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Ve smyslu  Zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, Vyhlášky č. 15/2005 Sb., náležitosti výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy a Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
předkládám výroční zprávu  o činnosti  školy za  školní rok  2010/2011 s následujícím obsahem : 
 
             a)     Základní údaje o škole 

             b)     Charakteristika školy   

  c) Učební plány  

  c1) Učební plány – hodinové dotace 

  c2) ŠVP 

             d)    Údaje o pracovnících školy – pedag. sbor 

                       d1)    Údaje o pracovnících školy – zaměstnanci, Školská rada, Rada rodičů 

            e)     Údaje o přijímacím řízení 

             f)    Výroční klasifikace 

             g)   Výsledky maturitních zkoušek – třída 4.A 

g1)   Výsledky maturitních zkoušek - třída oktáva 

            g2)   Výsledky maturitních zkoušek - celkem  

  h) Umístění absolventů 

i)     Údaje o výsledcích kontrol a inspekce 

             j)   Olympiády a soutěže 

   k)    Prospěšné akce a aktivity volného času 

  l)  Další vzdělávání učitelů 

  m) Změny v materiálně technickém vybavení školy 

n) Zpráva o projektech, akcích 

  o) Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 
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a) Základní údaje o škole 
 
Název školy:  Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 
 
Adresa: 593 12 Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 760 
 
Telefon: sekretariát  566 552 920 
  ředitelna  566 552 919 
Fax:     566 552 310 
E – mail:    reditel@gybnp.cz; sekretarka@gybnp.cz; 
 
Webové stránky:   www.gybnp.cz 
 
IZO:  gymnázium  102 943 486 
  jídelna  110 250 796 
 
REDIZO:    600 016 005 
 
Zřizovatel:    Krajský úřad Kraje Vysočina 
     Tolstého 15 
     587 33 Jihlava 
Ředitel školy:    PaedDr. Milan Hanák 
 
Studijní obory:   79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné 
     79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 
     79-41-K/81   Gymnázium – všeobecné 
     79-41-K/41   Gymnázium – všeobecné 
 
Školská rada:   zřízena 13.10.2005 
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b)   Charakteristika  školy 
 
Název vzdělávacího programu, počet tříd a žáků                    tříd   žáků 
   7941K/801    Gymnázium-všeobecné studium osmileté     3    84 
   7941K/81   Gymnázium-všeobecné studium osmileté  5  140 
   7941K/401    Gymnázium-všeobecné studium čtyřleté       2   57 
   7941K/41   Gymnázium-všeobecné studium čtyřleté  2   36 
                                                                                                        ------------------                        

12  317 
v průběhu roku ukončili studium        6 
přestoupili z jiné školy         1 
stav studentů k 30.6.2011   12  312 

 
Cíle vzdělávacího programu : 
   Cílem výuky a výchovy na naší škole je slušný, aktivní a vzdělaný člověk, který je schopen 
uplatnit se v osobním životě i v životě celé společnosti. 

Absolvent našeho gymnázia by měl rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví. 
Jeho ústní i písemný projev by měl být kultivovaný, jak v mateřském, tak i cizím jazyce.  

Při písemné formě komunikace by měl být schopen používat ICT a ovládat práci v rámci základů  
administrativy. 

Měl by ovládat strategie učení a samostatně řešit úkoly, rozvíjet své znalosti a dovednosti 
ve formě samostudia a chápat nutnost celoživotního vzdělávání. Při řešení úkolů by měl využívat  
techniky práce v týmu, vhodně reprezentovat a obhájit svůj názor, být kolegiální a tolerantní  
ke spolužákům a dospělým. 

Absolvent našeho gymnázia by se měl orientovat v základech různých oborů a dle svého zájmu 
si zvolit studijní obor na vysoké škole. Měl by obstát při přijímacím řízení na vysoké či vyšší odborné 
škole a využít své znalosti, schopnosti a dovednosti při dalším studiu. Měl by být schopen obstát 
v konkurenci absolventů středních škol na trhu práce. 
 
Charakteristika obsahových složek: 

Všeobecné vzdělání :  cílem  výuky  je poskytnout   základy  všeobecného vzdělání  v rozsahu  
potřebném  pro vykonání  přijímacích   zkoušek  na  vysoké školy všech typů 

 
 Organizace výuky   : denní  studium  s  převažující  výukou ve třídách.  Při   výuce   cizích    

jazyků,  výtvarné, hudební  a tělesné  výchovy,  předmětů volitelných  
a laboratorních prací se třída při výuce   dělí   na  skupiny.  V  předem  
stanoveném  počtu  hodin   výuky  některých  hlavních  předmětů  (český  
jazyk,  matematika) a v dalších předmětech dle volby ve vyšších ročnících se  
třída dělí na poloviny. V těchto hodinách  se především procvičuje probrané 
učivo. 

 
 Metodické přístupy : všeobecně používané výukové metody a formy práce (skupiny atd.),  

projektové a problémové vyučování, výklad,  procvičení  látky, demonstrace,  
laboratorní práce, exkurze 

 
 Způsob hodnocení   : klasifikace známkami, alternativní bodové hodnocení 

 
Vstupní předpoklady: absolvent 5. resp. 9. třídy ZŠ, prospěch ze ZŠ, eventuelně přijímací zkoušky 

 
 Další požadavky    : nejsou 
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c)  Učební plány     
 

  
Učební plány jsou vytvořeny dle Generalizovaného učebního plánu pro gymnázia (MŠMT ČR 
čj. 20594/99-22) a osnov (čj. 20596/99-22) ve třídách – septima, oktáva, 3.A, 4.A 
 

 Školní vzdělávací program 
V roce 2010/2011 se pro třídu primu, sekundu, tercii, kvartu, kvintu, sextu, 1.A a 2.A  uplatňo-
val ŠVP  Duhová škola (vychází z RVP ZV a RVP G dle zákona č. 561/2004, § 5  Školského 
zákona) s platností od 1.9.2007 na nižším stupni gymnázia a od 1.9. 2009 na vyšším gymnáziu. 
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (dokument MŠMT č.j. 12 698/2007-23 ze dne 30. 
července 2007) vymezuje vzdělávání ve čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých 
gymnázií.  

 
 

Dodatek k učebnímu plánu 2008/2009 :  
Po projednání pedagogickou radou dne 29.8.2008 rozhodl ředitel školy o dodatku k učebnímu 
plánu pro 4.A a oktávu. 
Předmaturitní režim pro 4.A a oktávu začíná 4 týdny před ústními maturitami. Rozsah povinné 
týdenní dotace stanovuje ředitel školy minimálně na 23 hodin.V rámci toho studenti mají  
povinně ČJ, CJ 1, CJ 2, TV, semináře a maturitní předměty. 
Zbývajících 10 hodin do plné výše (33 hodin) dle platného učebního plánu zahrnuje : 

a) volitelné konzultace s vyučujícími 
b) testy a příprava na VŠ 
c) samostudium  
 

Naše škola nabízí tyto studijní obory : 

79 41 K / 801 - osmileté studium (dobíhající) 

79 41 K / 401 - čtyřleté studium (dobíhající) 

79 41 K / 81 - osmileté studium dle ŠVP (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta) 

79 41 K / 41 – čtyřleté studium dle ŠVP (1.A, 2.A) 

.  
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c1)   U Č E B N Í   P L Á N - hodinové dotace 
Schválen MŠMT ČR dne 5.5.1999 pod č.j. 20 594/99-22 a 20 595/1999-22 s platností od 1.9.1999, 
změněn 31.7.2006 pod č.j. 18 961/2006-23 s platností od 1.9.2006. 
 
