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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  2015/2016 s následujícím obsahem : 

 

 

 
 

             a)     Základní údaje o škole 

             b)     Charakteristika školy   

  c) Učební plány, hodinové dotace, ŠVP 

  d)    Personální zabezpečení – pedagogický sbor 

   Personální zabezpečení – zaměstnanci, Školská rada, Rada rodičů 

            e)     Údaje o přijímacím řízení 

             f)         Výsledky maturitních zkoušek – třída 4.A 

 Výsledky maturitních zkoušek - třída oktáva 

               Výsledky maturitních zkoušek - celkem  

  g) Umístění absolventů 

h)     Údaje o výsledcích kontrol a inspekce 

             i)   Olympiády a soutěže 

   j)    Prospěšné akce a aktivity volného času 

  k)  Další vzdělávání učitelů 

  l) Změny v materiálně technickém vybavení školy 

m) Zpráva o projektech, akcích 

n) Prevence sociálně patologických jevů 

o) Spolupráce s odborovou organizací 

  p) Zpráva o hospodaření školy za rok 2015 
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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 

 

 

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:    Kraj Vysočina 

     Žižkova 57 

     587 33 Jihlava 

 

Ředitel školy:    PaedDr. Milan Hanák 

Zástupce ředitele školy:  Mgr. Hana Borková 

 

 

Studijní obory:   79-41-K/81   Gymnázium – všeobecné 

     79-41-K/41   Gymnázium – všeobecné 

 

 

Školská rada:   zřízena 13. 10. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditel@gybnp.cz
mailto:sekretarka@gybnp.cz
http://www.gybnp.cz/
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b) Charakteristika školy 

 
Název vzdělávacího programu, počet tříd a žáků                    tříd    žáků 

   7941K/81   Gymnázium-všeobecné studium osmileté   8  217 

   7941K/41   Gymnázium-všeobecné studium čtyřleté   4  108 

                                                                                                        ------------------                        

12 325 

v průběhu roku ukončili studium       2 

přestoupili z jiné školy        2 

stav studentů k 30.6.2016   12 325 

 

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 

 

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

 

 Další požadavky    : nejsou 
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c)  Učební plány    
  

 

Naše škola nabízí tyto studijní obory : 

 

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

                                                                   oktáva) 

79 41 K / 41 – čtyřleté studium dle ŠVP (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) 

.  

 

 

 
 

ŠVP 

 

 
Studijní obor – studium: 79 41 K 81   Gymnázium - osmileté studium    

 

        79 41 K 41   Gymnázium – čtyřleté studium  

 

 

K 1.9. 2011 vstoupily v platnost následující verze ŠVP: 

 

3. verze – upravuje studium žákům čtyřletého studia, kteří započali své studium na naší škole  

k 1.9.2009 a k 1.9.2010 a žákům osmiletého studia, kteří započali studium na vyšším stupni gymnázia  

k 1.9.2009 a 1.9.2010. Týká se rovněž všech žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia, kteří započali 

své studium před 1.9.2011. 

 

4. verze – upravuje studium žákům čtyřletého studia i osmiletého studia, kteří započali své studium  

na naší škole k 1.9.2011 a žákům osmiletého studia, kteří započali studium na vyšším stupni gymnázia  

k 1.9.2011. Týká se rovněž všech žáků nižšího stupně osmiletého gymnázia, kteří započali své studium 

k 1.9.2011. 

 

K 1.9.2012 byla 3. verze pro oba studijní obory doplněna o dodatek I, který upravuje seznam seminářů. 

Nově byl přidán Seminář matematicko-fyzikální. 

 

 

Učební plány – viz níže. 
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Učební plán 3. verze ŠVP 

 

Nižší stupeň osmiletého gymnázia – 3. verze ŠVP 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI (OBORY) PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace         27 + 5 27 

Český jazyk a literatura 4 + 1 4 4 3 + 1 15 + 2 15 

Anglický jazyk 3 + 2 3 + 1 3 3 12 + 3 12 

Matematika a její aplikace         15 + 3 15 

Matematika 4 + 1 4 + 1 3 + 1 4 15 + 3 0 

Informační a komunikační technologie         1 + 2 1 

Informatika a výpočetní technika X 1 0 + 1 0 + 1 1 + 2 0 

Člověk a společnost         13 11 

Dějepis 2 2 2 2 8 0 

Občanská výchova 1 1 1 2 5 0 

Člověk a příroda         23 + 7 21 

Fyzika 1 + 1 1 + 1 2 2 6 + 2 0 

Chemie 0 1 + 1 2 2 5 + 1 0 

Zeměpis 1 + 1 1 + 1 2 2 6 + 2 0 

Biologie 1 + 1 1 + 1 2 2 6 + 2 0 

Umění a kultura         10 + 1 10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 1 + 1 1 6 + 1 0 

Člověk a zdraví         9 10 

Tělesná výchova 3 2 2 2 9 0 

Doplňující vzdělávací obory         0 + 6 0 

Německý jazyk X X 0 + 3 0 + 3 0 + 6 0 

Francouzský jazyk X X 0 + 3 0 + 3 0 + 6 0 

Ruský jazyk X X 0 + 3 0 + 3 0 + 6 0 

Nepovinné předměty         0 X 

Základy administrativy I X X 2 2 0 X 

Základy administrativy II X X X 2 0 X 

Sportovní hry 2 2 2 2 0 X 

Náboženství římsko - katolické 1 1 1 1 0 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 23 24 25 26 98 98 

CELKEM DISPONIBILNÍ 7 6 6 5 24 24 

CELKEM V ROČNÍKU 30 30 31 31 122 122 

VYSVĚTLIVKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět Český jazyk a literatura pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.  

 

Předmět Anglický jazyk pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk.  

 

Předměty Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk jsou blíže specifikovány v oblasti Doplňující vzdělávací obory.  

 

Matematika a její aplikace 

Předmět Matematika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

Člověk a příroda 

Předmět Fyzika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Fyzika a výstupy okruhu Práce s laboratorní technikou oboru 

Člověk a svět práce.   
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Předmět Chemie pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Chemie a výstupy okruhu Práce s laboratorní technikou 

oboru Člověk a svět práce. 

Předmět Biologie pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Biologie a výstupy okruhu Práce s laboratorní technikou 

oboru Člověk a svět práce. 

Předmět Zeměpis pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Zeměpis. 

 

Člověk a společnost 

Předmět Občanská výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Výchova k občanství, výstupy okruhu Svět práce 

oboru Člověk a svět práce a výstupy oboru Výchova ke zdraví.    

 

Předmět Dějepis pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Dějepis. 

 

Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor Člověk a svět práce s časovou dotací 3 vyučovací hodiny se na naší škole přímo nevyučuje. Jednotlivé 

tématické okruhy jsou integrovány následovně: 

- tématický okruh Svět práce je realizován v předmětu Občanská výchova v kvartě s časovou dotací 1 vyučovací hodina 

- tématický okruh Práce s laboratorní technikou je realizován v předmětech Fyzika, Chemie, Biologie v primě až kvartě se 

souhrnnou časovou dotací 2 vyučovací hodiny 

 

Umění a kultura 

Předmět Výtvarná výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Výtvarná výchova.  

 

Předmět Hudební výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Hudební výchova. 

 

Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví s časovou dotací 10 vyučovacích hodin je realizována následovně: 

- vzdělávací obor Výchova ke zdraví se na naší škole přímo nevyučuje 

- tématické okruhy oboru Výchova ke zdraví jsou integrovány v předmětech Tělesná výchova a Občanská výchova  

- předmět Tělesná výchova je realizován v rozsahu 9 vyučovacích hodin 

- zbývající povinná časová dotace oblasti Člověk a zdraví je realizována v předmětu Občanská výchova  

 

Informatika a informační a komunikační technologie 

Předmět Informatika a výpočetní technika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Informatika a informační a komu-

nikační technologie. 

 

Doplňující vzdělávací obory 

Naše škola nabízí od tercie tyto povinně volitelné předměty: 

Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk 

 

Nepovinné předměty 

Naše škola nabízí tyto nepovinné předměty: 

Sportovní hry, Základy administrativy I (pro začátečníky), Základy administrativy II (pro pokročilé), Náboženství římsko-

katolické. 
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Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté studium – 3.verze ŠVP 
 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 
(OBORY) 

1.ROČNÍK/ 

KVINTA 

2.ROČNÍK/ 

SEXTA 

3.ROČNÍK/ 

SEPTIMA 

4.ROČNÍK/ 

OKTÁVA 
ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace         37 + 4 
1/2 

36 

Český jazyk a literatura 3 + 1 3 + 1 3 + 1/2 3 + 1 12 + 3 

1/2 
12 

Anglický jazyk (cizí jazyk) 3 3 4 3 + 1 13 + 1 12 

Německý jazyk (cizí jazyk) 3 3 4 3 + 1 13 + 1 12 

Anglický jazyk (další cizí jazyk) 3 3 3 3 12 12 

Německý jazyk (další cizí jazyk) 3 3 3 3 12 12 

Francouzský jazyk (další cizí ja-
zyk) 

3 3 3 3 12 12 

Ruský jazyk (další cizí jazyk) 3 3 3 3 12 12 

Matematika a její aplikace         10 + 3 10 

Matematika 4 3 + 1 3 + 1 0 + 3 10 + 5 0 

Člověk a příroda         24 + 9 0 

Fyzika 2 + 1/3 2 + 1/3 2 + 1/3 0 + 2 6 + 3 0 

Chemie 2 + 1/3 2 + 1/3 2 + 1/3 0 + 1 6 + 2 0 

Biologie 2 + 1/3 2 + 1/3 2 + 1/3 0 + 2 6 + 3 0 

Zeměpis 2 2 2 X 6 0 

Ekologie X X X 0 + 1 0 + 1 0 

Člověk a společnost         13 + 2 0 

Základy společenských věd 2 2 1 2 7 0 

Dějepis 2 2 2 X 6 0 

Společnost 20. století X X X 0 + 2 0 + 2 0 

Člověk a svět práce         0 + 1 
1/2 

0 

Úvod do světa práce X X 0 + 1 1/2 X 0 + 1 

1/2 
0 

Umění a kultura         4 4 

Hudební výchova 2 2 X X 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 X X 4 0 

Člověk a zdraví         8 8 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 8 

Informační a komunikační 
technologie 

        2 4 

Informatika a výpočetní technika 2 X X X 2 0 

Volitelné předměty         8 + 4 8 

1. volitelný předmět X 2 2 X 4 X 

2. volitelný předmět X X 2 2 2 X 

3. volitelný předmět  X X X 0 + 2 0 + 2 X 

4. volitelný předmět X X X 0 + 2 0 + 2 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 31 30 30 15 106 106 

CELKEM DISPONIBILNÍ 2 3 4 17 26 26 

CELKEM V ROČNÍKU 33 33 34 32 132 132 
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VYSVĚTLIVKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

 

Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět Český jazyk a literatura pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Předmět s časovou 

dotací 3,5 hodiny v septimě je v 1. pololetí realizován ve 4 hodinách týdně a v 2. pololetí pouze ve 3 hodinách týdně. 

 

Předměty Anglický jazyk a Německý jazyk pokrývají všechny výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Tématický okruh 

Zpracování a prezentace informací oboru Informatika a informační a komunikační technologie je realizován v předmětech 

Anglický jazyk a Německý jazyk ve 3. ročníku s časovou dotací 1 vyučovací hodina.  

 

Předměty Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk pokrývají všechny výstupy vzdělávacího oboru Další cizí 

jazyk. 

 

Matematika a její aplikace 

Předmět Matematika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

Člověk a příroda 

Předmět Fyzika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Fyzika. 

 

Předmět Chemie pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Chemie. 

 

Předmět Biologie pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Biologie. 

 

Předmět Zeměpis pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Geografie. 

 

Předmět Ekologie pokrývá výstupy tématických okruhů Životní prostředí, Geografické informace a terénní vyučování 

z oboru Geografie, Zpracování a prezentace informací z oboru Informatika a informační a komunikační technologie. 

 

Laboratorní práce nejsou na naší škole realizovány jako samostatný předmět. Jsou součástí předmětů Fyzika, Chemie, Bio-

logie. V učebním plánu je uvedena dotace 0,33 hodin v 1. , 2. a 3. ročníku pro každý předmět zvlášť. V rozvrhu jsou reali-

zovány jako 3 x 2 vyučovací hodiny za 6 týdnů. 

 

Člověk a společnost 

Předmět Základy společenských věd pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ 

vyjma tématického okruhu Mezinárodní vztahy, Globální svět z oboru Občanský a společenskovědní základ a dále pak 

realizuje výstupy oboru Člověk a svět práce. 

 

Předmět Dějepis pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Dějepis vyjma tématického okruhu Moderní doba II – Sou-

dobé dějiny.  

 

Předmět Společnost 20. století pokrývá výstupy tématického okruhu Mezinárodní vztahy, Globální svět z oboru Občanský a 

společenskovědní základ a výstupy tématického okruhu Moderní doba II – Soudobé dějiny oboru Dějepis. 

 

Člověk a svět práce 

Všechny výstupy oboru jsou realizovány v předmětu Základy společenských věd a výstupy tématického okruhu Trh práce a 

profesní volba jsou realizovány v předmětu Úvod do světa práce s časovou dotací 1,5 hodiny ve 3. ročníku. 

 

Umění a kultura 

Předmět Výtvarná výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Výtvarný obor a společného okruhu Umělecká 

tvorba a komunikace.  

