jan Kopřiva – 13. místo 
Od března funguje kroužek chemie, který trvale navštěvuje 5 žáků (4 z G2 + 1 z G4) – pod vedením 
MVDr. Heleny Múčkové a bývalého studenta Josefa Nehybky 
 

Biologie: 
- kategorie D – Kateřina Malá G2 – 17. místo v okresním kole 
                        - Barbora Němcová G1 – 16. místo v okresním kole 
- kategorie C – Gabriela Ryšavá G4 – 19. místo v okresním kole 
Příprava na biologickou olympiádu probíhala v rámci kroužku přírodovědy, poznávání rostlin a 
živočichů, laboratorní cvičeni – pod vedením Mgr. Marie Krchňákové. 
 

Fyzika: 
- kategorie F – Adam Křivka G3 – 3. místo v okresním kole 
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- kategorie E – Jiří Kaňa G4 – 4. místo v okresním kole, 5. místo v krajském kole 
           - Jan Kopřiva G4 – 5. místo v okresním kole, 4. místo v krajském kole 
                       - Gabriela Ryšavá G4 – 11. místo v okresním kole 
Všichni tito studenti jsou velkou nadějí uspět ve fyzikální olympiádě na střední škole, která se již 
započítává do programu EXCELENCE. 
Studenti přírodovědných předmětů se zapojili i do dalších soutěží: 
- Den ptactva v Zoo Brno – 4. místo družstva ve složení Gabriela Ryšavá G4, Anna Honzová G2, 
Veronika Míčková G2, Kateřina Malá G2. 
- Náboj Junior – matematicko- fyzikální soutěž čtyřčlenných týmů – 4. místo v rámci Brna (36. místo 
v rámci celé republiky) – studenti G4 Miriam Popelková, Gabriela Ryšavá, Jiří Kaňa, Jan Kopřiva 
- soutěž VÍM PROČ o nejlepší fyzikální experiment – byly natočeny dva experimenty s pomocí 
profesionálních kameramanů Vojtěcha Palečka a Tomáše Mošťka; Matěj Kotek G1 – Bimetal, Marika 
Kaňová G6 – Elektrické pole. Obě videa dostala od odborné poroty výborná hodnocení a video 
Bimetal primána Matěje Kotka získalo v rámci republiky celkové 2. místo. Odměnou pro Matěje byl 
tablet a další drobné dary.  
 

Exkurze 
- Jaderná elektrárna Dukovany – G6 a G7 
- Technické muzeum – G1 
- Planetárium – PL1, PMP1 
- Badatelé v hmyzí říši – G1 
- obora Holedná Kohoutovice – G2 
- program Savci v Zoo Brno – G3 
- Svět pod nohama, půdní sondy – G4 
- Hádky o Hády, lom Hády – G5 
- návštěva transfuzní stanice – G7 
V mezipředmětové spolupráci Chemie/Biologie proběhlo terénní cvičení na Brněnské přehradě. 
 
EVVO 
- Den Země pro vyšší gymnázium a pedagogickou školu s tématem: Vývoj člověka z hlediska kulturního a 
biologického, naše nejznámější pravěké kultury a lokality s nálezy, obrazové rekonstrukce – přednášející 
Libor Balák 
- Den Země pro nižší gymnázium s tématem: Zdravý životní styl – organizace PMP1 
Podán projekt EVVO na Interaktivní chodbu v rámci biologie s tématem Ekosystémy ČR, obnova učebny 
biologie. 
 
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, např. sada 
nových kalkulátorů, dalekohledy do fyziky. 
 
Ročníkové práce v G7: 

Chemie 
- Jan Nešpor – Drogy (MUC) 
- Vojtěch Janků - Potravinová aditiva a jejich vliv na člověka (MUC) 
Biologie 
- Vojtěch Brázda – Mravenci (KRC) 
- Petra Ryšavá - Morfologie a funkce ptačího opeření (BIE) 
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Fyzika 
- Hana Chvílová – Jaderné elektrárny (ZEM) 
- Saša Srp – Pasivní dům (ZEM) 
 

DVVP 
- Konference Lipky o environmentální výchově „KONEV“ – Mgr. Marie Krchňáková 
- Školení Lipky Vývoj člověka a naše pravěké kultury – Mgr. Marie Krchňáková 
- plánované Repetitorium terénní přírodovědy v červenci – Mgr. Marie Krchňáková 
- exkurze na gymnáziu v Řečkovicích – botanická zahrada a fyzikální venkovní laboratoř – Mgr. Ladislav 
Zemánek 
 
Vzájemné hospitace 
V letošním školním roce proběhlo jen málo vzájemných hospitací a cílem členů sekce je dané zlepšit 
v dalším školním roce, i když je těžké najít volnou hodinu a zároveň společnou s hospitovaným.  
 
Závěry a cíle 
Činnost nově vzniklé sekce je v rozkvětu a je stále co zlepšovat. Hlavní cíle jsou zejména: 
- motivování a zapojení studentů do všech kategorií fyzikální, chemické i biologické olympiády a to 
zejména také na vyšší gymnáziu, kde se to moc nedaří 
- další nabízené soutěže (Náboj Junior, Fykosí, …) 
- exkurze a vzdělávací programy pro studenty 
- DVVP 
- vzájemné hospitace 
- vytvoření nových osnov seminářů a nově vzniklého předmětu Laboratoře, úpravy osnov předmětů 
chemie, biologie a fyzika na VG, vše do začátku nového školního roku 
- zajištění Dnů Země 
- příprava studentů k maturitám 
- vybavení laboratoří 
- zvýšit úroveň ročníkových prací, aby bylo možné je přihlásit do SOČ 
- projekty k získání finančních prostředků a zkvalitnění výuky 
- vytvoření kroužku v rámci Střediska volného času,  
 

Zapsal: Mgr. Zemánek Ladislav 
 
 
 