Studijní obor – studium: 79 41 K 401 Gymnázium -  čtyřleté studium(dobíhající) 
Studijní obor – studium: 79 41 K 801 Gymnázium - osmileté studium (dobíhající) 
Školní  rok:  2010/2011   
 
  P     S          T  Kv 1.A,Kvi    2.A,Se     3.A,Sept   4.A,Okt 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Český j.  5 4 4 4 3 4 4 4 

1. cizí j. 5 4 3 3 3 3 3 3 

2. cizí j. - - 2 3 3 3 3 3 

Ov-Zsv 1 1 1 1 1 1 2 2 

La  - - - - - - - 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 - 

Mat. 5 5 4 4 4 3 3 4 

Dg - - - - - - - - 

Fyzika 2 2 2 2 2,33 2,33 2,33 2,5 

Chemie - 2 2 2 2,33 2,33 2,33 1,5 

Biologie 2 2 2 2 2,33 2,33 2,33 2 

IVT - 1 2 2 2 - - - 

Est. vých. 3 3 3 2 2 2 - - 

Tv 3 2 2 2 2 2 2 2 

1. vol.př. - - - - 2 2 1 1 

2. vol. př. - - - - - 2 2 2 

3. vol. př. - - - - - - 2 2 

4. vol. př. - - - - - - - 2 

Celkem 30 30 31 31 33 33 33 33 
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c2) ŠVP 
Studijní obor – studium: 79 41 K 81   Gymnázium - osmileté studium (prima, sekunda, tercie, 

 kvarta, kvinta a sexta)   
        79 41 K 41   Gymnázium – čtyřleté studium (1. a 2. ročník) 
 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI (OBORY) 
Kvinta 
1.roč. 

Sexta 
2. roč. 

Septima 
3. roč. 

Oktáva 
4. roč. ŠVP RVP 

�a�y� a �a�y��v
 ���ui�ace         36 + 5,5 36 

Český jazyk a literatura 4  4 3,51 4 12 + 3,5 12 

Cizí jazyk (Aj, Nj) 3 3 4 4 12 + 2 12 

Další cizí jazyk (Aj, Nj, Frj, Rj) 3 3 3 3 12 12 

�ate�ati�a a �e�� ap�i�ace         10 + 3 10 

Matematika 4 4 3 2 10 + 3  

Informační a komunikační technologie         2-2 4 

Informační a komunikační technologie 2 X X X 2  

Člověk a společnost +  Čl�věk a příroda         36 + 7 36 

Dějepis 2 2 2 X 6  

Základy společenský věd 2 2 1 2 7  

Společnost 20. století X X X 2 2  

Fyzika 2,332 2,332 2 X 6,66  

Chemie 2,332 2,332 2 X 6,66  

Biologie 2,332 2,332 2 X 6,66  

Zeměpis 2 2 2 x 6  

Ekologie X X X 2 2  

U�ě� a �u�tura         4 4 

Hudební výchova3 2 2 X X 4 0 

Výtvarná výchova3 2 2 X X 4 0 

Člověk a zdrav�         8 8 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8  

         Čl�věk a svět práce     0+2,5 0 
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Úvod do světa práce   0,51 2 0+2,5  

           V��itelné předměty4     8+10 8 

1. volitelný předmět X 2 2 X 4  

2. volitelný předmět - profilace   4 4 8  

3. volitelný předmět - seminář    2 2  

4. volitelný předmět - seminář    2 2  

5. volitelný předmět - seminář    2 2  

Celkem disponibilní     104+28 26 

Ce��e� v ročníku 33 33 33 33 132 132 

 
1 1. pololetí probíhá výuka Českého jazyka a literatury, 2. pololetí výuka předmětu Úvod do světa  
   práce. 
2 Do předmětu jsou zahrnuty i laboratorní práce, které se konají 1x 2 hodiny měsíčně. 
3 Předmět je volitelný v 1. a 2. ročníku. 
4 Přehled volitelných předmětů níže.  
 
Volitelné předměty: (volba napříč ročníkem, pro čtyřleté i osmileté) 

1.ročník –  žádný volitelný předmět 
2.ročník –  volitelný předmět dvouletý 

Latina, IVT, Deskriptivní geometrie  
3.ročník – předmět z 2.roč. (2 hodiny) + profilace (2 x 2 hodiny) 
- pokračuje (La, Dg, IVT), změna není možná, přestup možný pouze z LA do IVT 
- volba celého bloku (2 x dvouhodinový seminář), min 15 – max. 25 studentů v bloku 

1) Přírodovědný blok – Chemie, Biologie (seminář a cvičení) 
2) Humanitní blok – Konverzace z 1. cizího jazyka (Aj/Nj), Seminář z ČJ 
3) Matematicko-fyzikální blok – Matematika, Fyzika (seminář a cvičení) 

4.ročník – profilace (2 x 2 hodiny) + volitelné předměty (3x 2 hodiny) 
- student si volí opět blok 2 x 2 hodiny seminářů + 3 x 2 hodiny jakýkoliv seminář 

1) Přírodovědný blok – Seminář z chemie, Seminář z biologie  
2) Humanitní blok – Literární seminář, Společenskovědní seminář 
3) Informačně-technologický blok – Matematika, IVT (seminář) 

- volba následujících dvouhodinových seminářů dle zájmu: 
Seminář z fyziky, Seminář ze zeměpisu, Seminář z dějepisu, Konverzace z 1. cizího jazyka (Aj, 
Nj) méně pokročilí, Konverzace z 1. cizího jazyka (Aj/Nj) pokročilí, Dějiny umění, Konverzace 
z dalšího cizího jazyka (Aj, Nj, Rj, Frj) 
Klíč k volbě: 
1. AK I, NK I, AK II, NK II  
2. Fy, Dě 
3. Knj, Kaj, Krj, Kfrj 
4. Z 
5. Umění 

- student zvolí tři semináře z výše uvedených kombinací 
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Nepovinné předměty: 
Základy administrativy, Sportovní hry, 3. cizí jazyk 
 