 

Předmět Hudební výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Hudební obor a společného okruhu Umělecká 

tvorba a komunikace. 
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Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví s časovou dotací 8 vyučovacích hodin je realizována následovně: 

- vzdělávací obor Výchova ke zdraví se na naší škole přímo nevyučuje 

- tématické okruhy oboru Výchova ke zdraví jsou integrovány v předmětech Základy společenských věd, Biologie 

- předmět Tělesná výchova je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin 

tématické okruhy Zdravý způsob života a péče o zdraví a Ochrana člověka za mimořádných situací jsou realizovány 

ve školním projektu První pomoc a bezpečnost 

 

Informatika a informační a komunikační technologie 

Vzdělávací obor Informatika a informační a komunikační technologie s časovou dotací 4 vyučovací hodiny je realizován 

následovně: 

- předmět Informatika a výpočetní technika pokrývá všechny výstupy oboru Informatika a informační a komunikační tech-

nologie v časovém rozsahu 2  vyučovací hodiny 

- předmět Anglický jazyk integruje výstup tématického okruhu Zpracování prezentace informací s časovou dotací 1 vyučo-

vací hodina 

- předmět Ekologie integruje výstup tématického okruhu Zpracování prezentace informací s časovou dotací 1 vyučovací 

hodina 

 

Volitelné vzdělávací aktivity 

Naše škola nabízí následující vzdělávací obory. Níže je vysvětlen systém volby těchto předmětů.  

 

Systém volby:  

      2. ročník   

1. volitelný předmět: 

 Latina, Informatika a výpočetní technika, Deskriptivní geometrie 

 

3. ročník   

1. volitelný předmět:  

Latina, Informatika a výpočetní technika, Deskriptivní geometrie 

 

2. volitelný předmět: 

Konverzace z  anglického jazyka (dvouletá) nebo  Konverzace z německého jazyka (dvouletá) 

4. ročník   

2. volitelný předmět: 

Konverzace z  anglického jazyka (dvouletá) nebo  Konverzace z německého jazyka (dvouletá) 

 

3. a 4. volitelný předmět 

Žáci si volí dva volitelné semináře z následující nabídky: 

Seminář matematicko-fyzikální 

Seminář z biologie 

Seminář z chemie 

Literární seminář 

Jazykový seminář 

Seminář ze zeměpisu 

Společenskovědní seminář 

Seminář z dějepisu 

Konverzace z anglického jazyka (jednoletá) 

Konverzace z německého jazyka (jednoletá) 

Konverzace z francouzského jazyka 

Konverzace z ruského jazyka 

Dějiny umění 

 

Nepovinné předměty 

Naše škola nabízí tyto nepovinné předměty: 

Sportovní hry, Základy administrativy I (pro začátečníky), Základy administrativy II (pro pokročilé). 
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Učební plán 4. verze ŠVP 

 

Nižší stupeň osmiletého gymnázia – 4. verze ŠVP 

 
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI (OBORY) 1 2 3 4 ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace         27 + 5 27 

Český jazyk a literatura 4 + 1 4 4 3 + 1 15 + 2 15 

Anglický jazyk 3 + 2 3 + 1 3 3 12 + 3 12 

Matematika a její aplikace         15 + 3 15 

Matematika 4 + 1 4 + 1 3 + 1 4 15 + 3 0 

Informační a komunikační technologie         1 + 2 1 

Informatika a výpočetní technika X 1 0 + 1 0 + 1 1 + 2 0 

Člověk a společnost         13 11 

Dějepis 2 2 2 2 8 0 

Občanská výchova 1 1 1 2 5 0 

Člověk a příroda         23 + 7 21 

Fyzika 1 + 1 1 + 1 2 2 6 + 2 0 

Chemie 0 1 + 1 2 2 5 + 1 0 

Zeměpis 1 + 1 1 + 1 2 2 6 + 2 0 

Biologie 1 + 1 1 + 1 2 2 6 + 2 0 

Umění a kultura         10 + 1 10 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 1 + 1 1 6 + 1 0 

Člověk a zdraví         9 10 

Tělesná výchova 3 2 2 2 9 0 

Doplňující vzdělávací obory         0 + 6 0 

Německý jazyk X X 0 + 3 0 + 3 0 + 6 0 

Francouzský jazyk X X 0 + 3 0 + 3 0 + 6 0 

Ruský jazyk X X 0 + 3 0 + 3 0 + 6 0 

Nepovinné předměty         0 X 

Základy administrativy I X X 2 2 0 X 

Základy administrativy II X X X 2 0 X 

Sportovní hry 2 2 2 2 0 X 

Náboženství římsko - katolické 1 1 1 1 0 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 23 24 25 26 98 98 

CELKEM DISPONIBILNÍ 7 6 6 5 24 24 

CELKEM V ROČNÍKU 30 30 31 31 122 122 

 

VYSVĚTLIVKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět Český jazyk a literatura pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.  

 

Předmět Anglický jazyk pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk.  

 

Předměty Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk jsou blíže specifikovány v oblasti Doplňující vzdělávací obory.  

 

Matematika a její aplikace 

Předmět Matematika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 
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Člověk a příroda 

Předmět Fyzika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Fyzika a výstupy okruhu Práce s laboratorní technikou oboru 

Člověk a svět práce.   

 

Předmět Chemie pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Chemie a výstupy okruhu Práce s laboratorní technikou 

oboru Člověk a svět práce. 

 

Předmět Biologie pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Biologie a výstupy okruhu Práce s laboratorní technikou 

oboru Člověk a svět práce. 

 

Předmět Zeměpis pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Zeměpis. 

 

Člověk a společnost 

Předmět Občanská výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Výchova k občanství, výstupy okruhu Svět práce 

oboru Člověk a svět práce a výstupy oboru Výchova ke zdraví.    

 

Předmět Dějepis pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Dějepis. 

 

Člověk a svět práce 

Vzdělávací obor Člověk a svět práce s časovou dotací 3 vyučovací hodiny se na naší škole přímo nevyučuje. Jednotlivé 

tématické okruhy jsou integrovány následovně: 

- tématický okruh Svět práce je realizován v předmětu Občanská výchova v kvartě s časovou dotací 1 vyučovací hodina 

- tématický okruh Práce s laboratorní technikou je realizován v předmětech Fyzika, Chemie, Biologie v primě až kvartě se 

souhrnnou časovou dotací 2 vyučovací hodiny 

 

Umění a kultura 

Předmět Výtvarná výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Výtvarná výchova.  

 

Předmět Hudební výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Hudební výchova. 

 

Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví s časovou dotací 10 vyučovacích hodin je realizována následovně: 

- vzdělávací obor Výchova ke zdraví se na naší škole přímo nevyučuje 

- tématické okruhy oboru Výchova ke zdraví jsou integrovány v předmětech Tělesná výchova a Občanská výchova  

- předmět Tělesná výchova je realizován v rozsahu 9 vyučovacích hodin 

- zbývající povinná časová dotace oblasti Člověk a zdraví je realizována v předmětu Občanská výchova  

 

Informatika a informační a komunikační technologie 

Předmět Informatika a výpočetní technika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Informatika a informační a komu-

nikační technologie. 

 

Doplňující vzdělávací obory 

Naše škola nabízí od tercie tyto povinně volitelné předměty: 

Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk 

 

 

Nepovinné předměty 

Naše škola nabízí tyto nepovinné předměty: 

Sportovní hry, Základy administrativy I (pro začátečníky), Základy administrativy II (pro pokročilé), Náboženství římsko-

katolické 
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Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté studium – 4. verze ŠVP 

 
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 
(OBORY) 

1.ROČNÍK/ 

KVINTA 

2.ROČNÍK/ 

SEXTA 

3.ROČNÍK/ 

SEPTIMA 

4.ROČNÍK/ 

OKTÁVA 
ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace         36 + 7 36 

Český jazyk a literatura 3 3 + 1 3 + 1 3 + 1 12 + 3  12 

Anglický jazyk (cizí jazyk) 3 + 1 3 + 1 3 + 1  3 + 1 12 + 4 12 

Německý jazyk (cizí jazyk) 3 + 1 3 + 1 3 + 1  3 + 1 12 + 4 12 

Anglický jazyk (další cizí jazyk) 3 3 3 3 12 12 

Německý jazyk (další cizí jazyk) 3 3 3 3 12 12 

Francouzský jazyk (další cizí ja-
zyk) 

3 3 3 3 12 12 

Ruský jazyk (další cizí jazyk) 3 3 3 3 12 12 

Matematika a její aplikace         10 + 4 10 

Matematika 4 3 + 1 3  0 + 3 10 + 4 0 

Člověk a příroda         24 + 8 0 

Fyzika 2 + 1/3 2 + 1/3 2 + 1/3 0 + 2 6 + 3 0 

Chemie 2 + 1/3 2 + 1/3 2 + 1/3 0 + 1 6 + 2 0 

Biologie 2 + 1/3 2 + 1/3 2 + 1/3 0 + 2 6 + 3 0 

Zeměpis 2 2 2 X 6 0 

Člověk a společnost         12 + 3 0 

Základy společenských věd 2 2 2 0 + 1 6 + 1 0 

Dějepis 2 2 2 X 6 0 

Společnost 20. století X X X 0 + 2 0 + 2 0 

Umění a kultura         4 4 

Hudební výchova 2 2 X X 4 0 

Výtvarná výchova 2 2 X X 4 0 

Člověk a zdraví         8 8 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 8 

Informační a komunikační 
technologie 

        4 4 

Informatika a výpočetní technika 2 2 X X 4 0 

Volitelné předměty         8 + 4 8 

1. volitelný předmět X X 2 2 4 X 

2. volitelný předmět X X 2 2 2 X 

3. volitelný předmět  X X X 0 + 2 0 + 2 X 

4. volitelný předmět X X X 0 + 2 0 + 2 X 

CELKEM ZÁKLADNÍ 31 30 30 15 106 106 

CELKEM DISPONIBILNÍ 2 4 3 17 26 26 

CELKEM V ROČNÍKU 33 34 33 32 132 132 

 

VYSVĚTLIVKY K UČEBNÍMU PLÁNU 

Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět Český jazyk a literatura pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.  

 

Předměty Anglický jazyk a Německý jazyk pokrývají všechny výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk.  

 

Předměty Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk pokrývají všechny výstupy vzdělávacího oboru Další cizí ja-

zyk. 
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Matematika a její aplikace 

Předmět Matematika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. 

 

Člověk a příroda 

Předmět Fyzika pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Fyzika. 

 

Předmět Chemie pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Chemie. 

 

Předmět Biologie pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Biologie a zčásti Geologie. 

 

Předmět Zeměpis pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Geografie a zčásti Geologie. 

 

Laboratorní práce nejsou na naší škole realizovány jako samostatný předmět. Jsou součástí předmětů Fyzika, Chemie, Bio-

logie. V učebním plánu je uvedena dotace 0,33 hodin v 1. , 2. a 3. ročníku pro každý předmět zvlášť. V rozvrhu jsou reali-

zovány jako 3 x 2 vyučovací hodiny za 6 týdnů. 

 

Člověk a společnost 

Předmět Základy společenských věd pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ 

vyjma tématického okruhu Mezinárodní vztahy, Globální svět z oboru Občanský a společenskovědní základ a dále pak 

realizuje výstupy oboru Člověk a svět práce. 

 

Předmět Dějepis pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Dějepis vyjma tématického okruhu Moderní doba II – Sou-

dobé dějiny.  

 

Předmět Společnost 20. století pokrývá výstupy tématického okruhu Mezinárodní vztahy, Globální svět z oboru Občanský a 

společenskovědní základ a výstupy tématického okruhu Moderní doba II – Soudobé dějiny oboru Dějepis. 

 

Člověk a svět práce 

Všechny výstupy oboru jsou realizovány v předmětu Základy společenských věd a výstupy tématického okruhu Trh práce a 

profesní volba jsou realizovány v projektu Příprava na volbu povolání ve 3. ročníku. 

 

Umění a kultura 

Předmět Výtvarná výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Výtvarný obor a společného okruhu Umělecká 

tvorba a komunikace.  

 

Předmět Hudební výchova pokrývá všechny výstupy vzdělávacího oboru Hudební obor a společného okruhu Umělecká 

tvorba a komunikace. 

 

Člověk a zdraví 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví s časovou dotací 8 vyučovacích hodin je realizována následovně: 

- vzdělávací obor Výchova ke zdraví se na naší škole přímo nevyučuje 

- tématické okruhy oboru Výchova ke zdraví jsou integrovány v předmětech Základy společenských věd, Biologie 

- předmět Tělesná výchova je realizován v rozsahu 8 vyučovacích hodin 

tématické okruhy Zdravý způsob života a péče o zdraví a Ochrana člověka za mimořádných situací jsou realizovány 

ve školním projektu První pomoc a bezpečnost 

 

Informatika a informační a komunikační technologie 

Předmět Informatika a výpočetní technika pokrývá všechny výstupy oboru Informatika a informační a komunikační techno-

logie.  

 

Volitelné vzdělávací aktivity 

Naše škola nabízí následující vzdělávací obory. Níže je vysvětlen systém volby těchto předmětů.  
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Systém volby:  

3. ročník   

Žáci si volí dva volitelné semináře z nabídky 1. a 2. volitelného předmětu. Mohou zvolit i dva semináře ze stejného 

bloku. 

 

1. volitelný předmět: 

Seminář z matematiky, Společenskovědní seminář, Konverzace z  anglického jazyka (dvouletá) nebo  Konverzace 

z německého jazyka (dvouletá) 

 

 

2. volitelný předmět:  

Latina, Informatika a výpočetní technika, Deskriptivní geometrie 

 

4. ročník   

Žáci pokračují ve zvolených seminářích z předchozího ročníku. 