Předmětová sekce Tělesná výchova  

Členové sekce 
Mgr. Bielená Jana – vedoucí sekce 
Mgr. Proks Vlastimil 
Mgr. Zatloukalová Terezie 
Mgr. Synek Lukáš 
Mgr. Marek Libor 
Mgr. Zubatá Jitka 
Mapa sekce 
Zimní výcvikové kurzy 2015 
 PMP1 - Proks, instruktoři: Marek, Veselý, Zatloukalová                                    
 G2 - Bielená, instruktoři: Synek, Pospíšilová, Zubatá 
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Bruslení PMP3 - Bielená, Zatloukalová 
Běžky PMP3 - Proks, Synek 
Kurz cyklo - voda 2015 pro PMP2 - Proks - všechny dny 
          intruktoři: Bielená - všechny dny 
                 Synek - Čt + Pá 
                 Marek – ST 
1. Sportovní den pro naše studenty PL2 -Zatloukalová, Zemánek 
2. Sportovní den PL2 - cyklo- výlet - Zatloukalová, Zemánek 
1. Sportovní den PL1 pro ZŠ - Bielená, Zubatá 
2. Sportovní den PL1 - turistika Mikulov - Bielená Zubatá 
 

Soutěže 
volejbal - Proks 
florbal - Synek 
ping- pong - Synek, 
pohybové skladby - Bielená 
gymnastika - Bielená 
šplh, běhy, silový čtyřboj - Zatloukalová 
 Facebook - Marek 
 Bazén - Bielená 
 

Kroužky  
volejbal Proks 
aerobic - Zatloukalová 
 
DVPP 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo v rámci společných vzdělávacích seminářů 
pořádaných školou pro celý pedagogický sbor. 
 
Hodnocení 
Výuka proběhla podle ŠVP, realizovány byly všechny stanovené kurzy a sportovní dny. 
Sportovní dny PL1: 

1. Organizace sportovního odpoledne pro ZŠ – i přes nepříznivé počasí se        
                                                                s nadšením zapojilo asi 60 dětí. 
2. Turistický výlet do Mikulova – výstup křížovou cestou na Svatý     
                                    kopeček, návštěva hrobky, Galerie umění, plnění předem     
                                    zadaných úkolů týkajících se fauny, flóry a historie města,   
                                   dále prezentování her použitelných pro děti v terénu. 

 Sportovní dny PL2:  
1. Cyklistický výlet na Brněnskou přehradu – všichni zúčastnění ( 20 ) zdolali  
                                        naplánovaný úsek ( 30 km) 
2. Sportovní den pro naši školu – třída organizuje a zajišťuje soutěže týmů ve    
                                       florbalu, přehazované, softbalu a fotbalu. Jednotlivci se   
                                        mohou zapojit do ping-pongu, kalča, šachů…. 

 
Kurzy 
PMP3 - Běžecké lyžování – proběhlo ve Ski  areálu v Novém městě na Moravě. Během  
                               jednodenního výjezdu se studenti seznámili s technikou běhu na   
                               lyžích a technickou přípravou lyží. Doprava byla zajištěna    
                               pronajatým autobusem. 
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Bruslení - v rámci jednodenního kurzu proběhla výuka bruslení na ploše na Kraví  
                 hoře. Náplní byl nácvik metodické řady pro výuku bruslení, hry vedoucí ke      
                 zlepšení techniky, předcházení úrazu a zásady první pomoci. 
PMP2: V rámci výuky TV proběhla výuka plavání dle ŠVP.  
            Pro příští rok navrhujeme stanovit na začátku roku přesný počet hodin, který  
            je nutno za pololetí aktivně odplavat. Pokud nebudou tyto hodiny splněny  
            upřesnit formu klasifikační zkoušky. 
PMP1: Lyžařský kurz – podmínky pro sjezdování byly příznivé, všichni zúčastnění    
                                        studenti splnili podmínky zápočtu. 
G2 – Lyžařský kurz – absolvovalo 34 žáků. Žáci zlepšili své lyžařské dovednosti a  
                                     prohloubili vztahy v kolektivu. 
Během celého vyučující TV používali různé formy a metody výuky s využitím videotechniky a dostupných 
pomůcek. 
 
Soutěže 
Středoškolská florbalová liga – chlapci 10. 11. 2014 
Středoškolská florbalová liga – dívky 24. 11. 2014 
Aerobic Master Vlase 1. 12. 2014 
Středoškolské hry ve volejbalu 21. 1. 2015 
Soutěž ve šplhu 6. 3. 2015 
Okresní a krajské kolo ve sportovní gymnastice družstev ZŠ a SŠ 12:3.2015 
Turnaj ve florbale 8.4. 2015 
 
Významná byla reprezentace Martínkové z PL1 ve sportov. gymn., která získala 2. místo.  
Dále studentek G1 v pohybových skladbách, které byly nejmladšími ve své kategorii. 
V následujícím roce počítáme minimálně se stejnou účastí v soutěžích a turnajích jako letos. 
 
Schůzky sekce 
Během toho škol. roku jsme se v rámci sekce sešli 5krát (22.9., 13.11., 26.1., 13.4., 1.6.). Závěry 
jednotlivých schůzek jsou na U. Poslední schůzka se uskutečnila 18. 6. 2015 na které jsme vytvořili 
základní program ŠVP pro večerní formu studia. 
 
Hodnocení 
Podařilo se nám rozšířit naši účast v soutěžích a turnajích, více motivovat studenty k reprezentaci. Pro 
další zkvalitnění výuky doporučujeme obnovit náčiní a současně rozšířit zastoupení pomůcek o nové 
druhy pro využití studentů večerního studia. Seznam bude dodán v následujícím škol. roce. V příští roce 
se zaměříme na rozšíření portfolia odborného vzdělávání vyučujících formou samostudia i možnosti 
využívat vzdělávací kurzy. 
        