 
V průběhu školní roku 2010/2011 proběhla revize učebního plánu a byly provedeny změny, které 
vstoupí v platnost od 1.9.2011 ve 3. verzi a následně 4. verzi ŠVP Duhová škola pro osmileté i čtyřleté 
studium.  
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  d)   Údaje o pracovnících školy – pedag. sbor 

 k 30.6.2011 
 

Příjmení a jméno  Vzdělání Aprobace Úvazek praxe 

Bárta Martin, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ Aj-Tv  11 
Benešová Marie, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ Čj-Frj  3 
Borková Hana, Mgr.            VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Rj-Vv-Z  20 
Bartoňová Eva, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ M-IVT MD 6 
Bouček Alois, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Tv 0,524 39 
Císařová Libuše, PaedDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Čj-Tv  28 
Čermák Petr, PhDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Čj-D  25 
Dřínovská Marie, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-Ch 0,714 15 
Fexa Zdeněk, Ing. VŠ systémové inženýrství, IVT  31 
 pedagogická způsobilost    
Filipová Pavla, Mgr.              VŠ učitelství pro SŠ Nj  16 
Hanák Milan, PaedDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Ov-Rj-Nj  26 
Horáčková Jarmila, PhDr. VŠ učitelství pro SŠ Čj-D  28 
Chlumský Jaroslav, RNDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-Z  25 
Chytrá Eva, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ Bi-Ze  0 
Illek Jan, Mgr.  VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ IVT-Tv  15 
Jirků Jiřina, RNDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-F  28 
Kunovská Pavla, Mgr.          VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Čj-D-Aj  16 
Kočíková Marta, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Aj-Rj-Vv 0,381 31 
Krásenská Milada, Bc. VŠ – hudební věda Hv 0,381 25 
Kubík Zdeněk, RNDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Ch-Bi  28 
Kubíková Blanka, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ Ov-Rj MD 11 
Pokorná Tereza, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ M-Ov  2 
Slámová Ivanka, Ing. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ ZA 0,381 42 
Slouková Jaroslava VŠ učitelství pro SŠ Frj-L 0,810 36 
Smékalová Drahomíra VŠ učitelství pro SŠ  0,762 27 
Stará Monika, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-F  16 
Straková Holemářová M., Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Aj MD 11 
Svobodová Vlasta, Mgr.        VŠ učitelství pro SŠ M-Ze  9 
Tučková Marcela, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ Aj-Nj  5 
Veselý Libor, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Nj-Aj  9 
Veselý David, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Nj-Ze  9 
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d1)   Údaje o pracovnících školy – zaměstnanci 

 k 30.6.2010 
 
 
Příjmení a jméno 
 

 
Vzdělání 

Pracovní 
zařazení 

zaměstnance 

 
Úvazek 

Praxe 
 

Sýsová Věra, Ing. VŠ hosp. šk.  26 
Švestková Radka                             ÚSO mzdová úč.  17 
     
Holemá Alena SO úklid 0,875 17 
Navrátilová Blanka SO úklid 0,875 33 
Šikulová Alena SO úklid 0,875 25 
Štarha Petr SO technický  18 
 SO pracovník 0,176 18 
     
Bílková Jitka SO výdejna  0,312 21 
Macháčková Jarmila Z výdejna 0,312 17 
Pavlíčková Dana SO výdejna 0,5 35 
Machová Jana SO výdejna MD 20 
Filipi Helena USO výdejna  20 
 
 
 
 

Školská rada 
 
 Školská rada byla při Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem ustavena dne 13.10.2005  

a v tomto školním roce měla následující  složení: 
 
za pedagogický sbor: Ing.Zdeněk Fexa 
   Mgr.Libor Veselý 
 
za rodiče a zletilé studenty: Mgr. Věra Slámová 
    studentka Klára Menoušková 
 
za zřizovatele: pan Jan Slámečka – člen zastupitelstva Kraje Vysočina 
  paní Dana Padrtková – zaměstnanec  MÚ Bystřice nad Pernštejnem 
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Rada rodičů při SRPŠ 
 
 
 
 

RADA RODIČŮ pro školní rok 2010/11 
 
 
prima:  p. Zuzana Houdková, Bystřice n. P.   603 708 137 
 
sekunda:          Ing. Pavel Sýkora, Rožná    602 685 912 
   
tercie:  p. Jitka Exlová, Bystřice n. P.    736 773 621 
   
kvarta:   Mgr. Renata Pavlačková, Bystřice n. P.  608 444 834 
   
1. A  Ing. Jiří Šikula     605 405 797 
 
kvinta:  Mgr. Věra Slámová, Bystřice n. P.   724 934 074 
 
2. A:  Ing. Marie Dvořáková, Bystřice n. P.  566 552 298, 607 176 587 
   
sexta:   p. Věra Antošová, Bystřice n. P.   723 328 114 
 
3. A:   Mgr. Marie Klečková, Bystřice n. P.   604 530 153 
 
septima: Ing. Jaromír Chocholáč, Bystřice n. P.  723 449 308, 566 550 408 
 
4. A:   Ing. Pavel Sláma, Rovečné    724 119 900 
 
oktáva:  Ing. Dalibor Toman, Pivonice   602 537 257 
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e)     Údaje o přijímacím řízení 
 
 
              - osmileté studium – kód oboru 79-41-K/81 
 
Přijímací řízení žáků z 5.tříd ZŠ do primy osmiletého studia proběhlo v 1. kole. Uchazeči byli  
přijímáni na základě výsledků dosažených na základní škole a na základě výsledků přijímacích zkoušek 
z matematiky, českého jazyka a všeobecného přehledu 
 
     
 hoši dívky celkem 
Počet přihlášených 17 14 31 
Počet přijatých 16 14 30 
                                                          
 
 
              - čtyřleté studium – kód oboru 79-41-K/41 
 
Přijímací řízení žáků z 9.tříd do 1.ročníku čtyřletého studia proběhlo ve 3 kolech. Uchazeči byli  
přijímáni na základě výsledků dosažených na základní škole a na základě výsledků přijímacích zkoušek 
z matematiky a českého jazyka 
      
 hoši dívky celkem 
Počet přihlášených 17 24 39 
Počet přijatých 12 18 30 
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f)       Výroční klasifikace 
 
 
 
Osmileté studium : 
                                                             

Třída Počet Vyznam. Prospěl Neprospěl Neklas. Pochvaly Důtky Sníž. známka Zameškaných 
 žáků     ŘŠ TU ŘŠ TU z chování hodin 

 Prima 31 17 14 - - 5 6 - - - 54,97 
 Sekunda 23 15 8 - - 4 3 - - - 65,26 
 Tercie 28 18 10 - - 3 9 - - - 60,75 
 Kvarta 29 7 22 - - 6 10 - - - 69,48 
 Kvinta 24 8 15 - 1 2 5 -  - 1 94,21 
Sexta 26 5 19 1 1 2 1 1 - - 67,96 
Septima 29 11 18 - - 3 2 - - - 58,66 
Oktáva 30 8 22 - - - - - - - 70,03 
Celkem 220 89 128 1 2 25 36 1 - 1 67,67 
                                                            