 

1. volitelný předmět: 

Seminář z matematiky, Společenskovědní seminář, Konverzace z  anglického jazyka (dvouletá) nebo  Konverzace 

z německého jazyka (dvouletá) 

 

2. volitelný předmět:  

Latina, Informatika a výpočetní technika, Deskriptivní geometrie 

 

3. a 4. volitelný předmět 

Žáci si volí dva volitelné semináře z následující nabídky: 

Seminář matematicko-fyzikální 

Seminář z biologie 

Seminář z matematiky 

Seminář z chemie 

Literární seminář 

Jazykový seminář 

Seminář ze zeměpisu 

Seminář z dějepisu 

Konverzace z anglického jazyka (jednoletá) 

Konverzace z německého jazyka (jednoletá) 

Konverzace z francouzského jazyka 

Konverzace z ruského jazyka 

Dějiny umění 

 

Nepovinné předměty 

Naše škola nabízí tyto nepovinné předměty: 

Sportovní hry, Základy administrativy I (pro začátečníky), Základy administrativy II (pro pokročilé) 
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 d)   Personální zabezpečení  – pedagogický sbor 
 k 30. 6. 2016 

 

 

Příjmení a jméno  Vzdělání Aprobace Úvazek praxe 

Bárta Martin, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ Aj-Tv 1 16 

Benešová Marie, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ Čj-Frj DMD 8 

Borková Hana, Mgr.            VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Rj-Vv-Z 1 25 

Bartoňová Eva, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ M-IVT-F 1 11 

Bouček Alois, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Tv 0,286 44 

Císařová Libuše, PaedDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Čj-Tv 1 34 

Čermák Petr, PhDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Čj-D 1 30 

Dřínovská Marie, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-Ch 1 20 

Fexa Zdeněk, Ing. VŠ systémové inženýrství, IVT 1 36 

 pedagogická způsobilost    

Filipová Pavla, Mgr.              VŠ učitelství pro SŠ Nj 1 21 

Hanák Milan, PaedDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Ov-Rj-Nj 1 31 

Holá Lucie, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ  0,714 2 

Horáčková Jarmila, PhDr. VŠ učitelství pro SŠ Čj-D 1 33 

Chlumský Jaroslav, RNDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-Z 1 30 

Musilová Eva, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ Bi-Z 1 5 

Illek Jan, Mgr.  VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ IVT-Tv 1 20 

Jirků Jiřina, RNDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-F-Dg 1 33 

Kunovská Pavla, Mgr.          VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Čj-D-Aj 1 19 

Kočíková Marta, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Aj-Rj-Vv 1 36 

Kubík Zdeněk, RNDr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Ch-Bi 1 33 

Kubíková Blanka, Mgr. VŠ učitelství pro SŠ Ov-Rj 1 16 

Prokopová Zora, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ a SŠ  Dě-Vv 0,476 18 

Slámová Ivanka, Ing. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ ZA 0,476 47 

Slouková Jaroslava VŠ učitelství pro SŠ Frj-L 0,619 41 

Stará Monika, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-F 1 21 

Straková Markéta., Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Aj 0,667 16 

Svobodová Vlasta, Mgr.        VŠ učitelství pro SŠ M-Z 1 15 

Veselý Libor, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Nj-Aj-D 1 14 

Veselý David, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ Nj-Z 1 13 

Žilková Tereza, Mgr. VŠ učitelství pro ZŠ i SŠ M-Ov 1 7 
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Personální zabezpečení – zaměstnanci 
 k 30. 6. 2016 

 

 

 

Příjmení a jméno 

 

 

Vzdělání 

Pracovní 

zařazení 

zaměstnance 

 

Úvazek 

Praxe 

 

Sýsová Věra, Ing. VŠ hospodářka 

školy 

1 31 

Švestková Radka                             ÚSO mzdová účetní 1 23 

     

Štětková Alena SO úklid 1 23 

Filipi Helena ÚSO úklid 0,75 25 

Navrátilová Blanka SO úklid 1 38 

Šikulová Alena SO úklid 1 30 

Štarha Petr SO technický 

 pracovník 

1,176 23 

Bílková Jitka SO výdejna  0,312 26 

Macháčková Jarmila Z výdejna 0,312 22 

Krásenská Hana  SO výdejna 0,5 39 

Filipi Helena ÚSO výdejna 0,25 25 

 

 

 

 

 

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: MUDr. Andrea Stalmachová 

    studentka Marie Dvořáková 

 

za zřizovatele: pan Jan Slámečka – člen zastupitelstva Kraje Vysočina, předseda Bezpečnostní 

                                                        komise 

  paní Dana Padrtková – zaměstnanec  MÚ Bystřice nad Pernštejnem 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

- školní rok 2015/2016 - 

  

 

18 

 

Rada rodičů při SRPŠ 
 

 

 

RADA RODIČŮ pro školní rok 2015/16 
 

 

 

 

 

 

 

prima:  p. Dagmar Brdárová     777 689 089 
 

sekunda: Ing. Vlastimil Růžička, Lísek   736 529 366 
 

tercie:  p. Jana Hroncová, Bystřice n. P.   604 243 091 

 

kvarta:  Ing. Kateřina Makovská, Bystřice n. P.  604 319 638 

 

 

 

 

 

 

1.A:  p. Kateřina Proksová     732 600 356 
 

kvinta:  p. Klaudie Neterdová, Bystřice n. P.    
 

2.A:  p. David Zbořil, Bystřice n. P.    

 

sexta:  p. Zuzana Houdková, Bystřice n. P.   603 708 137 

 

3.A:  p. Lenka Elčknerová, Bystřice n. P.   724 578 992 

 

septima: Ing. Pavel Sýkora, Rožná    602 685 912 

 

4.A:  p. Marie Sedláčková, Bystřice n. P.   731 455 618 

 

oktáva:  Ing. Marie Dvořáková, Bystřice n. P.  607 176 587 
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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 a českého jazyka. 
 

     

 hoši dívky celkem 

Počet přihlášených 15 26 41 

Počet přijatých 12 18 30 

                                                          

 

 

 

              - čtyřleté studium – kód oboru 79-41-K/41 
 

Přijímací řízení žáků z 9.tříd do 1.ročníku čtyřletého studia proběhlo v 1. a 2. kole. 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 4 18 22 

Počet přijatých 2 10 12 
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f)  Výsledky vzdělávání  žáků podle cílů stanovených ŠVP 
           

Třída S vyznamenáním  Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Průměr 

Prima 18 12 0 0 1,43 

Sekunda 16 14 0 0 1,43 

Tercie 14 15 0 0 1,58 

Kvarta 10 18 0 1 1,78 

1.A 7 23 0 0 1,97 

Kvinta 7 19 0 0 1,86 

2.A 7 22 0 0 1,99 

Sexta 10 19 1 0 1,86 

3.A 8 11 0 0 1,76 

Septima 10 7 1 0 1,62 

   

 

 

Výsledky maturitních zkoušek 
 

Třída : 4.A  
          

hoši dívky celkem prospěch 

9 11 20 prospěl 

3 4 7 prospěl s vyznamenáním 

1 2 3 neprospěl 

   

    

Třída : Oktáva  
 

         

hoši dívky celkem prospěch 

2 12 14 prospěl 

5 9 14 prospěl s vyznamenáním 

0 0 0 neprospěl 
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g) Umístění absolventů 

 

 

Umístění absolventů 2015 – 16 
 

Oktáva: 

 

MUNI Brno  7    VŠ 26  96,3% 

VUT Brno  3    nezam. 1 3,7% 

MENDELU Brno 2 

JAMU Brno  1 

VFF Brno  2 

Veřejně správní akademie 1 

Vysoká škola K: Engliše  1 

UP Olomouc  5 

U Hradec Králové 1 

KU Praha  1 

VŠE Praha  1 

V. Británie  1 

Nezaměstnaný 1 

 

4. A 

 

MUNI Brno  7    VŠ 21 70% 

VUT Brno  6 

MENDELU Brno 4 

U Pardubice  1 

Univerzita V. Británie  2 

VOŠ Praha  1    3,3% 

SZEŠ Bystřice 1    3,3% 

SŠ   2    6,7% 

Jazyková šk  1    3,3% 

Au-pair  2    6,7% 

Mateřská d.  1    3,3% 

Prof. tenista  1    3,3% 
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h)  Údaje o kontrolách a inspekcích 

 

 
 

 Ve školním roce 2015/2016 proběhly na naší škole tyto kontroly: 

 

 

 

 1. Kontrola  hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2014 a období účetně souvise-

jící, na základě pověření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina č. 20155181303 ze dne 23. 

10. 2015 a č. 20155187130 ze dne 27.10.2015. 

 

 

Kontrolu provedli:  Ing. Stanislav Zápotočný, vedoucí kontrolní skupiny 

 Ing.Iva Ďásková, člen kontrolní skupiny 

 Ing. Lucie Kosmáková, člen kontrolní skupiny 

 Ing. Zdeňka Křivánková, člen kontrolní skupiny 

ve dnech 2.-3.11 a 5. 11. 2015. 

 
  Viz.  závěrečný protokol  č. 29/FK/2015. 

 

 

 

  
 2. Kontrola projektu „Výzva 56“ reg. č. CZ. 1.07/1.1.00/56.1980 s názvem Evropa inspiruje. 

 

  Kontrolu provedli: Ing Petr Veselský, vedoucí kontrolní skupiny 

           Mgr. Michaela Štovčíková, člen kontrolní skupiny 

         dne 29. 3. 2016. 

 
  Viz. závěrečný protokol č. 058/2016-492. 
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i)           Olympiády a soutěže 

 

 
předmět druh soutěže úroveň soutěžící umístění 

Ma MO Z9 okres 1 student 3.-4. místo 

  kraj 1 student 11.-12. místo 

 MO Z8 okres 2 studenti 8.-10.,11.-17.místo 

 MO Z7 okres 3 studenti 5.-10.,11.-13.,11.-

13. místo 

 MO Z6 okres 4 studenti 10.-13.,14.-17.,18.-

25.,26.-32. místo 

 Pythagoriáda okres 10 studentů 2.-4. místo 

Fy FO kat. D kraj 2 studenti 26.,27. místo 

 FO kat. E okres 1 student úspěšný řešitel 

 FO kat. F okres 4 studenti 1., 4.-5. místo 

 Archimediáda okres 4 studenti 2.,7.,11.-12.místo 

 Matematický klokan okres 3 studenti mezi 10 nejlepšími 

Nj Konverzační soutěž školní kolo 

NG 

4 studenti  

 Konverzační soutěž školní kolo 

VG 

8 studentů  

 Olympiáda v NJ okres II. B 1 student  

 Olympiáda v NJ okres III. A 2 studenti 2., 7. místo 

 Němčinář roku – online test státní– republ. 19 studentů  

 Partnerská výměna 

s Crimmitschau 

 25-něm.studenti 

150-čeští studenti 

 

Tv CORNY pohár okres VG H +D 2. a 4. místo 

 Fotbal okrsek VG hoši 2. místo 

 Přespolní běh okrsek NG H + D 3. a 4. místo 

 Pohár starosty mezinárodní NG + VG 1. a 3. místo 

 Minifotbal okrsek NG hoši 4. místo 

 Florbal okrsek mladší žáci H +D 2. a 4. místo 

 Florbal okrsek starší žáci H + D 2. a 3. místo 

 Basket okres dorost 2. místo 

 Volejbal okres mladší žáci H + D 4. a 6. místo 

 Vánoční turnaj v basketba-

lu 

 mladší + starší žáci 1. a 1. místo 

 Basket okrsek VG H + D 1. a 2. místo 

 Basket okres VG H + D 3. a 3. místo 

 Basket okrsek VG H + D 1. a 2. místo 

 Basket  okres VG hoši 3. místo 

 Sálová kopaná okrsek VG hoši 1. místo 

 Sálová kopaná okres VG hoši 4. místo 

 Pohár Rozhlasu okres VG H + D 4.,5., 7. a 8. místo 

  Atletický čtyřboj okres VG H + D  2. a 3. místo 

 Atletický čtyřboj kraj VG H + D 4. a 5. místo 
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 Atletický čtyřboj okres VG H + D 8. a 11. místo 

Vv Světlo pro život celorepubli-

ková 

34 studentů A2 1. místo 

A3 1.,2.,3. místo 

 Světlo pro život celosvětová 1 student prezentace České 

republiky na konfe-

renci v Mexiku 

 Kořeny – základ rodiny mikroregion 

Bystřicko 

5 studentů 1. místo 

 Požární ochrana Žďárský regi-

on 

10 soutěžících  

 Můj stroj – Železárny Ště-

pánov nad Svrtakou 

   

 Co se skrývá v šapitó? celorepubli-

ková 

1 studentka  

Čj OČJ školní kolo 28 studentů  

 Olympiáda Čj okres 1 studentka 17. -20. místo 

  okres 2 studenti 5. místo 

8.-11. místo 

 Školní kolo recitační soutěž školní kolo 14 studentů 4 x postup 

 Mladý Demosthenes školní kolo 28 studentů  

 Recitační soutěž městské kolo 4 studenti 3. místo 

 Wolkerův Prostějov region.kolo 1 student účast 

 

 Přehlídka v sólovém před-

nesu 

okresní kolo 3 studenti  

 Knihovna V. Havla republika 1 student 2. místo 

 Památník Terezín republika 1 student 2. místo 

 Olympiáda Čj  1 student  

 Recitační soutěž   1 studentka postup do okresního 

a městského kola 

Aj Konverzační soutěž  okres 2 studenti 5. místo + 7. místo 

Bi Biologická olympiáda školní kolo 21 studentů  

 Biolog. olympiáda kat.A krajské kolo 1 student 24. místo 

 Biolog. olympiáda kat.B krajské kolo 2 studenti 10. a 13. místo 

 Biolog. olympiáda kat.C okresní kolo 1 student 11. místo 

 Biolog. olympiáda kat.D okresní kolo 1 student 13. místo 

Ekologie Enersol okres 2 studenti 3. místo 

 Enersol celostátní kolo 2 studenti 5. místo 

 Energy Globe Award celostátní kolo 2 studenti zatím nejasné 

Ch Chemická olympiáda kat.C kraj 2 studenti  

 Chemická olympiáda kat.B školní 4 studenti  

 Chemická olympiáda kat.C školní 9 studentů 2 postup 

Ov Poznej Vysočinu školní kolo kvarta  

 Poznej Vysočinu krajské kolo 2 studenti 31. místo 

 Finanční gramotnost okresní kolo 6 studentů 4. místo, 5. místo 

 Sapere – vědět jak žít okres  3 studenti 2. místo 

 Sapere – vědět jak žít kraj 3 studenti 2. místo 
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 Tuta via vitae okres 3 studenti 2. místo 