Zapsala Mgr. Bielená Jana 
 
 
 
Předmětová sekce Společenské vědy 

Členové sekce 
Mgr. Proks Vlastimil – vedoucí předmětové sekce 
Mgr. et Mgr. Bc. Nováková Jitka  
Ing. Trtková Eva 
Mgr. Vondráková Monika, PhD. 
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Mgr. Štěpánek Marek 
Mgr. Melicharová Eva 
Mgr. Poslpíšilová Pavla 
 
Aktivity 
Akademický den – podíleli se všichni členové komise  
Projektové vyučování 
G6 - multikulturní vzdělávání - STE 
G7 - sociální vztahy a rizikové chování - PRO 
Tradiční exkurze G6 do Osvětimi a do Krakova  
 
Exkurze 
Dějepis: 

exkurze do římského tábora Carnuntum a na Moravské pole – G5 STE 
exkurze Olomouc – G8 CYR 
exkurze na Mohylu míru – G3 STE, SYN 
historická procházka Brnem – G1 + G2 STE 
výstava korunovačních klenotů – G2 STE 

Zeměpis: 
výstava Indonésie - SYN 
geografický terénní kurz G5 - SYN 

 
Ročníkové práce 
Z – SYN 1x, STE 1x 
D – CYR 2x, STE 7x ZSV – PRO 3x PL + 1x G 
 
Diskutované plány: 
Realizace učebny ZSV – možné rozšíření knihovny společenských věd 
Filmový klub se společenskovědní tématikou 
Akademický den 2016 
Řešení změn ŠVP  
 
         Zapsal Mgr. Proks Vlastimil 
 
 

Předmětová sekce Informatika  

Členové sekce 
Mgr. Palečková Ludmila – vedoucí předmětové sekce (Pal) 
Mgr. Marek Libor – správce sítě (Mar) 
Mgr. Jiroušková Marie (Jir) 
 
Sekce informatiky se za uplynulý školní rok sešla celkem šestkrát. Členové sekce si navzájem chodili na 
náslechy, a to nejméně jednou za školní rok. Vedoucí sekce Pal navštívila hodiny všech členů sekce. 
 
DVPP 
20. 3. 2015 Prezi   Pal 
6. 5. 2015 Roadshow pro školy Mar 
Společné semináře pro pedagogy organizované vedením školy 
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 Dosažené úspěchy v soutěžích 
Soutěž termín výherci / úspěšní řešitelé pozn. 

Bobřík informatiky 10. – 12. 11. 2014 ŠK Oldřich Pecák (G6) 
Jiří Kaňa (G4) 

kat. Junior 
28. v kat. Kadet 

Soutěž v programování 
Vyšší programovací jazyky 
kategorie ZŠ - městské kolo 

9. 3. 2015 Dominik Žáček (G4)  3. místo 

Prezentiáda – krajské kolo 10. 4. 2015 Charousová Julie (G4) 
Litterová Veronika (G4) 
Růžičková Kristina (G4) 
Ryšavá Gabriela (G4) 

3. místo 

Prezentiáda – krajské kolo 10. 4. 2015 Kaňa Jiří (G4) 
Kopřiva Jan (G4) 

5. místo 

 
 G4 se účastnila úspěšného programu Vykroč k médiím 
 
Hlavní body jednání a závěry 
Na poradách předmětové sekce se řešil aktuální stav HW, úprava školního intranetu a výběr a realizace 
vybavení učebny P05 novými počítači. Probírala se témata a organizace soutěží během školního roku, 
nabídka vzdělávacích kurzů a proběhlo seznámení s výstupy z proběhlých školení. Dále jsme diskutovali 
o koncepci naší školy, informačním letáku o naší škole, vzájemných hospitacích. Zabývali jsme se stavem 
a aktualizací ŠVP, směrnicí pro ročníkové práce a stavem připravenosti studentů na její vypracování.  
 

Návrh kroužků 
Psaní všemi deseti  
Propojení aplikací v projektech – pokročilé prezentace, texty a výpočty 
projekt Naše dvacetiletá škola – příprava soutěže studentů k výročí školy 
Počítačová grafika  
Kroužek Informatiky - řešení problémů pomocí IT  
 

Zapsala Mgr. Palečková Ludmila 
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Aktivity školy ve školním roce 2014/15 

25. 08. 2014 Zahájení přípravného týdne – swot analýza a další směřování školy u salesiánů v Brně 
28. 08. 2014 Pouť pedagogů na Velehrad, seminář na téma Poslání křesťanské školy 

 
01. 09. 2014 - Zahájení školního roku - mše sv. v kostele sv. Augustina 

01. 09. 2014 - Kolokvium učitelů: Smysl a podstata ranních kruhů 
02. 09. 2014 - 05. 09. 2014 - PMP 1 - adaptační pobyt Videčské Paseky (Beskydy) VES, MRA, SVR 

03. 09. 2014 - G8 - kulturně vzdělávací exkurze Olomouc - s.CYR 
05. 09. 2014 - Brněnská přehrada - Terénní cvičení biologie a chemie - KRC, MUC 

07. 09. 2014 - 10. 09. 2014 - PL 1 - adaptační pobyt Videčské Paseky (Beskydy) VAS, VES, MRA 
08. 09. 2014 - 12. 09. 2014 - G 1 - adaptační pobyt Rajnochovice (Hostýnské vrchy) STE, SVR, ZEM, s.VOJ 

 
15. 09. 2014 - 17. 09. 2014 - PL 4 - kulturně vzdělávací exkurze Praha 

16. 09. 2014 - Den církevních škol 
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18. 09. 2014 - G5 - Hádky o Hády - terénní exkurze, SEV Rezekvítek - KRC 
22. 09. 2014 - 24. 09. 2014 - PMP 4 - kulturně vzdělávací exkurze Praha 

22. 09. 2014 - 24. 09. 2014 - PL2, PMP2 Animační dny ve Fryštáku - ZEM, PEL, MRA, SVR 
29. 09. 2014 - G1 - Návštěva planetária Cesta za miliardou hvězd - STE, KRC 

29. 09. 2014 - 03. 10. 2014 – mezinárodní projekt EDISON 
30. 09. 2014 - G4 - Svět pod nohama, půdní sondy KRC, BIE 

29. 09. 2014 - 03. 10. 2014 - projekt EDISON školní rok 2014/2015 

 
03. 10. 2014 - PL1 - Exkurze Knihovny J. Mahena – s.MIH 

06. 10. 2014 - 16. 10. 2014 - PMP 2 - projekt Studenti čtou a píšou noviny – s.Mih 
07. 10. 2014 - 09. 10. 2014 - G8 - kulturně vzdělávací exkurze Praha - s.CYR, PRO 

