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C
Chhaarraakktteerriissttiikkaa šškkoollyy
Úvodní informace
Gymnázium ve Žďáře nad Sázavou poskytuje svým studentům všeobecné středoškolské vzdělání,
ukončené maturitní zkouškou. Absolventi školy jsou připraveni k přijímacím zkouškám a ke studiu na
všech typech vysokých škol a vyšších odborných škol, dále jsou připraveni k výkonu některých činností
ve správě, kultuře a dalších oblastech.
Název školy:
Identifikátor zařízení:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
Škola sdružuje:

Gymnázium, Žďár nad Sázavou, Neumannova 2
600 015 955
Neumannova 2, Žďár nad Sázavou, 591 01
příspěvková organizace
48 895 407
Kraj Vysočina
Palackého 53, Jihlava, IČO: 70890749
1. Gymnázium
kapacita:
510 žáků
IZO: 102 943 516
2. Výdejna stravy:
510 jídel
IZO: 110 250 052
Ve škole jsou zařazeny následující studijní obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání ze dne 16.
6. 1998, vydané ve Sbírce zákonů v částce 68/1998:
1. 79-41-K/41 Gymnázium
4 - leté denní studium
2. 79-41-K/81 Gymnázium
8 - leté denní studium

Kurikulum školy
Hlavním cílem snahy všech pracovníků Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou je výchova inteligentního
mladého člověka, který je schopen základní orientace v životě, který díky své kreativitě a širokému
kulturnímu a politickému rozhledu je schopen v případě neúspěchu při přijímacích zkouškách na
vysokou školu konkurovat ostatním adeptům na úřadech práce a zajistit si úspěšné postavení ve
společnosti. Největší důraz klademe na úspěch vysokého procenta našich absolventů při přijímacích
řízeních na vysoké školy všech zaměření.
Cílem vedení školy je vytvořit ve škole přátelskou atmosféru vzájemné spolupráce mezi jednotlivými
učiteli a mezi učiteli a žáky. Za svůj nejdůležitější úkol považuji, aby se učitelé cítili ve škole dobře a aby
se atmosféra vzájemného respektování přenesla i do žákovských lavic.

Priority práce školy
Usilujeme o to, aby škola byla místem, kam žáci i učitelé chodí rádi, místem tvůrčí práce a spolupráce.
Proto klademe od počátku docházky velký důraz na osobnostní a sociální výchovu. Hned v září odjíždějí
žáci primy na třídenní Harmonizační dny, kde se seznamují navzájem, učí se spolupracovat, poznávají
sami sebe. Během těchto dnů se snažíme mezi žáky nastartovat pozitivní vztah ke škole. Osobnostní a
sociální výchova pak prolíná výukou všech předmětů po celou dobu studia.
Vzhledem k nezbytnosti znalosti cizích jazyků je jejich výuka jednou z priorit našeho školního
vzdělávacího programu. Škola má dlouholetou tradici ve velmi kvalitním jazykovém vyučování. Už na
nižším stupni gymnázia nabízíme výuku anglického, francouzského, německého, ruského a španělského
jazyka plně kvalifikovanými učiteli a rodilým mluvčím anglického jazyka. Žáci mohou své znalosti cizích
jazyků uplatnit při zahraničních zájezdech a jazykových kurzech organizovaných školou, při
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mezinárodních projektech a výměnách.
Druhou prioritou je výuka a využití informačních technologií. Škola je velmi dobře vybavena výpočetní
technikou, máme kvalifikované učitele informatiky, všichni učitelé prošli školením obsluhy počítače, žáci
se účastní soutěží v této oblasti a připravují školní webové stránky, máme tedy předpoklady pro
naplnění cílů i v této oblasti.