 Tuta via vitae republika 3 studenti účast 

ZSV S Vysočinou do Evropy školní kolo 19 studentů bez postupu 

 Olympiáda lidských práv školní kolo  19 studentů bez postupu 

 Nebojme se myslet školní kolo 3 studenti bez postupu 

 Navrhni projekt školní kolo 3 studenti bez postupu 

 Euroscola školní kolo 6 studentů bez postupu 

 Europa Secura krajské kolo 6 studentů 2. místo 

 

 

j)     Prospěšné akce a aktivity volného času 
 

Výčet akcí školní rok 2015/2016 Počet Zajiš-

ťovalo 

Vedoucí + dohled 

 žáků peda-

gogů 

 

Exkurze a výlety    

Praha (okt + 4.A) 27 + 28 4 Mgr. L. Veselý 

PhDr. P. Čermák 

RNDr. J. Chlumský 

PhDr. J. Horáčková 

Školní výlet – tercie – Brno 28 2 Mgr. P. Filipová 

Mgr. P. Kunovská 

Exkurze – tercie+kvarta – Litomyšl  40 3 Mgr. P. Filipová 

PaedDr. L. Císařová 

PhDr. Čermák 

Branný den – Paintball Bystřice n.P. –tercie, sekunda 51 3 Mgr. P. Filipová 

Mgr. M. Stará 

Mgr. P. Kunovská 

Hrad Pernštejn – podzimní aranžmá 30 2 Mgr. H. Borková 

RNDr. J. Chlumský 

    

Králíky, Stezka v oblacích 26 2 PaedDr. L. Císařová 

Mgr. M. Kočíková 

Toulovcovy maštale, Litomyšl 40 3 PaedDr. L. Císařová 

Mgr. P. Filipová 

PhDr. P. Čermák 

Údolí Doubravky, Kutná Hora 52 4 PaedDr. L. Císařová 

Mgr. M. Stará 

RNDr. J. Chlumský 

PhDr. P. Čermák 

Praha – Parlament 55 5 Mgr. B. Kubíková 

Mgr. T. Žilková 

p. J. Slouková 

Mgr. E. Musilová 

Mgr. H. Borková 

Jeseníky  26 2 Mgr. B. Kubíková 
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RNDr. Z. Kubík 

Wera Werk Bysřice nad Pernštejnem 32 2 Mgr. B. Kubíková 

Mgr. J. Illek 

Anglie 20 2 Mgr. E. Musilová 

Mgr. T. Žilková 

Třebíč a Dukovany 22 1 Mgr. M. Dřínovská 

Mgr. E. Musilová 

Výzkumná stanice Bystřice nad Pernštejnem 20 1 Mgr. E. Musilová 

Vltava 25 2 Mgr. J. Illek 

Ing. Z. Fexa 

Český Krumlov 2  Mgr. J. Illek 

Ing. Z. Fexa 

LVK  Jeseníky 45 4 PeadDr. L. Císařová 

Mgr. J. Illek 

Mgr. D. Veselý 

Mgr. L. Holá 

LSTK Daňkovice 30 4 Mgr. M. Bárta 

PaedDr. L. Císařová 

Mgr. D. Veselý 

Mgr. L. Holá 

Charitativní a společensky prospěšné akce    

Adventní jarmark a tvořivé dílny  1 Mgr. H. Borková 

Adventní sbírka 2015 celá škola 13  PaedDr. L. Císařová 

+ třídní učitelé 

CANTANT 2016 Brno (22. ročník gym. sborů) 18 4 Mgr. M. Kočíková 

+ vystupující 

OPAVA CANTAT  2016 (8. krajská přehlídka středo-

školských pěveckých sborů) 

22 4 Mgr. M. Kočíková 

+ vystupující 

Besedy a školní akce, výstavy, divadelní představení    

Beseda o energetice a úložištích radioakt. odpadů - 

SÚRAO 

1.A + kvi 1 RNDr. J. Jirků 

Příprava na SDÖ ve spolupráci s OEI Brno 25 1 Mgr. P. Filipová 

WERA – návštěva sept., 3.A 34 1 Mgr. P. Filipová 

Výstava v muzeu – L. Boček, Š. Axman 30 1 Mgr. H. Borková 

Výstava v muzeu – F. Dvořáček 30 1 Mgr. H. Borková 

KD - Společenské chování 140 1 Mgr. H. Borková 

Divadelní představení MěD Brno 30 2 PaedDr. L. Císařová 

Mgr. B. Kubíková 

Záhady v hist. i přírodě A. Vašíček 120 1 PaedDr. L. Císařová 

Václav Havel – Audience + Vernisáž (divadlo) 190 1 PaedDr. L. Císařová 

Divadelní představení MěD Brno  55 2 PaedDr. L. Císařová 

RNDr. Chlumský 

Listování – Legenda H + Z 197 1 PaedDr. L. Císařová 

Krocení múzy 16 1 PaedDr. L. Císařová 

Beseda FCE 40 1 Mgr. P. Kunovská 

Gymnázium – beseda z. Pospíšil 60 1 Mgr. E. Musilová 

PPP Charita Žďár nad Sázavou (prima-kvarta) 117 1  Mgr. E. Musilová 
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Seiferos všichni stu-

denti 

2 Mgr. E. Musilová 

Mgr. H. Borková 

Testování – klima třídy všichni stu-

denti 

10 Mgr. E. Musilová 

+ dohl.kantoři 

Výstava Ženská práva jsou lidská práva všichni stu-

denti 

1 Mgr. T. Žilková 

Výstava Migrace všichni stu-

denti 

1 Mgr. T. Žilková 

Workshop Gender 55 1 Mgr. T. Žilková 

Beseda Dluhy a exekuce 36 1 Mgr. T. Žilková 

Veřejné akce    

XXXVI. ples gymnázia maturanti 4 Mgr. H. Borková 

PaedDr. L. Císařová 

Ing. Z. Fexa 

R. Švestková 

Jazykové kurzy pro veřejnost 

- anglický jazyk pro začátečníky  

- anglický jazyk pro pokročilé 

německý jazyk pro pokročilé 

  

1 

1 

1 

 

 

Mgr. L. Holá 

Mgr. P. Kunovská  

Mgr. Veselý David 

Den otevřených dveří   učitelé a zaměstnanci 

Mikuláš VG 4 učitelé 

Adventní dílna  1 Mgr. H. Borková 

Beseda s absolventy o studiu na VŠ zájemci 1 PhDr. J. Horáčková 

Beseda s M. Šikulou (kronikář)    

Zájezd pro zaměstnance – Praha 39 1 H. Borková 

Zájezd do Anglie 20 3 Mgr. L. Veselý 

Mgr. T. Žilková 

Mgr. E. Musilová 

Sportovní den všichni stu-

denti 

28 pedagog.sbor 

 

 

k) Další vzdělávání učitelů a zaměstnanců 

 
Konzultační seminář k didaktickému testu z Ma 1 RNDr. Jiřina Jirků 

Kurz ŠMK 1 RNDr. Z. Kubík 

Genetická konference 2 RNDr. Z. Kubík 

Mgr. E. Musilová 

Stínování 8 RNDr. Z. Kubík 

Mgr. M. Dřínovská 

RNDr. J. Jirků 

Mgr. M. Stará 

PaedDr. M. Hanák 

Mgr. J. Illek 

Mgr. L. Veselý 

Mgr. D. Veselý 
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Kurz genetiky a molekulární biologie 1 Mgr. E. Musilová 

Závislost trochu jinak PPP Žďár nad Sázavou 1 Mgr. E. Musilová 

Nová maturita z ruského jazyka 3 Mgr. B. Kubíková 

Mgr. H. Borková 

PaedDr. M. Hanák 

Současná ruština (vliv anglických výrazů na Rj) 1 Mgr. B. Kubíková 

Hodnotitel PUP  - zrakově postižení 6 

 

Mgr. P. Kunovská 

PhDr. P. Čermák 

PaedDr. M. Hanák 

Mgr. H. Borková 

Mgr. B. Kubíková 

Mgr. M. Straková 

Jazykový kurz Malta 3 Mgr. P. Kunovská 

Mgr. M. Straková 

Mgr. M. Bárta 

Hodnotitel žáků s PUP + zrakově postižení 1 Mgr. M. Straková 

Školení Deskretas 1 PhDr. J. Horáčková 

Český jazyk – slohový výcvik 1 PhDr. J. Horáčková 

Gaudeamus Brno  1 PhDr. J. Horáčková 

Setkání výchovných poradců 1 PhDr. J. Horáčková 

Seminář Jak na VŠ – Scio 1 PhDr. J. Horáčková 

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky práva 1 Mgr. T. Žilková 

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomi-

ky 

1 Mgr. T. Žilková 

Audiovizuální lekce ve výuce 1 Mgr. T. Žilková 

Hrajeme si fotografií 1 Ing. Z. Fexa 

Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP 1 PhDr. P. Čermák 

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP 5 PhDr. P. Čermák 

Mgr. B. Kubíková 

Mgr. H. Borková 

PaedDr. M. Hanák 

Mgr. P. Kunovská 

COOL PEDAGOG 1 Mgr. E. Bartoňová 

Konverzace v hodinách NJ 1 Mgr. P. Filipová 

Školení pro ekonomy 1 Ing. V. Sýsová 

Školení pro mzdové účetní 1 p. R. Švestková 
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l)  Změny v materiálně technickém vybavení školy 

 

 

 
1. Modernizace serveru a wifi sítě  

 

2. Údržba a opravy v budově školy – malba, atd. 

 

3. Dovybavení kabinetů elektrospotřebiči 

 

4. Pořízení lavic a židlí pro studenty do tříd 

 

5. Zakoupení tabletů do výuky 

 

6. Zakoupení zahradního nábytku do relaxační zóny pro žáky 

 

7. Dovybavení kabinetů varnými konvicemi 

 

8. Zakoupení map do různých vyučovacích předmětů 

 

9. Pořízení 3D tiskárny – sponzorský dar firmy WeraWerk 
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m) Zprávy o projektech, akcích – vybráno z informačních stránek gymnázia 

 

Prezentační dopoledne - výstupy z Výzvy 56 
 

29.1.2016, v den pololetních prázdnin, se na naší škole uskutečnilo prezentační dopoledne kole-

gů, kteří se zúčastnili v kalendářním roce 2015 vzdělávacích akcí v zahraničí. 

V rámci programu byla přednesena závěrečná zpráva o průběhu projektu a čerpání finančních 

zdrojů alokovaných z programu EU OPVK.  

Postupně jsme měli možnost shlédnout fotografie a vyslechnout zajímavé povídání o navštíve-

ných zemích, kde nechybělo srovnání se vzdělávacími systémy těchto zemí, ale i zajímavé informace o 

zvycích, historii, kultuře, atd. 

Za kolegy do Evropy 

Ve dnech 11. – 21. září jsme se měli možnost v rámci projektu podporovaného EU zúčastnit pří-

rodovědné stáže do chorvatského města Pula. Tento studijně - poznávací pobyt přispěl  k naplňování  

jednoho z cílů ŠVP školy, konkrétně v oblasti dlouhodobých projektů a spolupráce se zahraničím. 

Během týdenní návštěvy jsme několikrát navštívili dvě střední školy – gymnázium a průmyslo-

vou školu v Pule. Bylo nám dovoleno zúčastnit se vyučování  přírodovědných  předmětů a matematiky 

všech ročníků. Proces srovnávání ať už materiálně technického vybavení  škol nebo přístup k vedení 

výukového procesu byl pro nás velkým přínosem.  Zajímavé bylo poznání nových pohledů na způsob 

vyučování, ale především na hodnocení studentů a posuzování domácí přípravy studentů.  Naše neustá-

lé dotazy k pedagogům nesměřovaly pouze na samotné gymnázium či průmyslovou školu, ale i na cel-

kový systém školství v Chorvatsku. 

Kladně jsme hodnotili především praktickou část výuky.  Ta probíhala v místním mořském akvá-

riu, kde jsme se jako studenti zapojili do biologických a fyzikálních praktik, vyslechli přednášku 

s konkrétními ukázkami o mořských živočiších a prohlédli si živé exponáty. Nadchla nás také  pro-

cházka  s odborným průvodcem přírodním parkem k mysu Kamenjak. 

I přes nabitý program jsme si našli chvíli pro posezení  s kolegy, předali informace, vyměnili pár 

zkušeností a možná i navázali spolupráci do budoucna.  
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Jazykový pobyt pro učitele v Irsku 

Ve dnech 4.-18. října se učitelé gymnázia zúčastnili vzdělávacího  programu pro vyučující an-

glického jazyka v Irsku. Program na místě byl obohacením nejen profesním, ale i kulturním, společen-

ským, atd. Velice oceňujeme to, že jsme dostali příležitost se tohoto programu podpořeného z progra-

mu EU OPVK zúčastnit. Hlavní náplní pobytu byl jazykový kurz v jazykové škole CES Dublin. Zde 

jsme měli možnost zdokonalit si jazyk, osvojit si nové metody výuky, vyzkoušet roli žáka. Ubytování a 

stravování bylo zajištěno v hostitelské rodině, čímž jsme měli možnost nahlédnout do životního stylu 

místních obyvatel.  Mimoškolní program jsme využili k prohlídce zajímavých míst ostrova. 

Tuto možnost  dalšího vzdělávání velmi oceňujeme a věříme, že načerpané zkušenosti zhodnotí-

me v naší práci. 

Jazykový kurz pro učitele anglického jazyka  

 

Ve dnech 10.-24. října proběhl na vzdálené Maltě vzdělávací program pro vyučující anglického 

jazyka. Jsme rádi, že i my jsme dostali příležitost se této celostátní akce financované  Evropskou unií 

zúčastnit. Hlavní náplní pobytu na Maltě byl jazykový kurz rozšiřující znalost angličtiny. Učitelé měli 

takto možnost zdokonalit si jazyk, osvojit si nové metody výuky, vyzkoušet roli žáka a také se obohatit 

o zkušenosti ostatních vyučujících. Ubytování a stravování bylo zajištěno v hostitelských rodinách, 

čímž jsme mohli nahlédnout do životního stylu místních obyvatel, kteří všichni komunikují 

v anglickém jazyce. Volný čas jsme využili k návštěvě zajímavých míst ostrova. 