09. 10. 2014 - PMP 4 - návštěva Romského muzea 
14. 10. 2014 - Pedagogická poema 2014 - školní kolo HAJ, JIN 

15. 10. 2014 - akce Bílá pastelka vybraní studenti PL1 - 3 a PMP1 -3; PEL, LIP 
17. 10. 2014 - 03. 11. 2014 - PL2 - projekt Studenti čtou a píšou noviny Mas 

22. 10. 2014 - PMP 3 - exkurze do Speciální školy Štolcova - LIP 
23. 10. 2014 - Preventivní přednáška proti kouření pro G1 - FN Brno - TRT 

24. 10. 2014 - Vykroč k médiím - G4 v Salesiánském středisku dětí a mládeže Brno – PAL, MUC 
03. 11. 2014 - 07. 11. 2014 - Zápisy k mezinárodním jazykovým zkouškám z francouzštiny DELF Scolaire 

03. 11. – 07. 11. 2014 Zápisy k mezinárodní jazykové zkoušce DELF – s.CYR 
04. 11. 2014 - Knihovna Jiřího Mahena, exkurze PMP1 - SKR 

04. 11. 2014 - 14. 11. 2014 - G6 - projekt Studenti čtou a píšou noviny - SKR 
04. 11. 2014 - 06. 11. 2014 - Pedagogická poema 2014 

05. 11. 2014 - PL1 - výukový program Planetárium 
05. 11. 2014 - třídní schůzky + hovorové hodiny - zahájení v kostele sv. Augustina 

07. 11. 2014 - Zahájení kurzu JMZ - SVR 
10. 11. 2014 - 12. 11. 2014 - Bobřík informatiky 

12. 11. 2014 - PL 4 - vyhlášení jazykové soutěže Deutsch lernen attraktiv KOP, PEL 
21. 11. 2014 - 22. 11. 2014 - Veletrh středních škol 

24. 11. 2014 - 25. 11. 2014 - Mezinárodní jazykové zkoušky z francouzštiny DELF Scolaire – s.CYR 
25. 11. 2014 - Česká lingvistická olympiáda SKR 

25. 11. 2014 – Den latiny 
26. 11. 2014 - seminář pro pedagogy Od tradičního vyučování k modernímu učení 

27. 11. 2014 - G7 Překladatelská soutěž Juvenes translatores – SME, s.CYR 
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28. 11. 2014 - 29. 11. 2014 - Koncertní zájezd školního sboru Cantate do Vídně 

 
01. 12. 2014 - 19. 12. 2014 - PMP 4 - pedagogická odborná praxe - SVR 

01. 12. 2014 - 12. 12. 2014 - PL 4 - pedagogická odborná praxe (Německo) – PEL 

 
02. 12. 2014 - Olympiáda v ČJ - mluvnická část SKR 

02. 12. 2014 - G3 - G6 Indonésie známá neznámá - PLANETA ZEMĚ 3000 SYN 
03. 12. 2014 - Turnaj dvojic v počítačové hře Atomic Bomberman - MAR 

03. 12. 2014 - Vzdělávací exkurze do Planetária PMP1 - KLA 
03. 12. 2014 - Den otevřených dveří 2014 

04. 12. 2014 - Mikuláš v MŠ Barvičova 54, Brno - SVR 
05. 12. 2014 - Mikuláš v CMcZŠ, Lerchova 65, Brno - SVR 

08. 12. 2014 - G4 Preventivní program – vztahy - TRT 
09. 12. 2014 - Olympiáda v ČJ - slohová část - s. Mih, s. Cyr 

09. 12. 2014 - Hudební program školního sboru Cantate pro MŠ Údolní v kostele sv. Augustina 
09. 12. 2014 - G2 - Vrabčákovy ptákoviny – Jezírko BIE, KRC 

10. 12. 2014 - 17. 12. 2014 - Strom splněných přání v Galerii Orlí, Brno – SVR, MRA 
10. 12. 2014 - Kulturní den - balet Louskáček - PRU 

10. 12. 2014 - 12. 12. 2014 - G5 - orientační dny – SYN, PAL 
12. 12. 2014 - G3, G4 - Preventivní program proti kyberšikaně – TRT 

16. 12. 2014 - PL 1-4 - poznávací exkurze Vídeň - PEL, KOP 
17. 12. 2014 - G3 - G8 (FJ) – filmový klub Ciné-Café – VAN 
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18. 12. 2014 – ukázka a ochutnávka tradičního britského vánočního pudingu - MIC  

 
19. 12. 2014 - Vánoční akademie 2014 v Babylonu, Kounicova 22, Brno (JIN) 

 
06. 01. 2015 - Tříkrálový večer v kostele sv. Augustina – koncert Cantate, orchestru a SBM 

 
09. 01. 2015 - G8 (FJ) - Salon de l´étudiant v Alliance française - možnosti studia Fj na VŠ – s.CYR 

12. 01. 2015 - Soutěž v německém jazyce - KOP, PEN 
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13. 01. 2015 - Tříkrálový koláč (Galette des Rois) – s.CYR 

 
15. 01. 2015 - Slavnost školy – mše sv. u sv. Tomáše + divadelní představení Oskar a růžová paní 

 
20. 01. 2015 - 21. 01. 2015 - Jednotlivá maturitní zkouška - SVR 

26. 01. 2015 - Soutěž v anglickém jazyce - vyšší gymnázium 
27. 01. 2015 - Preventivní protidrogové přednášky pro PL1, PMP1, G5 - TRT 

27. 01. 2015 - Preventivní program - vztahy pro G4 a Program proti šikaně pro G1 a G2 - TRT 
28. 01. 2015 - Soutěž v anglickém jazyce - nižší gymnázium 

28. 01. 2015 - G7 (FJ) - Soutěž ve francouzském jazyce (kategorie B1/B2) 
29. 01. 2015 - Školní ples 2015 (SKR) 

 
 

29. 01. 2015 - Akademický den - Pavel Pola OCD a Marek Orko Vácha 
02. 02. 2015 - Biologická olympiáda KRC 

02. 02. 2015 - 07. 02. 2015 - PMP1 - lyžařský kurz Lipová Lázně 
03. 02. 2015 - PL4 - návštěva Muzea romské kultury 