         
                                                     
 
  Čtyřleté studium : 
                                                             

Třída Počet Vyznam. Prospěl Neprospěl Neklas. Pochvaly Důtky Sníž. známka Zameškaných 
 žáků     ŘŠ TU ŘŠ TU z chování hodin 

 1.A 19 5 14 - - - 2 - - - 59,42 
 2.A 17 5 12 - - 1 3 - - - 92,47 
 3.A 30 11 19 - - 2 2 - - - 58,73 
 4.A 26 5 21 - - - - - - - 69,12 
 Celkem 92 26 66 - - 3 7 - - - 69,94 
 
  
 Škola :    
                                                         

Celkem 312 115 194 1 2 28 43 1 1 - 68,42 
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g)  Výsledky maturitních  zkoušek 
 

 
v jarním termínu 2011 

23.5. – 27.5.2011 
 
 
 

Třída : 4.A (26) 
 

          klasifikace  26 
Předmět 1 2 3 4 5 Počet % Průměr 

Čj základní 10 7 7 1 1 26 100 2,08 

Čj vyšší 1 4 - - - 5 19,23 1,80 

Aj základní  4 12 3 - 1 20 76,93 2,10 

Aj vyšší - 2 1 - 1 4 15,38 3,00 

Nj základní - 3 1 1 - 5 19,23 2,6 

ZSV 13 5 3 1 1 23 88,46 1,78 

D 2 5 2 - - 9 34,62 2,00 

Z 3 1 5 - - 9 34,62 2,22 

M 2 1 - - - 3 11,54 1,33 

F - 2 - 1 - 3 11,54 2,67 

Bi 1 - 2 2 - 5 19,23 3,00 

      
 

v podzimním termínu 2.9.2011 
 

          klasifikace 2 
Předmět 1 2 3 4 5 Počet % Průměr 

Čj - - 1 - - 1 3,85 3,00 

Aj - - 1 - - 1 3,85 3,00 

ZSV - - 1 - - 1 3,85 3,00 

 
 
 

 
 
Celkový prospěch :   V  10 38,46% 
    P 16 61,54% 
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g1)  Výsledky maturitních  zkoušek 
 

v jarním termínu 2011 
23.5. – 27.5.2011 

 
 

Třída : Oktáva (30) 
 

          klasifikace 30 
Předmět 1 2 3 4 5 Počet % Průměr 

Čj základní 19 8 3 - - 30 100 1,47 

Čj vyšší 1 2 - - - 3 10,00 1,67 

Aj základní 13 15 - - - 28 93,33 1,54 

Aj vyšší - 4 - - - 4 13,33 2,00 

Fj 2 - - - - 2 6,67 1,00 

Nj 4 - - - - 4 13,33 1,00 

ZSV 12 4 1 - - 17 56,67 1,35 

D 4 1 - - - 5 16,67 1,20 

Z 4 3 1 - - 8 26,67 1,63 

M 5 - 1 - - 6 20,00 1,33 

Ch 6 - - - - 6 20,00 1,00 

Bi 6 1 1 - - 8 26,67 1,38 

F - 2 2 - - 4 13,33 2,50 

   
 
 
Celkový prospěch :   V  18 60,00% 
    P 12 40,00% 
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g2)  Výsledky maturitních  zkoušek 
 

v jarním a podzimním termínu 2011 
23.5. – 27.5.2011 

2.9.2011 
 

Celkové výsledky  (56 ) 
 

          klasifikace  56 
Předmět 1 2 3 4 5 Počet % Průměr 

Čj základní 29 15 11 1 - 56 100 1,71 

Čj vyšší 2 6 - - - 8 14,29 1,75 

Aj základní 17 27 4 - - 48 85,71 1,73 

Aj vyšší - 6 1 - 1 8 14,29 2,50 

Nj základní - 3 1 1 - 5 8,93 2,60 

Nj 4 - - - - 4 7,14 1,00 

Fj 2 - - - - 2 3,57 1,00 

ZSV 25 9 5 1 - 40 71,43 1,55 

D 6 6 2 - - 14 25,00 1,71 

Z 7 4 6 - - 17 30,36 1,94 

M 7 1 1 - - 9 16,07 1,33 

F - 4 2 1 - 7 12,5 2,57 

Ch 6 - - - - 6 10,71 1,00 

Bi 7 1 3 2 - 13 23,21 2,00 

   
 
 
 
Celkový prospěch :   V  28 50,00% 

       P 28 50,00%         
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h) Umístění absolventů 
 
 

Oktáva (30 studentů): 
 
VŠ    27  93% 
VOŠ    1  3% 
Zaměstnání   1  3% 
 
VŠ: 
MU Brno   9   
MENDELU Brno  3 
VUT Brno   3 
PU Olomouc  9 
VŠ Jihlava   1 
KU Praha   1 
Univerzita Pardubice 1 
 
 
 
4. A (26 studentů): 
 
VŠ    20  76,9% 
VOŠ    3  19,2%     
Jazykové školy  2   7,6% 
Zaměstnání   1   3,8% 
 
VŠ: 
MU Brno   7 
MENDELU Brno  4 
VUT Brno   4 
PU Olomouc  2 
VŠ Jihlava   3  
 
    

CELKEM: 
VŠ    47  85,5% 
VOŠ a JAZ.   6  10,9% 
Zaměstnání   2  3,6% 
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i)   Údaje o kontrolách a inspekcích 
 
 Ve školním roce 2010/2011 neproběhly na naší škole žádné kontroly. 
 
 j)  Olympiády a soutěže 
předmět druh soutěže úroveň soutěžící umístění 
jazyky Konverzační soutěž v Nj školní  1.A, 2.A+sexta, 3.A postup do okr. kola 
 Konverzační soutěž z Aj školní p-sep.,1.A-3.A postup do okr. kola 
 Olympiáda v Aj okres  3. místo 
 Certamen Latinum školní  1. místo 
 Certamen Latinum zemské  1. místo 
 Certamen Latinum republika  5.-8. místo 
 Las deine Fantasie spielen  2.A  
výukové  
předměty 

Přírodovědný klokan  tercie, kvarta, kvinta, 
sexta, 1.A, 2.A 

 

Ma Internetová M - olympiáda  3.A+sept., 4.A+okt.  
 Matematika Z 9 okres  5.-6. místo 
Vv „Pod modrou oblohou“ - 

výtvarná soutěž 
republika 3 studentky 7. místo 

Čj Okresní přehlídka v umě-
leckém přednesu 

školní  postup do městské-
ho kola 

 Okresní přehlídka v umě-
leckém přednesu 

okres  umístění v širším 
finále 

 Skrytá paměť Moravy –
tvůrčí psaní žáků 

literární 
soutěž 

8 studentů – tercie, 
sexta 

 