Tuto možnost  dalšího vzdělávání velmi oceňujeme a věříme, že načerpané zkušenosti zhodnotí-

me v naší práci. 

Stínování v Dolomitech 

 

Naše stínování v Itálii probíhalo ve dnech 12.-19. Prosince 2016. Zvolenou lokalitou bylo město 

Cavalese-Predazzo, konkrétní školou byl Instituto di Istruzione- Rosa Bianca. Jednalo se o lyceum 

s 500 žáky a 79 vyučujícími.. Škola má širší spektrum studijních oborů, z nichž některé směřují více do 

řemeslné praxe. Naše stínování jsme zaměřili na gymnaziální třídy, ve kterých je srovnatelný vzděláva-

cí program s naším ŠVP. Třídy byly méně početné (zhruba 15 žáků). Metodické postupy odpovídaly 

věkové kategorii, žáci byli motivováni k samostatné práci, atmosféra ve třídě byla uvolněnější, než na 

jakou jsme zvyklí z našich podmínek. Celý týden se uzavírala klasifikace a výuka se nesla také v duchu 

příprav na závěrečnou vánoční besídku. Do výuky jsme zasahovali pouze částečnými vstupy, zaměře-

nými na podání informací  o České republice a systému školství. Stáž hodnotíme jednoznačně pozitiv-

ně, zvláště vzhledem k možnosti další spolupráce našich škol. Lyceum se hodlá zapojit do programu, 

jehož součástí bude stáž studentů v zahraničí. V této souvislosti jsme předběžně nabídli možnost aktiv-

ní spolupráce a předali jsme kontakty na individuální korespondenci mezi žáky. 

Stínování probíhalo samozřejmě i mimo školu. Seznámili jsme se s tradiční výrobou sýrů, piva, 

uzené šunky, aktuálně jsme zhlédli nepřeberné množství vánočních dekorací, které jsou pro tamější 

oblast typické. Protože italské Dolomity  jsou vyhlášeným střediskem zimních sportů, navštívili jsme i 

tyto areály. 
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Bavorsko všemi smysly 

 Naší škole bylo v  rámci projektu Evropské Unie nabídnuto vyslat několik studentů, konkrétně 

10, do Bavorska na zkušenou. Sítem prošli pouze ti nejzdatnější studenti němčiny.  

           Poznávací zájezd zahrnoval dvoudenní kurz německého jazyka na prestižní jazykové škole Ber-

litz v  Řezně, které se stalo naším druhým domovem. Ubytování bylo prvotřídní, volný čas jsme trávili 

naučnými procházkami historickým centrem města. Plnými doušky jsme také ochutnávali bavorskou 

kuchyni.  

Poslední den jsme navštívili bavorskou metropoli Mnichov, kde jsme si užili kolosální atmosféru 

Allianz Areny, velkolepého stadionu fotbalového klubu FC Bayern Mnichov. Pětidenní zájezd uletěl 

jako vlaštovky na podzim.  Ale my nesmutníme a snad již o prázdninách spatříme bavorské kopce zno-

vu.  Jak by řekl František Halas: „Já se tam vrátím, já se tam i poslepu vrátím.“  

Zájezd do Velké Británie 

V neděli 25. října jsme se vydali na exkurzi do Velké Británie, především města Brighton, kde 

jsme strávili čtyři noci ve velice příjemných hostitelských rodinách. Po tři dopoledne jsme navštívili 

celkem devítihodinovou výuku ve zdejší škole – Intensive School of English, kde se u nás střídaly tři 

pedagožky a procvičovali jsme zejména konverzaci v angličtině. Během týdne jsme podnikli několik 

výletů. Celé pondělí jsme strávili ve městě Brighton. Prohlídli jsme si Royal Pavilion, Brighton Pier a 

Sea Life Centre. Další den jsme se jeli podívat na nádherný Leeds Castle, přilehlé zahrady a labyrint. 

Ve středu jsme navštívili město Portsmouth a v něm loď Victory admirála Nelsona, na které zemřel 

během bitvy u Trafalgaru. Poté nás čekala vyhlídková plavba, při které jsme si prohlédli další krásné 

lodě. Čtvrté odpoledne jsme se vydali do přímořského města Hastings, kde jsme si prošli pobřeží a kde 

jsme absolvovali prohlídku pašeráckých jeskyní. Poslední den jsme strávili v Londýně. Prohlédli jsme 

nejznámější památky jako je pevnost Tower, Tower Bridge, katedrálu sv. Pavla a přes Milenium Bridge 

jsme se dostali i k divadlu Globe, kde hrál William Shakespeare. Dále jsme viděli Westminster Abbey, 

The Houses of Parliament s Big Benem, prošli jsme kolem Downing Street 10, a přes James Park jsme 

došli k Buckingham Palace. 

Během této exkurze jsme viděli nejen místa, o kterých se ve škole učíme, ale zažili jsme i spoustu 

legrace a rádi budeme na tento týden vzpomínat. 

 



 

 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

- školní rok 2015/2016 - 

  

 

33 

 

Beseda o studiu ve Velké Británii 

Dne 9.10. byla studentům 3.A, septimy, 4.A a oktávy umožněna beseda o studiu ve Velké Britá-

nii. Na naši školu zavítala  Klára Hasníková, studentka marketingu na univerzitě ve Worcesteru a také 

zároveň pracovnice UniLinku, tedy poradenského centra  pro zahraniční vysokoškolské studium, které 

své služby poskytuje zcela zdarma. 

UniLink nabízí studium na 40 britských partnerských univerzitách. Také vám pomůže vyřídit 

formality, tedy od prvotního výběru univerzity až po zajištění ubytování a transferu z letiště. Dalšími 

tématy byla studentská půjčka, školství, pozitiva a úskalí studia ve Velké Británii. 

Konec této besedy byl zaměřen na dotazy. Celkově byla tato beseda velice přínosná a mnohým 

studentům rozšířila obzory jejich dalšího studia. 

 

 

Výstava o migraci 

Na naší škole byla nainstalována výstava s názvem  „Multikulturní společnost: konfrontace a vý-

zvy informující o fenoménu migrace“. Návštěvníci se na několika panelech dozví například, co to mi-

grace je, jaké jsou její příčiny a odkud nejčastěji uprchlíci přicházejí. 

Výstava je vhodným doplněním četných diskuzí o daném tématu zejména ve společenskovědních 

předmětech, ale i zajímavým rozšířením informací pro další zájemce. 

 

 

Zájezd studentů do Paříže 

  Zájezd se uskutečnil dne 24.9. 2015, kdy jsme se všichni sešli před školou a nastoupili do auto-

busu, kterým jsme vyrazili přes Německo směr Paříž. Po šestnácti hodinách jsme se ocitli v cíli naši 

cesty- hlavním městě Francie. 

  Na to, že jsme přímo v Paříži strávili pouhé 3 dny, byl náš program velmi bohatý a stihli jsme 

navštívit mnoho významných památek. Mezi nejkrásnější se podle nás řadila Eiffelova věž, dále pak 

zahrady ve Versailles, či plavba lodí po Seině, díky níž jsme měli možnost shlédnout celé panorama 

staveb na obou březích řeky. Nejvíce ohromujícím zážitkem byl výhled na noční Paříž a stříbřící se 

Eiffelovu věž ze střechy nejvyššího mrakodrapu- Montparnasse. 

  Zájezd nám zpestřil náš famózní pan průvodce Milan Kulhánek, díky němuž na tuhle cestu 

dlouho nikdo nezapomene. Celkově nás Paříž velmi okouzlila. Výlet byl dobrou zkušeností a doufáme, 

že v budoucnu budeme mít možnost toto nádherné město opět navštívit.  
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Drakiáda 

Žáci primy a sekundy se pokoušeli vyrábět v rámci akce „Drakiáda“ létací draky. Drakiádu pořá-

dal celé jedno čtvrteční dopoledne studentský parlament. Žáci si měli za úkol udělat i třídního draka, 

který by sice nelétal, ale třídy “reprezentoval“. I přes nepřízeň počasí se všichni do výroby vrhli 

s velkým elánem.  Po třech hodinách se šlo všechno vyzkoušet na školní zahradu a kupodivu i bez větru 

a s trochou mrholení se některé draky podařilo dostat do výšky až 10 m nad zem. Třídní drak sekundy 

se bude „vznášet“ ve třídě, prima se rozhodla svůj výtvor umístit do auly. Celá akce se dá vyhodnotit 

kladně, žáci si dobře rozdělili práci, spolupracovali, komunikovali, nebyl nikdo, kdo by se nějak neza-

pojil. Dík zaslouží studentský parlament, který vše připravil, zajistil a byl nápomocen dobrými radami i 

zkušenostmi při výrobě draků. 

 

 

 

 

 

Tajemné záhady v podání A. Vašíčka 

 

Ve středu 14. října 2015 do naší školy opětovně zavítal PhDr. A. Vašíček, jeden z expertů 

v oblasti tajemných záhad . Zatímco v loňském roce představil Ďáblovu bibli a tzv. Woynichův ruko-

pis, tentokrát si připravil pro studenty primy, sekundy, tercie a kvarty přednášku o záhadách mutantů, , 

obrů, trpaslíků, siruše či mořského muže, tedy tematiku přírody a živočichů. Zabývá se zdánlivě nevy-

světlitelnými jevy, fantasticky znějícími záhadami z celého světa  a  sám se aktivně podílí na jejich 

objasňování. Vychází z hlubokých znalostí dané problematiky, předkládá nové souvislosti mezi fakty, 

klade inspirativní otázky, podílí se na knižní i filmové prezentaci svých objevů. Zaujal posluchače jak 

poutavým vyprávěním, tak i videoprojekcí. V závěru zodpověděl nápadité dotazy. 
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Setkání s absurdním divadlem 

Tzv. absurdní divadlo je poslední vývojovou podobou dramatu. Jeho kořeny sahají do konce 19. sto-
letí, ale stěžejní období  rozvoje spadá do 2. pol. 20. století. Má řadu fenomenálních světových  představite-
lů, v českém divadelním světě jednoho jediného, a to Václava Havla. Právě jeho dvě jednoaktovky – Audi-
enci a Vernisáž -   mohli zhlédnout v bystřickém kulturním domě  studenti vyšších ročníků od kvinty a 1.A 
až po maturanty. Hry absurdního divadla nepatří k masově navštěvovaným, naopak lze je charakterizovat 
jako hry pro náročnější publikum, jež dokáže přijmout divadlo bez strhující zápletky a je ochotno a schop-
no dešifrovat zdánlivou nesrozumitelnost. Mladí herci z Divadla různých jmen / volné seskupení herec-
kých talentů  pražských divadel / nás nezklamali a za své výkony snesou docela vysoké hodnocení kvality. 
Zvolili jsme záměrně žánr, který se na divadelní prkna dostává mnohem méně než dnes tolik preferované 
muzikály či komedie. Věříme, že se podařilo rozšířit obzory diváků – našich studentů, ať už přišli na před-
stavení vybaveni základními informacemi, nebo o zhlédnutém diskutovali později. Není na škodu občas 
opustit známé vody brněnského Městského divadla… 
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Partnerská výměna žáků 

Julius-Motteler-Gymnasium Crimmitschau  v  Bystřici nad Pernštejnem 

 
   Ve druhém říjnovém týdnu jsme v našem městě a na Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem hostili 25 
žáků a dvě učitelky německého partnerského gymnázia. 
   Naposledy jsme se viděli v dubnu 2013 v Crimmitschau a nyní byla řada na nás, abychom se postarali 
o naše německé přátele.   
   Studenti bystřického gymnázia se zodpovědně ujali role hostitelů a zajistili i odpolední program.  
   Dopoledne byla vyplněna programem ve škole či poznáváním regionu Bystřicko.  
Společně žáci pracovali na projektu „Sportovní aktivity německé a české mládeže“. Chtěli jsme našim 
hostům ukázat, jaké sportovní možností bystřická mládež v našem regionu má, zároveň šlo i o poznání 
kulturního bohatství našeho kraje.  
   Skupina žáků z Crimmitschau se nadšeně zapojila i do sportovního klání O pohár starosty, který pro-
bíhal ve čtvrtek 8. října 2015 na atletickém stadiónu Tomáše Dvořáka. 
   Naši hosté shlédli celou řadu prezentačních DVD o naší škole, o krásách našeho kraje, o sportovních 
možnostech naší mládeže. 
   Navštívili německou firmu Wera Werk, poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, Vysočina 
arénu v Novém Městě na Moravě, Depozit veteránů, sportovní halu, EDEN a Městské muzeum 
v Bystřici nad Pernštejnem.  
   Byli přijati panem starostou na radnici města. 
   Čtvrteční dopoledne bylo věnováno sportovnímu klání O pohár starosty a zapojení našich hostů do 
výuky. V zábavném soutěžním kvízu jsme shrnuli poznatky o naší zemi, našem regionu, naší škole. 
Grilováním na zahradě za gymnáziem jsme zakončili společně strávený čas, páteční ráno probíhalo 
v duchu hodnocení a loučení se. 
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Mezinárodní jazykové zkoušky na gymnáziu úspěšně pokračují 

 

Příprava na mezinárodní jazykové zkoušky má na naší škole již několikaletou tradici.  Důkazem 

toho, že se našim studentům daří u těchto zkoušek obstát, jsou také výsledky z loňského školního roku, 

kdy žáci maturitních ročníků  po dvouleté intenzivní přípravě zhodnotili své  schopnosti a znalost an-

glického jazyka.  Ze sedmi kandidátů pouze jedné žákyni o dva body uniklo dosažení certifikátu na 

úrovni B2, naopak jiný student předvedl tak vynikající výkon, že získal certifikát úrovně C1. Jen pro 

připomenutí -  nejvyšší možná dosažená jazyková úroveň je C2. 