Vize školy
Naší vizí je škola,
- v níž se žáci a zaměstnanci cítí spokojeně a bezpečně
- v níž dochází k tvůrčí spolupráci mezi žáky i učiteli
- která dobře připraví žáky ke studiu na vysokých školách všech typů.
Snažíme se žákům vštěpovat
- základní lidské hodnoty,
- odpovědnost za vlastní rozhodnutí,
- toleranci a úctu k těm, kteří si ji zaslouží.
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P
Prrooffiill aabbssoollvveennttaa nniižžššííhhoo ssttuuppnněě 88--lleettééhhoo ssttuuddiijjnnííhhoo
ccyykklluu
Absolvováním nižšího stupně gymnázia získá žák základní vzdělání ukončené vnějším evaluačním testem
a je důkladně přípraven k přijímací zkoušce ke studiu ve vyšším stupni 8-letého studijního cyklu. Po
kvartě má žák všeobecný přehled ze všech přírodovědných a humanitních oborů a je schopen získat
v dalším studiu patřičný nadhled.
Žák si v primě volí 1. cizí jazyk, v tercii 2. cizí jazyk, z nichž v posledních ročnících vyššího stupně studia
může konat mezinárodní zkoušku. Velký důraz je kladen na praktické znalosti informačních technologií.
V průběhu studia získává žák řadu klíčových kompetencí nutných nejen pro další studium, ale i pro
výkon povolání. Jednou z nejdůležitějších kompetencí je schopnost spolupracovat v týmu a ochota i
nadále na sobě pracovat a vzdělávat se.
Typické znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa nižšího stupně gymnázia:
• kreativita a všestrannost, chuť dále se vzdělávat
• schopnost týmové spolupráce
• připravenost k dalšímu studiu ve zvolených středoškolských oborech
• základní znalost jednoho světového jazyka
• zvládnutí základů mateřského jazyka
• schopnost využívat informační technologie při dalším studiu
• schopnost řešit problémy
• schopnost tvořivé práce
• schopnost zacházet s fakty, znalost, kde a jak příslušná fakta najít
• schopnost orientovat se v mezilidských vztazích a politickém dění
• chápání demokracie, tolerance k různým kulturním a náboženským projevům
• tolerance k handicapovaným spoluobčanům

P
Prrooffiill aabbssoollvveennttaa 44--lleettééhhoo ssttuuddiijjnnííhhoo ccyykklluu
Absolvováním gymnázia získá žák úplné středoškolské vzdělání ukončené státní maturitní zkouškou a je
důkladně přípraven k přijímacím zkouškám na všechny typy vysokých škol.
Žák si v prvním ročníku volí dva cizí jazyky z následující nabídky jazyků vyučovaných na gymnáziu:
anglický, německý, francouzský, španělský a ruský jazyk. V posledních ročnících studia se může volbou
semináře z cizího jazyka (zpravidla anglického nebo německého) věnovat přípravě ke státním jazykovým
zkouškám nebo zkouškám FCE a DZ.
Velký důraz je kladen na praktické znalosti informačních technologií. V průběhu studia získává žák řadu
klíčových kompetencí nutných nejen pro další studium, ale i pro výkon povolání. Jednou
z nejdůležitějších kompetencí je schopnost spolupracovat v týmu a ochota i nadále na sobě pracovat a
vzdělávat se.
Typické znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa gymnázia:
• kreativita a všestrannost, chuť dále se vzdělávat
• schopnost týmové spolupráce
• připravenost k dalšímu studiu ve zvolených středoškolských oborech
• základní znalost dvou světových jazyků
• schopnost využívat informační technologie při dalším studiu
• schopnost řešit problémy a logicky uvažovat
• schopnost tvořivé práce
• schopnost zacházet s fakty, znalost, kde a jak příslušná fakta najít
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• schopnost orientovat se v mezilidských vztazích a politickém dění
• chápání demokracie, tolerance k různým kulturním a náboženským projevům
• tolerance k handicapovaným spoluobčanům