Fy Fy olympiáda školní kat.F – 5 studentů 
kat.E – 2 studenti 

3 postup do okr.kola 
2 postup do okr.kola 

 Fy olympiáda okres kat. F  10.,11.,25. místo 
 Fy olympiáda okres kat. E 19.,20. místo 
Bi Bi olympiáda školní 4 účastníci -1.A,2.A, 

sexta 
 

 Bi olympiáda kraj 2 účastníci 14.,17. místo 
 Bi olympiáda školní 5 účastníků (ter, kva)  
 Bi olympiáda okres 2 účastníci 5., 11. místo 
 Bi olympiáda školní 3 studenti (prima, sek)  
 Bi olympiída okresní  2 studenti bez umístění 
Fy Fy olymp. - Archimediáda školní 7. roč. + sekunda 4 žáci postup  

do okresního kola 
 Fy olympiáda okres  3.-4. místo, 

10.,13.,18. místo 
 Fy olympiáda okres 6. ročník úspěšný řešitel 
 Fy olympiáda okres 7. ročník 1. místo 
 Fy olympiáda okres 8. ročník 10.-12. místo 
Tv a 
sport 

CORNY pohár Nové Město 
na Moravě 

okres 11 dívek 
12 chlapců 

1. místo + postup 

 CORNY pohár Jihlava kraj 11 dívek 1. místo 
 O pohár starosty města  11 dívek, 12 chlapců 1. místo 



 
 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

- školní rok  2010/2011 - 

 
20

 MS – basketbal – zájezd  45  
 CORNY Břeclav rep.finále 9 dívek 6. místo 
 Florbal okrsek 9 chlapců 3. místo 
 Florbal  okrsek st. dívky 

st. chlapci 
2. místo 
4. místo 

 Florbal okres dorosteci -9 chlapců 6. místo 
 Vánoční turnaj v nohejbalu  7,11 žáků  
 Přespolní běh  st. žákyně (6) 

st. žáci (6) 
ml. hoši (6) 

dorostenci (5) 

6.místo 
10. místo 
13. místo 
6. místo 

 Basketbal okres 8 chlapců 3. místo 
 Basketbal  okrsek mladší žáci (12) 

starší žáci (7) 
starší dívky (9) 

mladší divky (6) 

2. místo 
3. místo 
2. místo 
3. místo 

 Volejbal okres dorostenky (9) 5. místo 
 Volejbal okres dorostenci (9) 4. místo 
 Sálová kopaná  okres dorostenci (9) 2. místo 
 Nohejbal okres dorostenci (8) 2.,3. místo 
 Atletický čtyřboj okres mladší chlapci (5) 

mladší dívky (5) 
starší chlapci (5) 
starší dívky (5) 

11. místo 
6. místo 
9. místo 
3. místo 

 Pohár rozhlasu  okres starší dívky (11) 
starší chlapci (9) 

mladší chlapci (10) 

2. místo 
8. místo 
7.místo 

 
k)     Prospěšné akce a aktivity volného času 
 

Výčet akcí školní rok 2010/2011 Počet Zajiš-
ťovalo 

Vedoucí 

 žáků peda-
gogů 

 

Exkurze    
Praha  54 4 Mgr. Filipová 

PaedDr. Císařová 
PhDr. Čermák 
PhDr. Horáčková 

Třebechovice, Chrudim, Veselý kopec – Adventní výst. 53 2 Mgr. Borková 
Mgr. Illek 

Skotsko 17  1 Mgr. Bárta 
VUT Brno, firma HONEYWELL 23 2 Mgr. Stará 

RNDr. Jirků 
Středověká kultura Vysočiny, 1.A+kvinta 38 2 PaedDr. Císařová 

Mgr. Benešová 
Středověká kultura, Údolí Doubravy, tercie, kvarta 51 3 PaedDr. Císařová 

RNDr. Jirků 
Mgr. Benešová 
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Řemeslné dílny – keramika, modrotisk 50 3 Mgr. Borková 
RNDr. Jirků 
Mgr. Pokorná 

Rakouský institut Brno,kvi,1.A,se 35 2 Mgr. Filipová 
PaedDr. Hanák 

WeraWerk,3.A+septima 50 2 Mgr. Filipová 
Mgr. Tučková 

Charitativní a společensky prospěšné akce    
Srdíčkový den 12 1 Mgr. Stará 
Dárcovství krve skupina 1 RNDr.Kubík 
Dárcovství krve skupina 1 Ing. Fexa 
Besedy    
Expedice GASHERBRUN 200   
„Do Německa na zkušenou“ 56 1 Mgr. Filipová 
Schůzka s absolventy 3.,4.roč. 2 Mgr. Dřínovská 

PhDr. Horáčková 
Beseda o jaderné energetice 1. roč. 2 RNDr. Jirků 

Mgr. Stará 
Za zatměním Slunce na konec světa 
přednášející:Prof.RNDr.M.Druckmüller,CSc. 

   

Expedice Mongolsko - Rusko    
Česko čte dětem P,S,ter. 1 PaedDr. Císařová 
Veřejné akce    
XXXI. Ples gymnázia    
73. výročí úmrtí TGM prima   
Den otevřených dveří  
Projekt – Schola ludus – soutěže s vyhodnocením 

 
55 VG 

+36 NG 

 
1 

 
Mgr. Filipová 

Oslavy Dne studentstva    
„Přijímačky nanečisto“ – cvičné testy a rozbory prací    
Certifikátové dopoledne Nj 17 1 Mgr. Filipová 
DOD – netradiční formy výuky „Po stopách vzdělávání“ studenti   
Majáles Zubří země 2011 studenti   
Jazykové kurzy pro veřejnost 

- anglický jazyk pro začátečníky 
- anglický jazyk pro pokročilé 
- konverzace v Nj s rodilým mluvčím + kl.výuka 
- příprava na Zertifikat Deutsch 

  
1 
1 
1 

 
Mgr. Veselý 
Mgr. Tučková 
Semerádová 

 
l) Další vzdělávání učitelů a zaměstnanců 

Školení maturitních komisařů, obsluha DDT  - Brno 3 Ing. Fexa, 
RNDr. Kubík 
Slouková 

Seminář MP-SOFT  Brno – program SAS 1 Ing. Fexa 
Studijní cesta do Bruselu po evropských institucích 1 Mgr. Pokorná 
Získávání kvalifikace k nové maturitě (zadavatelé 
+ hodnotitelé) 

3 všichni vyučující 
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m)  Změny v materiálně technickém vybavení školy 
 

 
1. údržba a oprava v budově školy – malba, atd. 
2. zakoupení nových notebooků do jednotlivých kabinetů  
3. zakoupení sedmnácti nových počítačů do počítačové učebny pro studenty 
4. dovybavení kanceláře skartovacím a řezacím strojem 
5. zakoupení projektoru do učebny biologie 
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n) Zprávy o projektech, akcích   
 