04. 02. 2015 - kolokvium pedagogů Další směřování školy 
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05. 02. 2015 - 06. 02. 2015 - návštěva hostujících studentů partnerské školy Sacré Coeur Wien 
05. 02. 2015 - Preventivní program - prevence AIDS pro G4, G5, PL1, PL2 - TRT 

07. 02. 2015 - 13. 02. 2015 - G2 - lyžařský kurz Lipová Lázně 
12. 02. 2015 - PMP3 - karneval pro děti z CMcZŠ 

13. 02. 2015 Valentýnská soutěž v pečení cookies 

 
18. 02. 2015 - Protialkoholový preventivní program - TRT 

19. 02. 2015 - Den otevřených dveří únor 2015 
03. 03. 2015 - G2 preventivní program na vztahy 

07. 03. 2015 - 08. 03. 2015 - Pohyblivý svět - výstava 
09. 03. 2015 - PL 3 dramatická dílna po představení – studio Marta 

11. 03. 2015 - PMP3 kurz běžeckého lyžování Nové město na Moravě (Vysočina aréna) - SYN, PRO 
13. 03. 2015 - G7, G6 - exkurze Jaderná elektrárna Dukovany, Přečerpávací elektrárna Dalešice – ZEM 

17. 03. 2015 - 19. 03. 2015 - Přehlídka umělecké zájmové činnosti CŠ Odry 

 
18. 03. 2015 - PMP4 - Divadelní výstupy pro děti z MŠ Údolní, Brno (JIN) 

19. 03. 2015 - Sportovní den PL1 - Turisticko -  poznávací akce  (Pálava - Mikulov) – BIE, ZUB 
20. 03. 2015 - pozorování zatmění slunce (73 % slunečního disku) 

25. 03. 2015 - G7 - krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce (kat. B2) Alliance Française s.CYR 
25. 03. 2015 - PMP4 - Divadelní výstupy pro děti z MŠ Vídeňská 39a, Brno - JIN 

26. 03. 2015 - 01. 04. 2015 - PL 3 - metodický týden 
28. 03 2015 - Den učitelů 

31. 03. 2015 - Komponovaný program Marihuana - TRT 
26. 03. 2015 - 01. 04. 2015 - PL 3 - metodický týden 

01. 04. 2015 - Poisson d´avril - Tradice „aprílování“ z Francie 
01. 04. 2015 - Korunovační klenoty v letohrádku Mitrovských - výstava (G2) 
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08. 04. 2015 - Mezinárodní florbalový turnaj chlapců církevních škol z ČR, SR a Polska v Ostravě (SYN) 
08. 04. 2015 - Sluníčkový den – humanitární sbírka Nadace Rozum a cit (PL1, PMP1) 

08. 04. 2015 - hovorové hodiny, čtvrtletní pedagogická rada jarní termín 
09. 04. 2015 - 11. 04. 2015 - Gymnasia cantant - Celostátní kolo soutěže gymnaziálních sborů 

15. 04. 2015 - Pilotní ověřování přijímacích zkoušek - čtyřleté studium 
15. 04. 2015 - Dihutaj 2015 (Divadlo, hudba, tanec a jiné) na Musilce 

16. 04. 2015 - Pilotní ověřování přijímacích zkoušek - osmileté gymnázium 
16. 04. 2015 - muzikál Tarsan – kostel sv. Augustina 

20. 04. 2015 - PL 2 divadlo Fórum JAMU 
20. 04. 2015 Studentský parlament v Senátu a Parlamentu ČR 

 
21. 04. 2015 - PMP3, PMP1 - Divadelní představení Sweeny Todd, dílna k představení 

22. 04. 2015 - Den Země 
22. 04. 2015 - 23. 04. 2015 - G6, zájemci z PL a PMP - exkurze Osvětim, Krakov - o. SPI, SKR, MAS 

23. 04. 2015 - Geografický terénní kurz pro g5 - za geografickou historií Tišnovska - SYN 
23. 04. 2015 - G7 - projektová výuka sociální vztahy a rizika PRO 

23. 04. 2015 - G3 - exkurze Mohyla míru - STE 
23. 04. 2015 - PMP1,3 a PL1 exkurze do Muzea J. A. Komenského (UB) a pouť na Velehrad SVR,PEL,MIH 

24. 04. 2015 - Preventivní program Vztahy pro G4 - TRT 
27. 04. 2015 - PMP 2 - Divadlo Fórum – JIN 

28. 04. 2015 - PL4 - praktická maturitní zkouška 
29. 04. 2015 - Poslední zvonění PL4 + PMP4 

 
30. 04. 2015 - Poslední zvonění G8 
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03. 05. 2015 - 08. 05. 2015 - zájezd do Velké Británie 

 
04. 05. 2015 - G6 - projekt mimořádné události - exkurze Požární stanice 

04. 05. 2015 - JMZ - maturitní zkouška 
05. 05. 2015 - PL 1 exkurze do MŠ - PEL 

06. 05. 2015 - PMP2,3 - přednáška Dějiny hudby 
06. 05. 2015 - G6 - projekt multikulturní výchova - návštěva Romského muzea 

06. 05. 2015 - G5 - projekt rozvojová spolupráce 
06. 05. 2015 - G1-G4, PL1,2 - Shadow kvartet 

06. 05. 2015 - G7 - odborná historická exkurze Olomouc - CYR, STE 
07. 05. 2015 - PMP4 - Praktická maturitní zkouška a obhajoba maturitních prací (Hv, Vv) 

07. 05. 2015 cyklo výlet Pl2 

 
11. 05. 2015 - G5 - projekt mediální výchovy 

11. 05. 2015 - 29. 05. 2015 - PMP 3 - pedagogická odborná praxe 
11. 05. 2015 - 22. 05. 2015 - PMP 1,2 - pedagogická odborná praxe 

18. 05. 2015 - PL 3 - návštěva zástupců Ackermann-Gemeinde (KOP) 
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18. 05. 2015 - 22. 05. 2015 - PL, PMP - maturitní zkoušky jarní termín 2015 
19. 05. 2015 - G5 - exkurze Carnuntum, Moravské pole - o.SPI, STE 