I letos pokračujeme v přípravě na tyto velmi náročné zkoušky. Počátkem října navštívil naši ško-

lu pan David Koster z jazykové školy PARK, se kterou již dlouhodobě spolupracujeme a která nám 

pomáhá s jejich realizací. Prezentace pana Kostera poskytla atraktivní a živou formou našim studentům 

základní informace o dané zkoušce, její organizaci a průběhu. 

FCE (First Certificate in English) je nejrozšířenější ze všech zkoušek organizovaných univerzitou 

v anglické Cambridge. Jedná se o úroveň „více pokročilí“ a vyžaduje osvojení si všech jazykových 

dovedností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, univerzitami, soukromými i veřej-

nými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Každý, kdo úspěšně tuto zkoušku složí, obdrží 

mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.  

 

 

 

Den boje za svobodu a demokracii v režii studentů  

Jako každý rok, tak i letos probíhala 16. listopadu oslava Dne studentstva v aule gymnázia v režii 

maturitních ročníků. Oktáva a  4.A tentokrát spojily své síly a připravily na dvě vyučovací hodiny vel-

mi zajímavý a poutavý program. Celou akci zahájila minuta ticha k uctění památky listopadových tero-

ristických útoků ve Francii.  V duchu motta „ Boj za svobodu“ byly připomenuty události, které  pro-

běhly  od září roku 1939 až po listopad roku 1989. Velmi pěkné a dramaticky zdařilé představení  uká-

zalo schopnost studentů zvládnout  úkoly nepřímo související s výukou. Ocenila bych i dobře zpraco-

vanou kombinaci hraných ukázek s mediálními vstupy ve formě autentických záběrů dané doby. Někte-

ří studenti svou roli pojali téměř jako profesionálové. Do programu byly vhodně zakomponovány i pří-

spěvky z jiných tříd ve formě písní nebo „otázek na zamyšlení“. Zajímavé byly rozhovory s učiteli na 

téma sametové revoluce. Přestože už uběhlo 26 let, na tak významné dny měnící dějiny národa se ne-

zapomíná…Do představení se zapojil i náš školní pěvecký sbor, jehož vystoupení má vždy vysokou 

úroveň ,a pěkně tak celou akci doplnil. 

Často se setkáváme s  názorem, že státní svátky spojené s historickými událostmi ztrácejí pro 

dnešní  společnost svůj význam. Snažme se tomu zabránit. Je dobré a nutné si je alespoň takto připomí-

nat. 

A proto velký dík patří nejen organizátorům,  tedy oktávě a  4.A,  ale  i všem  aktérům celého vy-

stoupení.  Zodpovědně a důstojným způsobem se zhostili  oslav Dne boje za svobodu a demokracii. 
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Den otevřených dveří 

16. listopadu 2015  - Den otevřených dveří 

První tři vyučovací hodiny probíhalo vyučování podle rozvrhu, ve 4. - 5. vyučovací hodině se konal 
program v aule gymnázia k 17. listopadu – Dni boje za svobodu a demokracii. 

Program režírovali maturitní ročníky 4.A  a oktáva. Připomínkový program byl doplněn scénkami, 
rozhovory s pamětníky události 17. listopadu 1989, hudebním vystoupením dalších tříd a školního sboru. 
Maturitní ročníky si pro všechny studenty, učitele i hosty připravili velmi kvalitní program, který zaujal i 
naše nejmladší žáky. 

Během Dne otevřených dveří na naši školu zavítalo 15 žáků  z devátých  tříd a 12 žáků z pátých tříd 
základních škol -  TGM Bystřice n. P., Nádražní Bystřice n. P., Dolní Rožínka, Nedvědice, Jimramov a Vír. 
Mimo jiné naši školu v tento den navštívilo i mnoho hostů a absolventů našeho gymnázia. 

Pernštejni 

Aula bystřického gymnázia patřila ve čtvrtek 12. listopadu pardubickým Pernštejnům. Tato sku-

pina historického šermu pravidelně jezdí do naší školy s programy, které představují různá historická 

období. Tentokrát to byla husitská doba. 

Postavit bojový vůz, představit zbraně, válečnou techniku – to všechno zvládli dva herci – bojov-

níci spolu se studenty nižšího gymnázia, prvního ročníku a kvinty. Hodina názorné „výuky“ byla pří-

jemným doplněním vědomostí a současně zábavou. 
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Prezentace Rakouského institutu na gymnáziu 

Dne 19. listopadu 2015 proběhla na našem gymnáziu beseda a prezentace o systému a přípravě na 

certifikátové zkoušky z německého jazyka. Akci vedla lektorka Lucie Judová a naši studenti vyššího 

gymnázia se zúčastnili v hojném počtu. Akce byla nabídnuta i ostatním středním školám v kraji Vyso-

čina, bystřické veřejnosti. 

Doufáme, že informace zde podané povedou k většímu zájmu studentů o tyto mezinárodně uzná-

vané zkoušky. V případě dostatečného počtu zájemců se zkoušky mohou konat u nás na Gymnáziu 

Bystřice nad Pernštejnem, zkouška na domácí půdě může být pro naše studenty výhodou. 

Adventní jarmark 

V pátek 27.11.2015 se naší aulou nesla vůně perníčků, muffinů a dalších dobrot. A nejen to. Ko-

nal se totiž již 6.ročník adventního jarmarku a tvořivých dílen. Kdo vstoupil, určitě nelitoval. 

Naši studenti opět prezentovali svoji zručnost v podobě výrobků, které nabízeli návštěvníkům. Ke 

koupi zde byly krásné vánoční svíčky, náušnice z FIMO hmoty, z korálků, háčkované sněhové vločky, 

včelí produkty, stromečky a dekorace pletené z papírových proužků a kosmetických polštářků, origi-

nální vánoční přání, ponožkoví sněhuláci a mnoho dalšího. Mnozí učitelé z řad návštěvníků tak mohli 

vidět, jak jsou jejich svěřenci šikovní. 

Naše studenty doplnili i prodejci patchworku, keramiky, marcipánu, šátků, čajů, oříškových kor-

noutů a cukrovinek. Nejeden nakupující si odnášel i adventní věnec, vánoční hvězdu v květináči nebo 

bohatě rozkvetlý brambořík. 

Již tradičně nás navštívili pracovníci stacionáře ROSA a ÚSMĚVÁČKŮ se svými klienty, aby 

nabídli s láskou vytvořené výrobky. 

Kdo si chtěl vlastnoručně vytvořit nějakou vánoční drobnost, za asistence studentů sexty a 

2.ročníku tak hravě zvládnul andílka, hvězdu, slaměný řetěz či výrobek z filcu. 
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„Listování„ o cestovatelských legendách 

Listování – scénické čtení, u jehož zrodu stál herec Lukáš Hejlík – má na naší škole dobrý zvuk. 

Opírá se totiž o výběr kvalitních titulů a kvalitní herecké výkony protagonistů. V pondělí 7. prosince 

2015 jsme listovali knihou Legenda H + Z.  Zvolené ukázky z cestopisu a nápadité  rekvizity  zavedly 

posluchače  na první výpravu cestovatelských legend J. Hanzelky a M. Zikmunda  do Afriky a Jižní 

Ameriky. Byť dnešní cestování probíhá za nesrovnatelných podmínek, zůstává spousta důvodů , proč o 

zlínských cestovatelích vědět. Jejich touha objevovat, umění  řešit nečekané situace, jazykové vybave-

ní  i dovednost  třídit a formulovat zážitky jsou inspirativní. Herci Pavel Oubram a Tomáš Drápela si 

svým bezprostředním uměním naklonili diváky.                                                            

 

Mimořádný úspěch Veroniky Gregorové 

Studentka 3.A Veronika Gregorová získala 2. místo v celorepublikové soutěži pořádané Kni-
hovnou Václava Havla v Praze. Již 8. ročník esejistické soutěže přinesl náročné zadání  „ Je v České 
republice prostor pro lidi jiných kultur a náboženství?“ Také samotný slohový útvar eseje patří 
k nejobtížnějším. Veronika mezi sedmdesáti soutěžními pracemi zaujala porotu, která ji zařadila k nejlep-
ším. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 16. prosince 2015 v Praze. Blahopřejeme, kéž se tento úspěch 
stane povzbuzením a motivací k tvůrčímu psaní nejen pro samotnou autorku…a díky za skvělou reprezen-
taci naší školy. 

 

REPREZENTACE NAŠEHO GYMNÁZIA V DALEKÉM MEXIKU 

Už tradičně se naši studenti účastní v hojném počtu výtvarných soutěží. Nejinak tomu bylo na 

podzim 2015, kdy je zaujalo téma SVĚTLO PRO ŽIVOT. 

Valné shromáždění OSN totiž rok 2015 vyhlásilo ROKEM SVĚTLA. Na našem gymnáziu vznik-

lo 34 soutěžních prací – malby, kresby, koláže a dokonce i trojrozměrný objekt. 

V rámci celorepublikové soutěže v mladší kategorii obsadila 1.místo za mikroregion Bystřicko 

Jana Dvořáková z tercie a starší studenti si vedli takto : 1.místo Petr Kunc (kvinta), 2.místo Michala 

Plucková (kvinta) a 3.místo Jaroslav Vokurka (1.ročník). 

Tito studenti si byli přebrat cenu v Muzeu Bystřice n.P. za účasti představitelů města i kraje. Tím 

by mohla celá záležitost skončit, ale pak se děly věci : v Praze zasedala zvláštní komise, která vybírala 

výtvarné práce za Českou republiku. Tato dílka putovala na celosvětovou konferenci do Mexika, kde 

měl být ROK SVĚTLA  na slavnostním ceremoniálu ukončen. 

A k našemu velkému štěstí byla vybrána práce Michaly Pluckové. Míšino dílo putovalo přes vel-

kou louži na americký kontinent, kde reprezentuje nejen Českou republiku, ale i Bystřici nad Pernštej-

nem a hlavně naši školičku. 

Nezbývá než vyslovit velký DÍK všem zúčastněným a především Michale Pluckové. Je to neví-

daný úspěch, který se neděje každý den. 
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 Programy primární prevence  
 
V prvním pololetí školního roku 2015/2016 probíhaly ve třídách nižšího gymnázia programy primární 

prevence. Již dlouhodobě v této oblasti využíváme služeb Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  

Úvodní blok Startujeme, který se uskutečnil 18.9. v primě, navázal na integrační program z počátku 

školního roku. Tento blok směřoval k navození pozitivní atmosféry v nově vznikajícím kolektivu. Cí-

lem lektorek, Mgr. Stanislavy Kubíkové a Anety Musilové, bylo zdůraznit jedinečnost a důležitost kaž-

dého žáka, podpořit uvědomění si zásad spolupráce, tolerance a komunikace a vzájemné poznávání 

žáků.  

Dne 2.11. žáci sekundy navázali na program z minulého roku blokem Ďáblíci a andílci. Tento blok byl 

zaměřen na vztahy a komunikaci mezi děvčaty a chlapci, na jejich pohled na svět, společné a odlišné 

zájmy a respektování druhého pohlaví. Cílem lektorek, Mgr. Evy Vařekové a Anety Musilové, bylo 

podpořit vzájemné porozumění žáků ve třídě.  

Žákům tercie se pracovníci charity, David Filip, DiS. a Mgr. Stanislava Kubíková, věnovali 9.12. v 

bloku Můj život, můj svět. Cílem bloku bylo zamyšlení žáků nad vlastním žebříčkem hodnot, co je v 

životě ovlivňuje a posunuje, jak být šťastný a co k tomu potřebují. Součástí bylo také vymezení riziko-

vých forem závislosti.  

Poslední program proběhl v kvartě pod vedením Davida Filipa, DiS. a Anety Musilové. Se čtyřletou 

sérií programů prevence se žáci dne 10.12. rozloučili blokem Jsem online. Cílem programu bylo vy-

mezit pojmy phishing, kybergrooming, kyberstalking, happy slapping, sexting, hoax, kyberšikana a 

uvědomit si výhody a nevýhody „bytí stále online“.  

 
 
 

 Seminář ENERSOL 2016  
 
Dne 8.1. 2016 se naši studenti, David Jílek a Jaroslav Škorpík, zúčastnili odborného semináře Enersol v 

Třebíči. Cílem projektu Enersol je zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, 

úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů.  

Na semináři měli naši studenti možnost vyslechnout přednášku Jaroslava Miklíka na téma Obnovitelné 

a netradiční zdroje energie a také přednášku Ing. Petra Pistulky na téma CNG jako palivo v městské 

dopravě. Inspirativní byly prezentace čtyř loňských finalistů projektu Enersol. Těšíme se na krajskou 

konferenci Enersol, která se uskuteční v Jihlavě.  

 

 

Enersol poprvé na gymnáziu 
 

                Naši studenti, Jaroslav Škorpík a David Jílek, se v letošním roce poprvé zapojili do pro-

jektu Enersol. Cílem projektu je prohlubovat povědomí o využívání obnovitelných zdrojů energie, o 

šetření energií a omezování emisí v dopravě. 

Výběr tématu byl snadný, inspirací se nám stala budova gymnázia. V rámci provozu školy je 

snahou maximálně šetřit energii, například pomocí úsporného osvětlení či termostatických hlavic slou-

žících k regulaci vytápění, ale jiný, alternativní, zdroj energie škola nevyužívá. Studenti se tedy zaměři-

li tímto směrem a výsledkem byl projekt na téma Návrh na úsporu energie v budově Gymnázia Bystři-

ce nad Pernštejnem s využitím fotovoltaických panelů. V projektu hoši zhodnotili energetickou bilanci 

budovy a navrhli způsob, jak snížit výdaje za elektrickou energii. Pokud by se projekt v budoucnu rea-
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lizoval, škola by podle jejich výpočtů ročně snížila odběr elektrické energie ze sítě o celou jednu třetinu 

a investice by se zřizovateli vrátila už do šesti let. Kvalitu práce ocenila také porota, která ji zařadila 

v kategorii Enersol a praxe mezi osm nejlepších a doporučila ji do krajského kola. 