 
Zapojení Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem do sítě škol ŠUZ a získání 2 dotačních programů 
na realizaci projektu:    „Zahrada poznání a relaxace“ 
Dne 8.4. 2011 se Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem stalo tzv. „Školou pro udržitelný život“ . Co 
to pro školu znamená? Může čerpat  dotace, navštěvovat zdarma exkurze, workshopy,… pořádané,  
vypsané   organizacemi zabývajícími se přírodou, zdravým životním prostředím, ekologií, spoluprácí 
škol s veřejností  (Nadace Partnerství, Partnerství o.p.s., Sever, Lipka, Chaloupky o.p.s.). V tomto roce 
jsme podávali 2 žádosti vypsané těmito nadacemi.  První v rámci programu „Škola pro udržitelný ži-
vot“  a druhou  na jeho podvýzvu  „Pro přírodu se stromy“. Obě tyto výzvy nabízely maximální částku 
55 000,-. Byli jsme podpořeni v druhé výzvě částkou  50 785,-. Během plánování a tvorby žádostí do 
těchto programů se ale objevila zajímavá výzva „Přírodní zahrady“ , na maximální částku 80 000,- , 
z Kraje Vysočina. Jelikož náš zamýšlený projekt splňoval požadavky výzvy, tak jsme se rozhodli  za-
žádat.  Moc  jsme si nevěřili, protože jsme věděli, že je Krajem  Vysočina vypsána poprvé a bude mít 
zřejmě velký ohlas. Co se nám ale ještě v polovině června zdálo nemožné, se stalo skutečností a na 
konci června nám Rada kraje Vysočina přidělila tuto dotaci v plné výši. Co to vlastně znamená „pří-
rodní zahrada a čím se liší od ostatních? Liší se svou trvalou udržitelností, což je jeden 
z nejdůležitějších důvodů pro její zakládání. Jde o vytvoření rozmanitého ekosystému, ve kterém se 
rostliny a živočichové vzájemně podporují a poskytují si výhodné podmínky k životu. Při tvorbě pří-
rodních zahrad se vychází z geologických, biologických a ekologických podmínek, které jsou typické 
pro dané území. Sázejí se původní odolné rostlinné druhy. K založení takové zahrady je z počátku za-
potřebí většího úsilí. Asi po deseti letech se dá o zahradě mluvit jako o soběstačné.(pro více informací: 
http://www.prirodnizahrada.eu/). Co vůbec přinese tento projekt  studentům a veřejnosti? Bude se 
jednat o certifikovanou polootevřenou zahradu  s možností využití tzv. „Zahradní turistiky“, „Ukázko-
vou přírodní zahradu“ (tzv. „Velký  ježek“). Zahrada bude v pracovních dnech od  16 do 18h, dále v 
projektové dny, na „workshopy“,  „biotrhy“, exkurze,…  otevřena veřejnosti  a můžete v ní nalézt ven-
kovní učebnu, místa k odpočinku, poznávací dendrologickou stezku, tzv. hmyzí hotely, ptačí budky, 
pítka pro ptáčky, zajímavé solitéry,…  přispěje k estetičtějšímu prostředí,  konkretizaci a praktičnosti 
výuky, umožní výuku v přírodě,  najdete v ní nové náměty, poznání,  nabídne nové místo pro volnoča-
sové, kulturní aktivity,… Kde se bude nacházet? Jako nejvhodnější prostor pro tuto zahradu jsme zvo-
lili nevyužitý pozemek za gymnáziem. 
Děkujeme všem partnerům tohoto projektu za podporu a vítáme jakékoliv další partnery,  sponzory a 
pomocníky z řad veřejnosti. 
Nyní stojíme na prahu realizace tohoto „snu“ a moc si přejeme, aby se opravdu stal skutečností, po-

mozte nám k jeho splnění,  i Vaše pomoc může být velkým krokem vpřed!!! 
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Vzpomínka na advent 2010 aneb předvánoční akce na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem 
 
V sobotu dne 4.12.2010 se v naší škole uskutečnil 1.ročník ADVENTNÍ DÍLNY . Reprezentativní pro-
story auly dostaly předvánoční nádech, ke kterému přispěli prodejci květinových vazeb, perníků, kera-
miky, proutěného zboží a bižuterie. Studenti se ochotně věnovali návštěvníkům a umožnili jim vyrobit 
si drobné dárky – vánoční vystřihovánky, ozdoby na stromeček, novoroční přání. Adventní atmosféru 
zpříjemňovaly i vánoční melodie a v neposlední řadě také pohled z oken školy na romantickou zasně-
ženou krajinu. 
 

 
 
 
Studenti primy a sekundy se v úterý 7.12.2010 zúčastnili předvánoční výtvarné exkurze. První zasta-
vení bylo v Třebechovicích p. O., kde jsme obdivovali um českých řezbářů – Proboštův mechanický  
betlém. Do pohádkového světa jsme se přenesli v muzeu loutek v Chrudimi a naše putování  východ-
ními Čechami  ukončili ve skanzenu Veselý Kopec. Vánočně vyzdobené útulné chaloupky na nás dých-
ly minulostí a naladily nás na to pravé předvánoční těšení. 
 
Divadelní představení „The tailor of Swaffham“ /Krejčí ze Swaffhamu/  (anglicko-české divadlo) 
v podání studentů tercie se na našem gymnáziu uskutečnilo  14.12. 2010 (v dopoledních hodinách) 
představení bylo určené ZŠ a MŠ z blízkého okolí a 16.12. a 17.12., 18.12. 2010 (v odpoledních hodi-
nách) pro veřejnost. Díky zdvojeným rolím (anglicko-české herecké obsazení) měl možnost zhlédnout 
toto představení každý. Žáci tercie si představení uvedli, vyrobili si kulisy, zpracovali hudbu a ztvárnili 
jednotlivé role této původem anglické pohádky. Dále jste si s nimi mohli zazpívat anglické koledy a na 
závěr si i zatancovat.   
 
Dne 18.12. 2010 proběhla v aule gymnázia od 15:30h „Christmas party 2010“ , na které se podíleli 
studenti tercie, oktávy a 1.A. Připraven byl velice pestrý program: Písničkové pásmo jednotlivých kur-
zů angličtiny Helen Doron, Anglicko-české divadlo: "The Tailor of Swaffham", Christmas Carols (vá-
noční anglické koledy), seznamovací hry, soutěže, hry s hudbou, taneční hry, karaoke,...,  "Večerní 
bojovka gymnáziem" a nechyběla ani diskotéka a nocování ve škole. Věříme, že dětem a rodičům se 
tato akce líbila a hodnotí ji kladně, stejně tak jako studenti tercie: „Christmas party se nám velice líbila 
a chtěli bychom ji zopakovat. Jsme rádi, že to pro nás p. profesorka zorganizovala a věříme, že příště 
bude určitě ještě lepší!“ /G. Pišínová, tercie/ 
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Vánoční besídka celého gymnázia (22.1. 2010, od 10-12h) probíhala, jako již tradičně, v dopoledních 
hodinách a organizovali ji studenti  4.A  v duchu filmu „Pelíšky“. Se svým programem (divadlo, dra-
matizace, taneční, hudební představení,…) se  představily téměř všechny třídy gymnázia a celou besíd-
ku zakončil koledami pěvecký sbor gymnázia pod vedením Mgr. Marty Kočíkové.  
Fotogalerie k jednotlivým akcím můžete nalézt na webových stránkách gymnázia: www.gybnp.cz.  
Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za Vaši účast a doufáme, že se z ní budeme moci těšit i 
v následujícím roce.  
 