Základní údaje o škole
Počet zaměstnanců školy (přepočtený)
Počet pedagogických pracovníků (přepočtený)
Počet nepedagogických pracovníků (přepočtený)
Celkový počet týdně odučených hodin:
Průměrný úvazek:
Procento dělených hodin
Průměrný věk pedagogických pracovníků školy
Procento mužů v pedagogickém sboru
Celkový počet studentů:
Celkový počet tříd:
Počet žáků na třídu:
Počet žáků na učitele:

46,45
35,28
11,00
756
21,4
75 %
45 let
36 %
477
16
29,8
13,5

Demografické složení žáků školy
Počet žáků
ze sídelního města školy
z okresu Žďár nad Sázavou celkem
z okresu
Havlíčkův Brod

477
321
454
23

Vybavení školy výpočetní a kancelářskou technikou
Počet počítačů celkem
počet počítačů napojených na internet
počet počítačů v učebně výpočetní techniky
počet počítačů přístupných žákům v ostatních prostorách školy
počet počítačů přístupných ostatním učitelům
počet notebooků
počet učeben výpočetní techniky
počet datových projektorů
počet barevných tiskáren
počet kopírovacích strojů
počet aktivních tabulí
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120
120
33
18
23 (ve všech
kabinetech)
18
2
27
3
4
13

Organizační schéma školy
Vedení školy
ředitel školy:
zástupce organizační:
zástupce ekonomický:

Vlastimil Čepelák
RNDr. Eva Nováková
PhDr. Milan Hána

Samosprávné orgány
předseda rady rodičů:
školní sportovní klub:

ing. Antonín Šindelář
Aleš Růžička

Provozní zabezpečení školy
ekonomka školy:
hlavní účetní:
školník:
inventarizační komise:

evidence žáků na PC:

Sotira Veselá
Zdeňka Junová
Ivo Veselý
Sotira Veselá
PhDr. Milan Hána
Zdeňka Junová
Lubomír Doubek

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
požární hlídka:

požární preventista:
správce školní lékárny:
evidence úrazů:

Lubomír Doubek
Karel Koten
Aleš Růžička
Jana Mazlová
Ivo Veselý
Jitka Rösslerová
Milan Hána

Výchovně-vzdělávací činnost
vedoucí předmětů:

správce sítě PC:
webmaster
žákovská knihovna:
protidrogový preventista:

Č
Aj,Fj
Nj
Šj
Zsv
D
Z
M
F
Ch
Bi
IVT
Ev
Tv

Andrea Popelová
Eva Straková
Klára Ptáčková
Zdeňka Šírová
Milan Hána
Alena Čeplová
Roman Veselský
Dana Králová
Eva Čepeláková
Lubomír Doubek
Jitka Rösslerová
Karel Koten
Kamil Hübner
Aleš Růžička
Jan Hájek, Tomáš Prokop
RNDr. Karel Koten
Alena Čeplová
PhDr. Milan Hána
Alena Čeplová
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Rada rodičů
Rada rodičů se schází pravidelně jedenkrát měsíčně a řeší provozní problémy a výchovně vzdělávací
koncepci školy. Členové rady organizují maturitní ples, jehož výtěžek je školou využíván na nákup a
doplnění učebních pomůcek.
Ve školním roce 2017/2018 pracovala rada rodičů v následujícím složení:
Ing. Antonín Šindelář (předseda)
Luboš Bartůněk
Ing. Zuzana Braunová (pokladní)
Ing. Ladislav Hoffmann
Ing. Jan Bogaň
Petra Bednářová
Ing. Petr Přibyl (zástupce předsedy)
Miloš Papoušek (revizní komise)
MUDr. Irena Hladká
MUDr. Olga Semerádová (revizní komise)
Helena Krejčí
MVDr. Petr Janovský
Mgr. Pavla Prokopová
Ing. Alena Pátková
Ing. Miroslav Veselý
Ing. Stanislav Bílek
PhDr. Milan Hána (zástupce ředitele školy)