20. 05. 2015 - Vzdělávací pořad Jiřího Černého, G5, G6, G7, PL2 
21. 05. 2015 - Sportovní den pro ZŠ – BIE, ZUB 

25. 05. 2015 - 29. 05. 2015 - PL 3 - pedagogická odborná praxe 
25. 05. 2015 - 29. 05. 2015 - G - maturitní zkoušky jarní termín 2015 

29. 05. 2015 - G7 - odevzdání ročníkové práce 
28. 05. 2015 - 01. 06. 2015 - Koncert sboru Cantate 

01. 06. 2015 - 03. 06. 2015 - G6 školní výlet 
01. 06. 2015 - PL 3 Den dětí pro FDN Brno, Černopolní 9 - PEL, NOV 

01. 06. 2015 - 05. 06. 2015 - Kurz vodní turistiky G7- VLTAVA - SYN, ZAT 
01. 06. 2015 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení G8, Pl4, PMP4 

 
02. 06. 2015 - PL1- sportovní den – Mikulov – BIE, ZUB 
02. 06. 2015 - 04. 06. 2015 - vodní turistika – PRO, POS 

02. 06. 2015 - G1 - Badatelé v hmyzí říší - KRC 
04. 06. 2015 - Den dětí - PMP1 – SVR, JIN 

05. 06. 2015 - G2 - Terénní exkurze Kohoutovická obora Holedná - BIE 
08. 06. 2015 - Společný koncert Cantate a sboru partnerské školy Sacré Coeur 

08. 06. 2015 - 12. 06. 2015 - PMP2 - cyklo-vodácký kurz 
11. 06. 2015 - Schůzka rodičů studentů budoucích 1. ročníků 

19. 06. 2015 - Prosociální den G7, G5 (Hv) - TRT 
22. 06. 2015 - 23. 06. 2015 - PL3, G7 - prezentace ročníkových prací 

23. 06. 2015 - PMP 3 - zahradní slavnost pro děti ze ZŠ Štolcova 16, Brno - LIP, SVR 
23. 06. 2015 - PMP1 + nižší G - Den Země KRC 
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24. 06. 2015 - Sportovní den 2015 

 
25. 06. 2015 - Mše svatá na závěr školního roku v 10h 

25. 06. 2015 - Zahradní slavnost učitelů cyrilometodějských škol 

 
 

 
 

a to je vše…
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Reprezentace školy 

Soutěž termín výherci / úspěšní řešitelé pozn. 

Bobřík informatiky 10. – 12. 11. 2014 ŠK Oldřich Pecák (G6) 
Jiří Kaňa (G4) 

kat. Junior 
28. v kat. Kadet 

Bible a my 19. 11. 2014 OK Jan Kopřiva (G4) 
Václav Daněk (G8)   

postup do ústředního 
kola  

Mezinárodní jazykové 
zkoušky z francouzštiny 
DELF Scolaire 

24. – 25. 11. 2014 Marek Caha (G8) 
Jan Možný 
Eliška Opálková 
Kateřina Pokorná 
Veronika Smékalová 
Helena Todorová 
Markéta Solnická 

úroveň B1  
 
 
 
 
 
úroveň B2  

Česká lingvistická 
olympiáda 

25. 11. 2014 ŠK Taťána Skoumalová (PL2) 
Oldřich Pecák (G6) 

Vítězové školního kola, 
postup do kola 
regionálního 

Juvenes translatores 27. 11. 2014 ŠK Jáchym Přikryl (AJ) (G7) 
Hana Chvílová (NJ) 
Petra Ryšavá (NJ) 
Klára Imramovská (FJ) 
Jan Christian Kraft (FJ) 

čestné uznání 
čestné uznání 
čestné uznání 

Matematicko – fyzikální 
soutěž Náboj (mezinárodní 
soutěž) 

28. 11. 2014 Jiří Kaňa        
Jan Kopřiva 
Miriam Popelková  
Gabriela Ryšavá (G4) 
Barbora Dohnalová 
Kryštof Kotek 
Andrea Syrovátková 
Štěpánka Todorová (G3) 
Adéla Fialová 
Dana Biskupová 
Natálie Nečasová 
Ondřej Tesáček (G3) 

 
 
 
36. místo 
 
 
 
101. místo 
 
 
 
197. místo 

MaSo – matematická 
soutěž (krajská soutěž) 

12. 11. 2014 Kryštof Kotek 
Adam Křivka 
Andrea Syrovátková 
Štěpánka Todorová (G3) 
Barbora Dohnalová 
Adéla Fialová 
Natálie Nečasová 
Ondřej Tesáček (G3) 

 
 
 
5. místo 
 
 
 
11. místo 

Logická olympiáda  
(krajské kolo) 

 Barbora Dohnalová (G3) 2. - 3. místo 

Logická olympiáda 
(celostátní kolo) 

1. 12. 2014 Barbora Dohnalová (G3) 33. místo 

Olympiáda v Čj 2. 12. 2014,  
9. 12. 2014 ŠK 

Barbora Dohnalová (G3) 
Adam Křivka (G3) 
Vojtěch Janků (G7) 
Klára Imramovská (G7) 
Marie Tomanová (G6) 

Postup do okresního kola 

Olympiáda v Čj Okresní kolo  Vojtěch Janků (G7) 
  

7. místo v okresním kole 
(postup do krajsk. kola) 
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Soutěž v Nj 12. 1. 2015 ŠK 
 
 
 
5. 2. 2015 okres. Kolo 

Jan Brzobohatý (G7) 
Anna Prchalová (G7) 
Petra Ryšavá (G7) 
 
Jan Brzobohatý (G7)  

kat. III A 
 
 
 
3. místo 

Soutěž v Aj 26. – 28. 1. 2015 ŠK 
 
 
 
okres. Kolo 
 
 
kraj. Kolo 

Jáchym Přikryl (G7) 
Gkana Paraskevi Zoi (PL1) 
Lucie Chudová (G7) 
 
Natálie Nečasová (G3) 
Jáchym Přikryl (G7) 
 
Anya D. Saundersová (PMP1) 

kat. III A 
 
 
 
3. místo, kat. II B 
13. místo, kat. III A 
 
3. místo, kat. III B 

Soutěž ve Fj 28. 1. 2015 ŠK 
 
 
 