                Krajské kolo se konalo 18. 2. 2016 v prostorách kongresového sálu KÚ v Jihlavě.  Zá-

štitu nad touto akcí převzal hejtman kraje Jiří Běhounek. Jaroslav Škorpík, za účasti senátora Miloše 

Vystrčila, radní Jany Fialové, náměstka primátora Milana Koláře a dalších účastníků soutěže, projekt 

velmi poutavě přednesl a díky tomu si hoši domů odvezli nejenom sladký dort, ale také 3. místo 

z krajské soutěže. Povzbudivé bylo zjištění, že první tři projekty od odborné poroty získaly stejný počet 

bodů a o vítězi nakonec rozhodl váhový přepočet, který nás zařadil pouhých pět setin bodu za vítěze. 

Úspěch na krajské úrovni studenty posunul do národního kola konaného 17. a 18. 3. v Nymburce, 

kde si poprvé mohli vychutnat atmosféru celostátního kola. Zde se stali úspěšnými reprezentanty kraje 

Vysočina a s krajským družstvem po boku studentů z VOŠ a SOŠ Bystřice n. P.,  VOŠ a SOŠ Žďár nad 

Sázavou, Gymnázia Chotěboř a OA, SZŠ a SOŠs Jihlava vybojovali krásné páté místo. Účast na pro-

jektu Enersol byla pro naše studenty velkým přínosem. Získané informace a zkušenosti jistě dále zúročí 

při studiu na vysoké škole technického typu, kam se oba mají v plánu příští rok hlásit.  
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"Přijímačky nanečisto" 

V pondělí 1.2. 2016 proběhly na naší škole takzvané " Přijímačky nanečisto", které měly za cíl 

seznámit uchazeče o studium z pátých a devátých tříd s formou a přibližným obsahem přijímací zkouš-

ky, která je čeká už letos v dubnu. Pracovali pod vedením zkušených vyučujících, kteří využili nabídky 

celostátně doporučených materiálů. Tyto  testové úkoly budou i s výsledky dostupné pro veřejnost od 

8.2.2016 na webové adrese  www.cermat.cz (přijímací řízení SŠ 2016 - ilustrační testy).  

Rodiče, kteří doprovodili své děti, využili v hojném počtu možnosti popovídat si s ředitelem školy o 

věcech, které je v souvislosti s budoucím studiem  zajímají. Přínosem pro ně jistě bylo i to, že v jejich  

řadách byli i tací, kteří škole hodlají ke vzdělávání svěřit už  své druhé nebo i několikáté dítě. Osobní  

pozitivní zkušenost, kterou mohli předat "nováčkům", byla velmi cenná. 

Budoucí studenti mohou využít i konzultace k přijímacímu řízení u vyučujících matematiky a 

českého jazyka. Kontakty jsou k dispozici na stránkách školy. Po telefonické domluvě budou učitelé 

k dispozici s odbornými radami, konzultacemi k příkladům i s pomocí, jak správně vyplňovat přijímací 

testy.    

Výchovný koncert  

Před vydáním pololetního vysvědčení měli žáci nižšího gymnázia možnost vyslechnout si velmi 

kvalitní koncert smyčcového kvarteta Bohemia classic quartet. Přibližně padesát minut zkušení profe-

sionální hráči, kteří se léta zabývají komorní hrou a sólovou činností, uváděli nejznámější kratší sklad-

by z oblasti vážné hudby, ale také některé melodie populární hudby. Kromě poslechu skladeb se žáci 

seznámili se základními hudebními hodnotami, jako je takt, tón, výška, barva, délka nebo poznáním 

hudebního motivu a tématu. V pořadu zazněly skladby W.A.Mozarta, A. Dvořáka, L. Boccheriniho, J. 

Brahmse, ale i Yesterday od skupiny The Beatles. Celý program žáky zaujal a jistě splnil svůj výchov-

ný cíl – rozvíjet u žáků estetické cítění.   

Beseda o Africe v anglickém jazyce  

Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili dvouhodinové besedy s cestovatelem panem Janem Va-

řekou. Jeho prezentace a beseda byla zaměřena na zážitky z cestování po Africe. Žáci se poutavým 

způsobem seznámili se zeměpisnými informacemi o tomto kontinentu, které pan Vařeka doplnil vyprá-

věním autentických zážitků. Beseda byla přínosem nejen svým obsahem, ale také formou, protože po 

celou dobu zněla v aule pouze angličtina - jak ze strany přednášejícího, tak i v dotazech a reakcích žá-

ků. 

Divadlo v podání žáků ZUŠ 

Příjemným začátkem druhého pololetí byla pro studenty primy až kvarty návštěva Kulturního 

domu, kde 2. února hrálo Divadlo Beze Jména divadelní představení Princezna ze mlejna. Velmi pěkné 

představení doprovázené orchestrem tradičně nezklamalo. Je pěkné, že někteří aktéři, ať už divadelníci 

nebo muzikanti, jsou současní nebo bývalí studenti gymnázia. Žáky i učitele pohádka v tomto podání 

zaujala, líbily se především herecké výkony některých jedinců. Těšíme se na další zajímavá představe-

ní.   

http://www.cermat.cz/
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Soutěž "Poznej Vysočinu" 

8. března 2016 se v našem krajském městě uskutečnil již 7. ročník tradiční soutěže "Poznej Vy-

sočinu".  

Ze školního kola soutěže postoupili dva nejúspěšnější řešitelé naší školy, a to Vendula Fořtová a 

Petr Molík, oba z tercie. 

V konkurenci 80 základních škol a víceletých gymnázií Kraje Vysočina, tedy asi 160 žáků těchto 

škol, se oba naši studenti neztratili a úspěšně reprezentovali školu. 

Vendula Fořtová postoupila dokonce mezi nejlepších čtyřicet úspěšných řešitelů finálového ko-

la. Obsadila pěkné 31. místo a odměnou jí může být dvoudenní poznávací zájezd do Prahy organizova-

ný Krajem Vysočina za přispění sponzorů, při kterém budou mít možnost navštívit nevšední místa na-

šeho hlavního města. 

Pěvecký sbor na přehlídce v Brně 

Na naší škole již 6. rok existuje smíšený pěvecký sbor Cantamus omnes (Zpíváme všichni), jehož čle-
ny jsou studenti od primy do oktávy a několik pedagogických pracovníků. 

Dne 16.3.2016 se náš sbor zúčastnil XXII. ročníku hodnocené přehlídky gymnaziálních sborů 
GYMNASIA CANTANT 2016, jehož regionální kolo se konalo v Brně v Sále Milosrdných bratří,  Vídeň-
ská 7. Kromě nás se přehlídky zúčastnily pěvecké sbory z gymnázií z Brna, Tišnova, Uherského Brodu, 
Znojma, Jihlavy, Zlína, Nového Jičína a Kroměříže. 

Naši studenti měli možnost zazpívat si v krásném sále s vynikající akustikou a porovnat své výkony 
s ostatními pěveckými sbory. Škoda jen, že do dnešního dne nepřišla výsledková listina. 

V každém případě si členové  našeho pěveckého sboru zaslouží poděkování za vzornou reprezentaci 
školy a šíření krásy moravských lidových písní i anglických spirituálů. 
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Pěvecký sbor gymnázia podruhé v Brně 
 

Cantamus  omnes  se 7.4.2016 zúčastnil v Brně Krajské přehlídky školních DPS a středoškol-

ských pěveckých sborů Jihomoravského kraje, která se konala v sále          KC Semilasso. Přehlídka se 

uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje, statutárního města 

Brna a pod záštitou hejtmana JMK JUDr. Michala Haška. 

Naši zpěváci si s radostí zazpívali  2 lidové písně Jsem Moravan a Zdálo se mně, má panenko – 

trojhlasně,  skladby Soudce světa z Wittenbergského  kancionálu, Lord Hold Me od H.Ch. Jochimsena 

a anglickou lid.píseň Rudá růže – čtyřhlasně  a na závěr  pětihlasou Velikonoční  Pasamezu  Adama 

Michny z Otradovic. 

Pěvecký sbor si z Brna odvezl  Čestné uznání poroty a Cenu za hlasový potenciál – porota se 

velmi kladně vyjádřila zejména k mužské části sboru a ocenila sólový výstup Soni Kociánové ze 2.A. 

 

 

TITANIC mánia v sekundě 

V průběhu tohoto týdne, resp. 15. dubna jsme si připomněli zkázu zaoceánské lodi Titanic v pro-

storách naší školy formou prezentace na informačních obrazovkách. Studenti sekundy mimo jiné zhléd-

li britský dokument o děsivých okamžicích pro pasažery této luxusní lodi. Stalo se tak právě 15. dubna 

1912 ve 2.20, kdy se Titanic potopil a nechal napospas 2,200 pasažerů, z nichž jen něco málo přes 700 

se zachránilo.  

Nejedná se pouze o chvilkové připomenutí této katastrofy. Studenti sekundy si toto téma zvolili 

jako dlohodobý projekt napříč předměty a připravují minivýstavu v prostorách školy. V roce 2017 

tomu bude již 105 let od katastrofy, která šokovala celý svět. I přes velký časový odstup nám má tato 

událost stále co říct. 

V první fázi tohoto projektu, která se nesla v duchu samostudia, vyhledávání informací na in-

ternetu a seznámování s problematikou,  již studenti dokonce prověřili své vědomosti ve znalostním 

kvízu. Do konce školního roku bude následovat studium odborné slovní zásoby v anglickém jazyce, 

dále pak vytvoření elektronické nástěnky. Vrcholem bude červnová návštěva zcela unikátní výstavy v 

pražských Letňanech s dobovými artefakty z paluby Titaniku. Více na http://www.vystavatitanic.cz/ 

V druhé fázi, která bude následovat od září, budou zapojeny i ostatní předměty, nejen tedy an-

glický jazyk, ale i fyzika, matematika, český jazyk, výtvarná výchova, zeměpis nebo např. biologie. Na 

konkrétních problémových situacích bude řešena problematika a různá specifika okolnosti spojené s 

Titanikem. 

Věřím, že náš entusiasmus vydrží až do konce, tedy do dubna 2017 a podaří se problematiku 

představit všem, kteří by se rádi dozvěděli více než jen všeobecně známá fakta. 

 

 

 

http://www.vystavatitanic.cz/
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Státní zkouška z psaní na klávesnici 

Státní zkouška z psaní na klávesnici a obchodní korespondence se vrací 

     Studenti sexty se připravovali před 2 lety složit státní zkoušku. Dočkali se      až v dubnu 

2016. Během uvedených dvou let navštěvovali hodiny administrativy a připravovali se ke složení zkou-

šek.       

     Hájková Dagmar, Drla Michal, Juračková Kristýna, Kročilová Lenka, Molíková Ilona, Práši-

lová Kateřina a Hofírková Eliška  napsali rychlopis na výbornou. Také druhou část zkoušky složili 

velmi dobře. 

     Uvědomili si, že  vysvědčením o státní zkoušce získají kvalifikaci asistenta/asistentky. Dá se 

předpokládat, že všichni budou studovat vysokou školu. Jen málo vysokoškoláků však ovládá psaní na 

klávesnici. Díky této znalosti mají možnost si při studiu i přivydělávat. 

Zdeněk Kolář - student s tenisovým srdcem 

Zdeňka Koláře zná téměř každý student gymnázia. Všichni ví, že hraje velmi dobře tenis. Kdo ale 

není fanouškem tohoto sportu, možná ani netuší, jak moc je Zdeněk ve světě tenisu známý hráč.  

Zdeňkovi přejeme v jeho sportovní kariéře spoustu vyhraných zápasů, hlavně radost ze hry a sa-

mozřejmě zdárně ukončené studi-

um.  
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Literární soutěž Památník Terezín 

   Tajemně a provokativně formulovali organizátoři XXII. ročníku literární soutěže z Památní-

ku  Terezín téma letošní soutěže. Vycházeli ze vzpomínkového textu novinářky Jany Friesové z roku 

1970 o zákazu vzdělávání židovských dětí v terezínském ghettu. 

Myšlenka zaujala Adélu Chocholáčovou, studentku kvarty bystřického gymnázia. Proč mělo 

tehdy smysl riskovat život pro příležitost „být ve škole“, byť velmi specifické? V čem je vlastně ukryta 

hodnota vzdělání? Liší se od přístupu dnešního mladého člověka? V čem, proč…? Na tyto i další otáz-

ky odpovídá její soutěžní práce. Odborná porota ji ohodnotila na 2. místě v celkovém pořadí prací 

z celé republiky. Tento úspěch je bonusem za odvahu tvořit a převést myšlenky do formulací, jež 

osloví čtenáře.     

Seiferos opět v Bystřici nad Pernštejnem 

V pondělí, 30. 5. 2016, dostali naši studenti příležitost zúčastnit se programu společnosti Seiferos. 

Společnost je známá zejména díky osvětovým programům na ochranu dravců a sov pořádaných pro 

školy a veřejnost. Počasí přálo nám i ptákům, takže jsme si mohli prohlédnout nejenom letové ukázky 

dravců, ale Lukáš, Pepa a Petr si na vlastní kůži vyzkoušeli přílet sokolí samice Erin na ruku a Simoně 

asi poprvé a naposledy v životě prolétl sokol mezi koleny. Mnozí si pohladili výra velkého, kterého 

obvykle znají pouze z obrázků v učebnici. A možná se i hlouběji zamysleli nad stavem přírody v ČR i 

v Evropě. Program byl velice zábavný a jediný, kdo v jeho průběhu usnul, byl sup, který se stal vzác-

ným zpestřením. Supi jsou kriticky ohroženi díky kontaminaci přírody chemikáliemi, které přijímají 

potravou. Schopnost metabolizovat tyto látky je u supa minimální, takže hyne v prvních letech života. 