Školská rada
Zřízení školské rady a její práva a povinnosti stanoví školský zákon v §167 a §168. Školská rada má šest
členů, kteří zastupují pedagogické pracovníky, zákonné zástupce nezletilých žáků a zřizovatele.
Seznam členů školské rady při Gymnáziu Žďár nad Sázavou
Jméno
Funkce
Jmenován za
Povolání
Andrea Popelová
předsedkyně
pedagogické pracovníky školy
učitelka
Ing. Antonín Šindelář
místopředseda
zákonné zástupce žáků
technik
PaedDr. Jaroslav Ptáček
zřizovatele
ředitel školy
Ing. Ondřej Vykoukal
zřizovatele
právník
Mgr. Aleš Růžička
pedagogické pracovníky školy
učitel
Ing. Zuzana Braunová
zákonné zástupce žáků
MD
Školská rada při Gymnáziu Žďár nad Sázavou byla zřízena dne 3. 1. 2006. Během školního roku
2017/2018 se členové rady vyjadřovali k přípravě školního vzdělávacího programu, ke změnám ve
školním řádu, k výroční zprávě za uplynulý školní rok a k zprávě o hospodaření školy.

Další informace
Ve škole se vyučují následující cizí jazyky:
anglický
ruský
německý
španělský
francouzský
latina
Seznam volitelných a nepovinných předmětů ve školním roce 2017/2018 je uveden v příloze.
Ve škole je v provozu bufet, který zajišťuje občerstvení a nápoje pro učitele i žáky po celou dobu výuky.
V aule školy umístěn nápojový automat, takže pitný režim dětí je během dopoledne zajištěn.
V průběhu přestávek a volných hodin mohou žáci využívat volně přístupných počítačů připojených na
internet a umístěných v aule školy.
Žáci mají možnost trávit volný čas při stolním tenisu.
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Obsazení jednotlivých kabinetů školy
Kabinet
ředitel a zástupci ředitele

španělský jazyk
matematika
estetická výchova
zeměpis

informatika a výpočetní technika
tělesná výchova

žákovská knihovna

cizí jazyky

dějepis

učitelská knihovna
chemie

biologie
fyzika

Učitel
Vlastimil Čepelák
Milan Hána
Eva Nováková
Lenka Formanová
Dana Králová
Jaromír Brychta
Adam Doubek
Dana Denková
Petr Forman
Milena Kletečková
Michaela Kondýsková
Irena Vávrová
Karel Koten
Stanislav Novák
Jana Mazlová
Aleš Růžička
Markéta Pohanková
Alena Čeplová
Klára Ptáčková
Lucie Troubilová
Lenka Dočekalová (MD)
Vladimíra Chlubnová
Hana Kršková
Daniel Schneiter - zahraniční lektor
Eva Straková
Hana Vencelidesová
Jiřina Kalinová
Magda Kulmová
Nováková Lenka
Andrea Popelová
Hana Skulová
Milan Hána
Lubomír Doubek
Jana Rosecká
Pavla Sommerová
Jitka Rösslerová
Roman Veselský
Eva Čepeláková
Dita Čížková (MD)
Jan Havel
Petr Musil
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Seznam vedoucích předmětů
Předmět
Český jazyk
Anglický + francouzský jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Estetická výchova
Tělesná výchova

Vedoucí učitel
Andrea Popelová
Eva Straková
Lucie Troubilová
Lenka Formanová
Milan Hána
Alena Čeplová
Roman Veselský
Dana Králová
Eva Čepeláková
Lubomír Doubek
Jitka Rösslerová
Vladimíra Chlubnová
Aleš Růžička
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Přehled tříd a třídních učitelů
Třída