25. 3. 2015 kraj. Kolo 

Adéla Kolářová (G7) 
Vojtěch Janků (G7) 
Helena Ukropcová (G7) 
 
Adéla Kolářová (G7) 

kat. B2 
 
 
 
3. místo 

Matematická olympiáda – 
kategorie Z9 
(okresní kolo) 

21. 1. 2015 Jan Kopřiva (G4)  
Barbora Dohnalová (G3) 
Gabriela Ryšavá (G4) 

3. místo 
7. místo 
9. místo 

Biologická olympiáda 2. 2. 2015 ŠK   

Brněnské kolo – hra na 
nástroj 

4. 3. 2015 Jan Kopřiva (G4) 
Karel Beránek (G4) 

2. místo 
3. místo 

Brněnské kolo – zpěv 4. 3. 2015 Kristina Růžičková (G4) 2. místo 

Brněnské kolo – Brněnský 
vrabeček 

5. 3. 2015 Palátová Barbora, Řezaninová 
Kristýna, Zemanová Kristýna 
(všechny PMP3) 

3. místo 

Soutěž v programování 
Vyšší programovací jazyky 
– kategorie ZŠ 
městské kolo 

9. 3. 2015 Dominik Žáček (G4)  3. místo 

 
Mezinárodní matematická 
soutěž NÁBOJ 

 
13. 3. 2015 

 
Klára Buchníčková G5 
Anna Kasanová G5 
David Lang G5 
Vojtěch Možný G5 
Aneta Zelenková G5 

 

Fyzikální olympiáda – 
kategorie F 

26. 3. 2015 Adam Křivka (G3) 3. místo 

Fyzikální olympiáda – 
kategorie E 

26. 3. 2015 Jiří Kaňa (G4) 
Jan Kopřiva (G4) 
Gabriela Ryšavá (G4) 

4. místo 
5. místo 
11. místo 

Matematická olympiáda – 
kategorie Z6 
(okresní kolo) 

8. 4. 2015 Klára Zelenková (G1) 3. místo 

Matematická olympiáda – 
kategorie Z7 
(okresní kolo) 

8. 4. 2015 Veronika Míčková (G2) 10. místo 

Matematická olympiáda – 
kategorie Z8 
(okresní kolo) 

8. 4. 2015 Barbora Dohnalová 
Adam Křivka (G3) 

1. místo 
1. místo 

Matematická olympiáda – 18. 3. 2015 Barbora Dohnalová (G3) 6. místo 
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kategorie Z9 
(krajské kolo) 

Gabriela Ryšavá (G4) 7. místo 

Prezentiáda – krajské kolo 10. 4. 2015 Charousová Julie (G4) 
Litterová Veronika (G4) 
Růžičková Kristina (G4) 
Ryšavá Gabriela (G4) 
 

3. místo 

Prezentiáda – krajské kolo 10. 4. 2015 Kaňa Jiří (G4) 
Kopřiva Jan (G4) 

5. místo 

biologická olympiáda 
kategorie D – okresní kolo 

23. 4. 2015 Barbora Němcová G1 a 
Kateřina Malá G2  

16. místo 
17. místo 

Biologická olympiáda 
kategorie C – okresní kolo 

27. 4. 2015 Gabriela Ryšavá G4 19. místo 

Den ptactva" 1. 4. 2015 Gabriela Ryšavá G4, Kateřina 
Malá G2, Anna Honzová G2, 
Veronika Míčková G2 

5. místo 

Krajské kolo fyzikální 
olympiády kategorie E 

30. 4. 2015 Jan Kopřiva 
Jiří Kaňa 

4. místo 
5. místo 

MaSo – matematická 
soutěž (krajská soutěž) 

13. 5. 2015 Štěpánka Todorová 
Natálie Nečasová 
Adam Křivka 
Ondřej Tesáček 
Barbora Dohnalová 
Dana Biskupová 
Andrea Syrovátková 
Kryštof Kotek (G3) 

 
 
 
2. místo 
 
 
 
4. místo 

 

 

 
 

Školní pěvecký sbor Cantate na celostátní sborové soutěži Gymnasia Cantant 
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Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech 

 Studium žáků na gymnáziu Sacré-Coeur ve Vídni v Rakousku  

 Pedagogické praxe studentů Pedagogického lycea ve Stuttgartu a Norimberku v Německu 

 Pravidelné kulturně jazykové a poznávací zájezdy žáků a vyučujících do Vídně v Rakousku 

 Společné zájezdy žáků a vyučujících do Osvětimi a Krakova v Polsku  

 Studium žáků gymnázia na Lycée de la Sauque La Brède ve Francii 

 Jazykové a kulturně poznávací zájezdy do Velké Británie 

 Mezinárodní projekt Edison 

 Cambridge PARK 

 Sdružení Ackermann-Gemeinde 

 Alliance française 
 

 

 

 
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   
Klub přátel CM školy  
Pedagogicko-psychologické poradna Brno-město a Brno-venkov 
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno 
Asociace středních pedagogických škol ČR  
Asociace ředitelů církevních škol a školských zařízení ČR  
Asociace ředitelů gymnázií 
Asociace aktivních škol 
církevní školy a školská zařízení v brněnské diecézi i v ČR 
Masarykova univerzita - spolupráce s vysokými školami (PF, FF, JAMU)  
Rozum a cit - náhradní rodinná péče 
mateřské školy  
speciální školy  
základní školy v Brně a okolí  
domovy mládeže 
domovy důchodců 
centra volného času 
speciální pedagogická centra  
úřady práce  
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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. 
 