Takto velké uskupení predátorů neuniklo pozornosti ,,místních obyvatel´´, takže jsme se dočkali varov-

ných náletů drozdů a na sešlost se zaletěl podívat i divoký luňák. S autory programu a více jak dvaceti 

druhy dravců a sov jsme se rozloučili potleskem a příslibem dalšího setkání v roce 2020. 
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Workshop 3D modelování a 3D tisk 

V rámci popularizace vědy a techniky ve školách se podařilo uskutečnit seminář pro zájemce o 

problematiku modelování a technologie 3D tisku. 

Toto téma je v dnešní době velmi přitažlivé a motivující k vlastní „konstruktérské“ činnosti. 

Umožňuje přenést myšlenku do reality, zkusit zhmotnit nápad pomocí výpočtu, kresby. 

Semináře se účastnilo 15 žáků z vyššího gymnázia, probíhal celkem 5 hodin. Úvodní část byla 

věnována teoretickým informacím o technologii tisku, typech tiskáren, o využití a výrobě 3D předmětů. 

Studenti si popovídali i o tom, jak trojrozměrný tisk ovlivní budoucnost, kde všude i v současnosti hra-

je důležitou roli, např. ve strojírenství, stavebnictví, architektuře, medicíně, archeologii. Stopy 3D tisku 

najdeme i v uměleckých oborech, jako je sochařství, móda, design. Zajímavé využití má i ve školství 

v oblasti názorných trojrozměrných výukových pomůcek, např. v biologii, fyzice, zeměpisu, kdy lze 

ukázat i princip pomůcky a její funkci. Prezentace byla zakončena soutěžemi o již hotové trojrozměrné 

lodičky.   

V praktické části se žáci naučili základy modelování v 3D modelovacím programu Design Spark 

Mechanical, který je možný si zdarma stáhnout na internetu. Studenti zjistili, že není snadné skloubit 

model na počítači s realitou výtisku. V průběhu semináře si žáci mohli svoje vlastní dílko vytisknout na 

dvou tiskárnách, které byly v rámci workshopu k dispozici.  Výrobky jako  raketa, sekerka, kostky, 

vizitka, přívěšek, prstýnek byly ve většině případů podařené a žáci si tak mohli odnést domů nejenom 

teoretické znalosti a dovednosti, ale i svůj navržený model. 

Z reakcí žáků bylo zřejmé, že je seminář zaujal. Je to dobrý příslib do budoucna, protože škola 

bude tiskárnu tohoto typu pořizovat a využívat v rámci hodin informatiky, případně jako volnočasovou 

školní aktivitu. 
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Sportovní den 

1. června proběhl na gymnáziu sportovní den plný atletických závodů. Ikdyž počasí bylo nejisté, 

nakonec všechny soutěže proběhly. Nejlepší atleti z kvarty a tercie bojovali v tento den na jiných kraj-

ských závodech, přesto jsme mohli vidět velmi solidní výkony. Někteří žáci dosáhli i svých osobních 

maximálních výkonů. Pěkný byl závod dorostenců ve skoku vysokém, zajímavé byly štafety jak u niž-

ších tak i u vyšších ročníků. Fotografické záběry potvrzují sportovní nadšení žáků i pohodovou atmo-

sféru ve chvílích odpočinku. Výsledky se studenti dozví v průběhu posledního týdne školního roku, 

kdy v aule dojde k vyhodnocení sportovního dne a předání cen a diplomů. 

 

 
 

Vítěz 2016 

Dne 6. června 2016 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení vítězů okresních kol 

olympiád - Vítěz 2016. Z naší školy skončili na předních místech tito studenti:  

Jiří Kabrda z tercie - 1. místo ve fyzikální olympiádě 

Jan Metela ze sekundy - 2. místo v Archimediádě 

Daniela Kuncová z kvarty - 3. - 4. místo v matematické olympiádě 

Laura Kopřivová ze sexty - 2. místo v olympiádě z německého jazyka 

Všem žákům děkujeme za dobrou reprezentaci školy. 
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Zdeněk Kolář je vítězem Talentu Vysočiny 

 

Také v letošním roce proběhla krajská soutěž  Talent Vysočiny, která je vyhlašována v řadě oborů. 
Ve sportovním oboru jsme nominovali studenta maturitního ročníku Zdeňka Koláře, který se  v současné 
době řadí k tenisové špičce v republikovém měřítku. V této soutěži Zdeněk zvítězil, k čemuž mu srdečně 
blahopřejeme. 
  

Jen pro zajímavost -  na druhém místě se umístil Viktor Polášek z Gymnázia Nové Město na Moravě 
– reprezentant České republiky ve skoku na lyžích a účastník mistrovství světa. 

Třetí byla Andrea Šimánková, studentka Gymnázia Pelhřimov,  několikanásobná mistryně ČR 
v taekwondu a 5. z mistrovství světa juniorek. 

Celkem bylo na cenu Talent ve sportovním oboru středních škol nominováno 26 studentů. 
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n) Prevence sociálně patologických jevů 

 
 

Strategie primární prevence na školní rok 2015/2016 

Strategie primární prevence na Gymnáziu Bystřice n. P. se opírala o dokument Národní strategie pri-

mární prevence rizikového chování na období 2013-2018.  

Preventivní opatření byla realizována v rámci výuky konkrétních předmětů, mimo výuku (např. formou 

besed), ale také v rámci spolupráce s rodiči žáků. 

Hlavním cílem pro školní rok 2014/2015 bylo: 

1) Poskytovat informace rodičům a pedagogickým pracovníkům  

Zajišťování a předávání informací o problematice sociálně patologických jevů bylo realizováno 

v rámci třídních schůzek s rodiči.  

Třídní učitelé NG byli seznámeni se závěry programů primární prevence. 

Třídní učitel tercie byl seznámen s výsledky anonymního testování Vlastní zkušenosti s drogou. 

Všichni učitelé byli seznámeni se závěry celoškolního testování Klima třídy a Identifikace rizi-

kových oblastí u dospívajících. Anonymní výsledky jsou dostupné na webu školy, v sekci ME-

TODIK PREVENCE. 

2)  Začlenit do problematiky závislosti další pedagogy  

Problematice závislostí a zdravého životního stylu se vyučující věnovali v rámci kapitol v ZSV 

-  psychologie, v Bi - nervová soustava, výživa člověka a psychohygiena, v Ch v kapitole věno-

vané omamným látkám, v rámci TV byla věnována pozornost zdravému životnímu stylu, atd. 

 

3) Poskytovat žákům stále aktuální informace  

Studentům byla po celou dobu školního roku k dispozici pravidelně aktualizovaná nástěnka, na 

které bylo možné získat informace o druzích návykových látek, projevech při užívání, právních 

i fyzických důsledcích užívání či o kontaktech na specializované instituce. 

Studenti se se svými problémy mohli přímo obrátit v době konzultačních hodin či po předchozí 

domluvě na metodika prevence. 

Společnost MP Education, realizátor výchovně-vzdělávacích programů o dospívání a repro-

dukčním zdraví   "Čas proměn – Mezi námi děvčaty“, zaslala na jaře 2016 materiály pro žáky 

tercie. Krátkou debatu na toto téma provedla učitelka biologie/ metodik prevence. 

Pan Z. Pospíšil, pod záštitou ACET ČR o.s., besedoval 19.10.2015 se studenty  1.A, kvinty na 

téma Sex, vztahy a prevence proti AIDS a Závislosti. 

Centrum prevence oblastní charity Žďár nad Sázavou realizovalo 18. září se žáky primy inte-

grační program Startujeme!, který volně navazoval na školní jednodenní soustředění z prvního 

týdnu školního roku. V sekundě byl dne 2.11. uskutečněn navazující program Ďáblíci a andílci, 

který byl primárně zaměřený na zlepšení vztahů ve školním kolektivu. Dne 9.12. 2016 se usku-

tečnil program v tercii. Lektoři programu Můj život, můj svět pomohli žákům se sestavením 

žebříčku hodnot či rozvržením volného času. Kvarta se 10. prosince seznámila s riziky komuni-

kace v internetovém prostředí v rámci programu Jsem on-line. 

Na konci každého programu pak žáci snažení lektorů ohodnotili v krátkém anonymním dotaz-

níku. 
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4) Upozorňovat žáky na možnost mimoškolních aktivit – DDM, Charita, Centrum prevence 

Nadosah 

Studenti VG byli upozorněni na činnost Charity Nové Město na Moravě a možnost dobrovol-

nictví.  

Byly jim nabídnuty zájmové kroužky poskytované DDM Bystřice n. P.  

Mohli se zúčastnit Dětského dne a jiných akcí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

NADOSAH. 

 

5) Řešit aktuální problémové chování ve škole 

Aktuální výchovné problémy se řešily po dohodě s výchovným poradcem a ředitelstvím školy.  

 

6) Mapovat aktuální situaci žáků ve vztahu k návykovým látkám 

Dne 28.4. 2016 bylo v tercii provedeno anonymní dotazníkové šetření na téma Vlastní zkuše-

nosti s drogou. V průběhu jara se uskutečnilo celoškolní on-line testování Klima třídy a Identi-

fikace rizikových oblastí u dospívajících. 

 

7) Vzdělávat školního metodika prevence 

V průběhu celého roku školní metodik prevence navštěvoval vybraná školení pořádaná PPP 

Žďár nad Sázavou. 

 

 

Program dlouhodobé prevence 
 

 

Program dlouhodobé primární prevence – tercie 

Žáci tercie se 2. 11. zúčastnili tříhodinového programu Můj život, můj svět. 

Cílem tohoto programu bylo, aby si žáci uvědomili hodnoty, které jsou pro ně samotné důležité, 

které je ovlivňují a posouvají dál. 

Žáci se o svých hodnotách a prioritách spolu bavili, vyměňovali si méně důležité za důležitější, 

přičemž zjistili, že získat od kamarádů důležité hodnoty není nijak jednoduché, protože ani oni se jich 

zříci nechtějí. 

Ve třídě panovala veselá komunikativní nálada, žáci se navzájem inspirovali, učili se respektovat 

hodnoty druhého a prosadit své názory. 
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Program dlouhodobé primární prevence – sekunda 

Žáci sekundy tentýž den absolvovali tříhodinový program s názvem Ďáblíci a andílci. 

Byl zaměřen na vztahy a komunikaci mezi děvčaty a chlapci, na jejich pohled na svět, společné a 

odlišné zájmy. Cílem bylo opět porozumění, lepší komunikace a fungování ve třídě. 

Žáci plnili různé úkoly, např. měli nakreslit dva ostrovy. Jeden dívčí, druhý chlapecký, každý měl 

mít na ostrově své místečko, kde se cítí dobře. Jiný úkol spočíval v sepsání zásad ostrova, na kterých by 

se všichni ostrované domluvili a tedy i respektovali. Pak vše popisovali, vysvětlovali a seznamovali 

s tím druhé ostrovany. 

Nejvíce se žákům líbila hra Obruče, kde se ukázalo, že třída umí táhnout za jeden provaz, umělé 

rozdělení na holky a kluky by bylo při splnění úkolu spíše překážkou. 

 

 

 
 

 

o) Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

 

 
 Na našem pracovišti působí odborová organizace. Předsedou odborové organizace je pan Petr  

 

Štarha. Odbory s vedením školy projednávají plán hospodaření FKSP. Organizace svým členům  

 

zajišťuje bezplatnou právnickou podporu, podporu při jednání se zaměstnavatelem ve mzdové oblasti. 

 

Odborová organizace spolupracuje se zaměstnavatelem při tvorbě vnitřního platového předpisu,  

 

ve kterém jsou zakotveny výhody pro zaměstnance. 
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p) Zpráva o hospodaření školy za rok 2015 

 

 

 

A. Hospodářský výsledek (zisk se znaménkem +, ztráta se znaménkem -) 
   

    v Kč 

Ukazatel   na 2 des. místa 

Náklady celkem na hlavní činnost   19 380 939,78 

Náklady celkem na doplňkovou činnost   74 989,50 

Výnosy celkem z hlavní činnosti   19 380 939,78 

Výnosy celkem z doplňkové činnosti   87 321,50 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti   0,00 

Hospodářský výsledek z doplňkové  činnosti   12 332,00 

Hospodářský výsledek celkem za rok 2015 před zdaněním   12 337,61 

Zdanění   5,61 

Hospodářský výsledek celkem za rok 2015 po zdanění   12 332,00 

Odpočet položek upravujících hospodářský výsledek   0,00 

z toho: uvést jednotlivé tituly (dodatečný odvod daně)   0,00 

           ostatní (účet 932 k 31.12.2015  porušení rozpočtové kázně) 0,00 

Položky zvyšující hospodářský výsledek   0,00 

Hospodářský výsledek celkem za rok 2015 pro finanční rozdělení   12 332 

 

 

 

 

B. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 
  Zůstatek Zůstatek Příděl Zůstatek 

Ukazatel k 1.1.2015 k 31.12.2015 ze zisku po přídělu 

      Roku 2015 ze zisku 

1 2 3 4 5=3+4 

HV k rozdělení do fondů x x 12 332,00 12 332,00 

Fond odměn 52 339,00 352 339,00 0,00 352 339,00 

Rezervní fond ze zlepš. výsledku hosp.(účet 413) 68 857,67 194 700,57 12 332,00 207 032,57 

Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414) 29 386,45 30 301,20 x 30 301,20 

Investiční fond 64 294,50 116 769,50 x 116 769,50 

FKSP 85 360,20 91 711,20 x 91 711,20 

Celkem 300 237,82 785 821,47 24 664,00 810 485,47 
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C. Finanční krytí zhoršeného hospodářského 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  

    

   

   

 

 

Výroční zprávu  zpracovali: vedení a sekretariát školy 

     učitelé 

      

 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne  1. 10. 2016 

 

 

 

 

         …………………………. 

             PaedDr. Milan Hanák 

                  ředitel školy 

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu dne   …........................  . 

    
 

 

         …………………………….. 

                   podpis 

 