Za Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem: H. Borková, M. Tučková 
 
 
„Možná přijde i Mikuláš….“  
 
Skupina studentů současné Oktávy a 4.A.  v pátek 3.12. 2010,  jako již pravidelně 
každý rok, navštívila místní mateřské školky a samozřejmě i ostatní ročníky nižšího i 
vyššího gymnázia – patřičně postrašila a po zásluze odměnila jak ty hodné, tak i 
zlobivé.  
Další skupina studentů sexty se ve dnech 6.12. a 7.12. 2010 zase stala nedílnou 
součástí „Mikulášských hodin“ dětí z kurzů angličtiny Helen Doron. Ty byly 
zaměřeny na slovní zásobu vážící se k těmto, hlavně pro děti, významným postavám 
adventu i na slovíčka neodlučně patřící k období Vánoc. Naši studenti shlédli, co se 
už takto malé děti naučily a po zásluze je odměnili koláčky, popř. i uhlím.  
Chtěli bychom tímto poděkovat našim studentům za jejich aktivitu a nedílný příspěvek k té „pravé ad-
ventní atmosféře“.  
 
 

Vedení gymnázia a pedagogický sbor 
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K cizím jazykům o krok blíž aneb Certifikát ECL na bystřickém gymnáziu 
 
Po několik let naše Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem spolupracuje s Univerzitou Palackého 
v Olomouci, jakožto hlavním koordinátorem mezinárodních jazykových zkoušek ECL z cizích jazyků 
v ČR a Rakouským institutem v Brně („Österreich Institut Brno“). Absolventi těchto zkoušek získají 
mezinárodně uznávaný certifikát ECL („European Consortium for the Certificate of Attainment in Mo-
dern Languages“) nebo  Zertifikat Deutsch.  
V letošním roce, přesněji  9.2.2011, měli poprvé naši studenti možnost vyzkoušet si testy nanečisto 
přímo v budově naší školy. Díky této příležitosti se tak do akce zapojili všichni studenti ročníků 3.A, 
4.A, Septimy a Oktávy. Účast byla nabídnuta i jiným středním školám a široké veřejnosti, čehož využili 
tři studenti bystřické Střední zemědělské školy. Mohli tak podstoupit jak nižší úroveň B1, tak i vyšší 
úroveň B2 z anglického i německého jazyka. Listening/Hörverstehen (poslech), Reading/Leseverstehen 
(práci s textem), Writing/Schreiben (slohovou práci) si každý vyzkoušel na vlastní kůži, Spea-
king/Sprechen (mluvení/rozhovor) předvedly vybrané dvojice z řad studentů.  
Otestovali jsme si vlastní jazykové schopnosti, zjistili, jak jsou jednotlivé úrovně náročné a jak se na 
„ostré“ zkoušky, konané každoročně na naší škole, připravit. Je to také výborná zkušenost pro všechny 
studenty už jen proto, že se struktura těchto testů podobá státním maturitám. 
 
Kdy a kam? 
Stejně jako zkušební, tak i samotné jazykové zkoušky se konaly v budově bystřického gymnázia, 
a to 14.4./ 15.4.2011 – anglický jazyk. Zkouška Zertifikat Deutsch byla po domluvě s Rakouským insti-
tutem nabídnuta  na přelomu měsíce května a června. 
Bližší informace o Rakouském institutu a jeho akcích a  aktivitách je možné dohledat na www.oei.cz . 
S Rakouským institutem spolupracujeme již dlouho, účastníme se různých akcí a soutěží. Pravidelně 
jezdíme se studenty na Den otevřených dveří, kde pro nás bývá připraven výukový a motivační pro-
gram „Lustiges Lernen“. Studenti se učí formou různých kvízů a soutěží, jsou motivování k učení se 
německému jazyku, je jim vysvětlován nejefektivnější způsob  vštěpování slovní zásoby. Občas máme 
v rámci doprovodného programu možnost navštívit Rakouskou knihovnu či divadelní představení 
v německém jazyce. 
 Projekt zertifikátových zkoušek nanečisto zorganizovali naši profesoři anglického a německého jazy-
ka. Děkujeme jim za čas i za šanci snadněji získat mezinárodně uznávaný jazykový certifikát. 
 
Za studenty Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem: D. Chalupníková, L. Zivčáková 
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Aktivity na záv ěr školního roku 
 
   Žáci bystřického gymnázia prožili konec školního roku 2010/2011 aktivně. Jako již v předešlých 
letech jsme se zapojili do spolupráce s Rakouským institutem v Brně a navštívili jsme německou firmu 
Wera Werk sídlící v sousedství gymnázia. 
 
    Rakouský institut v Brně po celý rok nabízí základním i středním školám možnost zapojit se do 
celé řady soutěží a aktivit, které obohacují školní život a především výuku německého jazyka. 
    20. května jsme využili příležitosti Dne otevřených dveří na Rakouském institutu  
a zapojili se do programu „Lustiges Lernen“.  Akce se zúčastnili žáci vyššího gymnázia 
 ( skupiny německého jazyka tříd kvinta, 1.A, sexta). Během návštěvy Rakouského institutu byli naší 
žáci zkušenými lektory seznámeni s jejich činností, aktivitami, které zde pravidelně probíhají a byli 
motivováni k učení se německému jazyku.  
   V době, kdy převládá výuka anglického jazyka a ostatní evropské jazyky jsou potlačeny do pozadí, 
přikládáme právě této motivující části velký význam. 
   Ve workshopu „Lustiges Lernen“ pracovali žáci se slovní zásobou, učili se ji efektivně třídit a se-
znamovali se se způsoby, jak nejlépe si slovní zásobu vštěpovat a pamatovat. Během těchto činností 
řešili žáci soutěžní úkoly a dva řešitelé z řady našich studentů získali i drobné věcné ceny. 
    
 
 Po návštěvě Rakouského institutu následoval rozchod na náměstí Svobody, ale ani zde  nechyběla ak-
tivní pracovní náplň. Ve skupinách se zapojili do školního projektu „Wie kenne ich Brünn“ . Na zá-
kladě daných tématických okruhů týkajících se města Brna zjišťovali informace a na závěr své po-
znatky a postřehy prezentovali v cizím jazyce (začátečníci v českém jazyce) pedagogickému doprovo-
du a spolužákům. Někteří si s úkoly poradili opravdu velmi dobře. 
    Spolužáci, kteří se německý jazyk neučí, zvolili si jazyk ruský nebo francouzský, pracovali  v tento 
den na anglickém projektu v přírodě. Vypravili  se po předem určené trase (Bystřice nad Pernštejnem – 
Bratrušín – Věchnov – Bystřice nad Pernštejnem), mapovali cestu, fotografovali zajímavá místa (pří-
rodní, kulturní zajímavosti). Po návratu do školy zpracovali získané materiály. Vznikla mapa vytyčené 
cesty doložená nafocenými dokumenty s anglickým popisem.  
 