Prevence ve vzdělávacím procesu 
   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.  
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Hospodaření školy v roce 2014 

 
I. Hlavní činnost 

 
               

             Příjmy v Kč          

1. Provozní dotace MŠMT 22.238.000,00 

2. ESF – EU školám 462.325,34 

3. JMK – Adaptační pobyty 55.000,00 

4. MŠMT – Další cizí jazyk 7.200,00 

5. Dary fyzických, právnické osoby 249.200,00 

8. Úroky, kurzové zisky, ostatní výnosy 1.434,07 

  

PŘÍJMY CELKEM 23.013.159,41 

 

             Výdaje v Kč 

1. Spotřeba materiálu 806.299,70 

2. Učebnice a učební pomůcky 155.088,86 

3. Energie (vodné, stočné, elektřina, tepelná energie, zemní plyn) 778.919,50 

4. Opravy a udržování 102.180,50 

5. Cestovné domácí, zahraniční 168.188,38 

6. Náklady na reprezentaci  31.100,37 

7. Ostatní služby (nájemné, internet, poštovné, telefony, školení, revize) 1.475.637,68 

8. Mzdy a odvody 19.394.404,00 

9. Poplatky, kurzové ztráty 93.397,45 

  

VÝDAJE CELKEM 23.005.216,44 

 
 
 
 

II. Hospodářská činnost 
 
 

Příjmy Výdaje Zisk 

377.664,50 349.252,62 28.411,88 

 
 
 
 

Výsledek hospodaření za rok 2014 - zisk 36.354,85 Kč - byl přidělen do Fondu na výchovně vzdělávací 
účely a Sociálního fondu. 
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XIII. Zhodnocení a závěr 

   V uplynulém školním roce 2014/15 jsme se opět stali svědky velkých darů a milostí. V pořadí 
devatenáctý rok existence školy byl doslova nabit událostmi, jež jsou důvodem k radosti a vděčnosti za 
vše, co se podařilo a že jsme u toho směli být. 
 
   Jsme hrdí na nadstandardní výsledky našich žáků v soutěžích, přehlídkách a olympiádách. Těšíme se  
z plodné spolupráce s mnoha institucemi, vážíme si zapojení našich studentů do mnoha humanitárních 
sbírek i jejich reprezentace v nejrůznějších oborech. O tom, že byl uplynulý školní rok úspěšný, svědčí i 
vysoká míra v přijetí našich absolventů k dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách a jejich 
úspěchy v zaměstnání. 
   Uplynulý školní rok byl zároveň rokem náročným, neboť přinesl mnoho změn a věcí nových, za které 
vděčíme těm, kteří přiložili ruku na pluh, aniž by se otáčeli nazpět. Nelze jistě na tomto místě 
vyjmenovat všechny tyto skutečnosti, ale zkusíme ve zkratce zmínit alespoň některé: 
   Se členy pedagogického sboru jsme zahájili vzájemné hospitace jako zdroj inspirace a jedinečný nástroj 
tolik potřebné a blahodárné zpětné vazby. DVPP bylo rozšířeno o společné semináře všech učitelů a 
každý pedagog si mohl stanovit osobní priority vlastního rozvoje, na které se chce zaměřit. Velkou 
radostí je značné rozšíření duchovních aktivit (Pohádky na dobrý týden, Raníčky se spirituálem, modlitba 
chval, růžence, adorace, adventní zamyšlení ad.) a rozšíření sekce Křesťanská výchova o další dva kněze. 
V oblasti výchovného poradenství se dařilo efektivně reagovat na aktuální podněty a individuální či 
specifické potřeby žáků (IVP, integrace, nadaní).  
   Za účelem posílení komunikace se všemi aktéry života školy bylo uskutečněno velké množství plodných 
jednání Studentského parlamentu, Školské rady, Rady školy, zřizovatele a vedení školy, zřízení schránky  
k podnětům, zavedení Snídaní s ředitelem, společné zahájení třídních schůzek ad. Pro zlepšení vzájemné 
komunikace členů předmětových sekcí došlo k jejich znovurozdělení a reorganizaci. ŠVP prošlo celkovou 
revizí a byl vytvořen nový učební plán, který reaguje na aktuální potřeby žáků v kontextu nové koncepce 
školy. Jako nástroj k posilování vztahů mezi učiteli i žáky (nejen) ve třídě byly pojmenovány priority a 
pilíře ranních kruhů, jejich smysl a náplň.  
   Za poslední rok bylo investováno do modernizace ICT cca 0,5 mil. Kč. Na rekonstrukci sportovišť se 
podařilo získat finanční prostředky převyšující 10 mil. Kč. Za motivační faktor pro pedagogické 
pracovníky vnímáme transparentní nastavení vnitřního mzdové předpisu s přehledem osobních 
příplatků. Nezbytné bylo také vyjasnění kompetencí a zodpovědností v kontextu nového organizačního 
řádu. Z dalších vyberme alespoň dlouho připravované otevření zkrácené formy večerního studia oboru 
PMP či podání žádosti MŠMT o zápis SVČ do rejstříku škol a školských zařízení. 
   Významnou prioritou nové koncepce školy je posilování vztahů pedagogického sboru při společných 
aktivitách, oslavách, zájezdech, duchovních obnovách a jiných neformálních aktivitách. Poprvé se 
v loňském roce také potkaly učitelské sbory obou sesterských cyrilometodějských škol, aby se vzájemně 
lépe poznaly a navázaly dobré vztahy a užší spolupráci. Byla zavedena nová tradice oslavy Dne církevních 
škol, Tříkrálový koncert, Slavností předání maturitních vysvědčení a další aktivity, které chceme sdílet i 
s rodiči, přáteli školy a širší veřejností. Otevření se veřejnosti může podpořit i nový profil školy na 
sociálních sítích, příprava nového webu školy, jednotný moderní design školy, nový informační leták ad. 
    
   Ve školním roce 2015/16 se chceme více zaměřit na vzájemnou komunikaci učitelů, žáků i rodičů. 
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. Slovník 
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 o sdílení (sdílení 
něčeho s někým).  
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Kéž je tedy naše škola místem jednoty, kde není nikdy pozdě spojovat to, co je rozdělené. 
Kéž je místem porozumění, kde mohou lidé sdílet mezi svými vše, co nám život přináší. 
Kéž je místem vzájemného obdarování, vždyť známé latinské rčení „communicare est multum dare“ je 
v překladu: „komunikovat, to znamená mnoho tomu druhému člověku dát“. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Výroční zpráva byla v úplné podobě projednána a schválena Školskou radou dne 12. října 2015. 
 
 
 
 
Mgr. Ladislav Zemánek             Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer 
předseda Školské rady                         ředitel školy 