    Již několik let se na našem gymnáziu daří pro studenty a  také pro veřejnost organizovat zkoušky 
v německém jazyce Zertifikat Deutsch. V letošním roce připadl tento zkušební den na 8. června 2011. 
Celkem se zkoušek zúčastnilo 12 zájemců. 5 zástupců z řady našich studentů, 2 zájemci z odpoledního 
jazykového kurzu a na základě spolupráce s Biskupským gymnáziem ve Žďáru nad Sázavou doplnily 
naše řady jejich studenti.  
    Jsme velmi rádi, že všem zúčastněným můžeme gratulovat k jejich úspěšnému složení. ZD jsou 
mezinárodně uznávané zkoušky, na které je třeba se také intenzivně připravit a disponovat určitými 
znalostmi kompetencí porozumění čtenému textu, porozumění slyšenému textu, orientace v gramatice 
a písemném projevu, nejčastěji to bývá odpověď na dopis. Ústní část ZD klade na zkoušeného také 
nemalé nároky, je prověřována nejen bohatost slovní zásoby a gramatiky, ale také pohotovost při vyja-
dřování se a schopnost komunikace v cizím jazyce, reakce na otázky a podněty v němčině.  
   Velmi si vážíme této spolupráce, neboť jsme jedna z 5 škol v České republice, kterým Rakouský 
institut umožňuje organizaci této významné zkoušky na domácí školní půdě 
a navíc za zvýhodněných finančních podmínek. Učitelé německého jazyka jsou proškoleni a ví, jak 
zájemce na zkoušky připravit, jaké informace jim poskytnout. Doufáme, že i v následujících letech se 
setkáme se zájmem o tyto zkoušky a budeme moci přízně a spolupráce Rakouského institutu využít. 
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   9. června 2011 zavítaly dvě předmaturitní třídy gymnázia  (septima a 3.A) do nedaleké německé fir-
my Wera Werk.  Po vlastní prezentaci firmy se žáci seznámili s provozem a výrobou a získali cenné 
informace o potřebných studijních oborech, jež najdou uplatnění na trhu práce na Bystřicku.  Této 
exkurzi přičítáme nejen velký informativní, ale i motivační význam, kdy není dobré podceňovat výuku 
cizích jazyků i z důvodu možnosti profesního uplatnění.  
 
   Samotná výuka ve školních lavicích je velmi důležitá, žáci zde získávají základní znalosti  
a vědomosti. Pokud ji ale můžeme spojit s praxí, porovnat s praktickým profesním životem, úspěšně 
testovat znalosti různými mezinárodně uznávanými zkouškami, teprve potom má snaha nás učitelů vý-
znam, když vidíme, že žáci jsou schopni teoretické poznatky skloubit s praxí, využívat je ve svém dal-
ším životě, uplatnit se. 
 
 

 
Expedice Pyreneje 26.8.-2.9. 2011 

 
 
 

 
 
 

Ve dnech 26.8.-2.9. 2011 se jako každý druhý rok (naposled to byla Ukrajina) skupinka našich 
studentek: Simona Břenková, Alena Jurošová, Lucie Mašová, Kristýna Kazdová společně se  ZŠ 
Nádražní, Gymnáziem Humpolec a ZŠ Kamenice u Jihlavy vydala na expedici do Pyrenejí. 
 
 

Za vedoucí výpravy z Gymnázia Mgr. Marcela Tučková 
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o) Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 
 
 
 
A. Hospodá řský výsledek (zisk se znaménkem +, ztráta se znaménkem -) 
   
    v Kč 

Ukazatel   na 2 des. místa 

Náklady celkem na hlavní činnost   17 585 695,63 
Náklady celkem na doplňkovou činnost   42 376,00 
Výnosy celkem z hlavní činnosti   17 585 433,74 
Výnosy celkem z doplňkové činnosti   68 000,00 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti   -261,89 
Hospodářský výsledek z doplňkové  činnosti   25 562,00 
Hospodářský výsledek celkem za rok 2010 před zdaněním   25 300,11 
Zdanění   0,00 

Hospodářský výsledek celkem za rok 2010 po zdanění   25 300,11 

Odpočet položek upravujících hospodářský výsledek   0,00 
z toho: uvést jedntlivé tituly (dodatečný odvod daně)   0,00 
           ostatní (účet 932 k 31.12.2010  porušení rozp.kázně) 0,00 

Položky zvyšující hospodářský výsledek   0,00 

Hospodá řský výsledek celkem za rok 2010 pro finan ční rozd ělení   25 300,11 
 
 
 
 
B. Rozdělení zlepšeného hospodá řského výsledku 
 
  Zůstatek Zůstatek P říděl Zůstatek 

Ukazatel k 1.1.2010 k 
31.12.2010 ze zisku po p řídělu 

  
    

roku 
2010 ze zisku 

1 2 3 4 5=3+4 

HV k rozdělení do fondů x x 25 300,11 25 300,11 

Fond odměn 1 839,00 2 839,00 7 000,00 9 839,00 
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 
413)         7 551,91 18 300,11 25 852,02 
Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414) 34 434,45    33 974,45 x 33 974,45 

Investiční fond 20 509,50 112 646,50 x 112 646,50 

FKSP 403 532,82 324 426,67 x 324 426,67 

Celkem 460 315,77 481 438,53 25 300,11 506 738,64 
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C. Finanční krytí zhoršeného hospodá řského výsledku 
    
    v Kč  

Ukazatel   na 2 des. místa  

Ztráta celkem  0,00  

Zdroje krytí ztráty celkem   0,00  

- ze zůstatku rezervního fondu   0,00  

- z rozpočtu zřizovatele   0,00  

- jiným způsobem    0,00  

Převod ztráty do dalších období  0,00  

Kontrolní součet    0,00  
    
Datum: 3.3.2011 Zpracoval: Koudelková Schválil: PaedDr. Milan Hanák 
 Telefon: 566552920 Razítko: 

 
 
 
 
Výroční zprávu  zpracovali: vedení a sekretariát školy 
     učitelé 
      
 
 
V Bystřici nad Pernštejnem dne 30. 9. 2011 
 
 
 
         …………………………. 
             PaedDr. Milan Hanák 
                  ředitel školy 
 
 
 
 
 
Školská rada schválila výroční zprávu dne   …........................  . 
    
 
 
 
 
 
         …………………………….. 
          podpis 