Počet žáků

Učebna

Třídní učitel

Zastupující

prima

31

b1

Václav Černík

Dita Čížková

sekunda

30

a5

Dana Králová

Eliška Výmolová

tercie

26

b5

Dana Denková

Jaromír Brychta

kvarta

30

c3

Jan Havel

Eva Nováková

kvinta

28

c4

Lukáš Bořil

Lenka Formanová

sexta

30

a4

Klára Ptáčková

Vladimíra Chlubnová

septima

30

a3

Magda Kulmová

Milan Hána

oktáva

29

a1

Michaela Kondýsková

Lucie Troubilová Šenkýřová

1. A

31

b6

Alena Čeplová

Jiřina Kalinová

1. B

31

c7

Petr Musil

Adam Doubek

2. A

32

b4

Aleš Růžička

Jana Rosecká

2. B

32

b2

Jitka Rösslerová

Hana Vencelidesová

3. A

31

el

Eva Čepeláková

Jana Mazlová

3. B

30

c6

Roman Veselský

Stanislav Novák

4. A

28

b3

Markéta Pohanková

Petr Forman

4. B

31

c5

Andrea Popelová

Lubomír Doubek
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PPřřeehhlleedd uuččeebbnníícchh pplláánnůů
Úvodní informace
Gymnázium ve Žďáře nad Sázavou bylo zařazeno do sítě škol s účinností od 1. 9. 1996 rozhodnutím
MŠMT č.j. 12 177/96-61-07.
Výuka probíhá podle následujících učebních plánů:
1. Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem upravený a schválený dne 5. 5. 1999 č.j. 20
595/99-22 s platností od 1. 9. 1999.
2. Generalizovaný učební plán gymnázií s osmiletým studijním cyklem schválený dne 5. 5. 1999, č.j. 20
594/99-22 s platností od 1. 9. 1999
3. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání určený pro nižší stupeň osmiletého studijního
cyklu s platností od 1. 9. 2008
4. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání určený pro vyšší stupeň čtyřletého studijního
cyklu s platností od 1. 9. 2008

Seznam tříd a jednotlivých učebních plánů
Třída

Počet žáků Třídní učitel

Učební plán

Obor

prima

31

Václav Černík

ŠVP

79-41-K/81

sekunda

30

Dana Králová

ŠVP

79-41-K/81

tercie

26

Dana Denková

ŠVP

79-41-K/81

kvarta

30

Jan Havel

ŠVP

79-41-K/81

kvinta

28

Lukáš Bořil

ŠVP

79-41-K/81

sexta

30

Klára Ptáčková

ŠVP

79-41-K/81

septima

30

Magda Kulmová

ŠVP

79-41-K/81

oktáva

29

Michaela Kondýsková

ŠVP

79-41-K/81

1. A

31

Alena Čeplová

ŠVP

79-41-K/41

1. B

31

Petr Musil

ŠVP

79-41-K/41

2. A

32

Aleš Růžička

ŠVP

79-41-K/41

2. B

32

Jitka Rösslerová

ŠVP

79-41-K/41

3. A

31

Eva Čepeláková

ŠVP

79-41-K/41

3. B

30

Roman Veselský

ŠVP

79-41-K/41

4. A

28

Markéta Pohanková

ŠVP

79-41-K/41

4. B

31

Andrea Popelová

ŠVP

79-41-K/41
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Ú
Úddaajjee oo pprraaccoovvnnííccíícchh šškkoollyy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Jméno
Čepelák Vlastimil
Bořil Lukáš
Brychta Jaromír
Čepeláková Eva
Černík Václav
Čeplová Alena
Čížková Dita
Denková Dana
Dočekalová Lenka
Doubek Adam
Doubek Lubomír
Forman Petr
Formanová Lenka
Hána Milan
Havel Jan
Chlubnová Vladimíra
Kalinová Jiřina
Kletečková Milena
Kondýsková Michaela
Králová Dana
Kulmová Magda
Marshall David
Mazlová Jana
Musil Petr
Novák Stanislav
Nováková Eva
Nováková Lenka
Pohanková Markéta
Popelová Andrea
Ptáčková Klára
Rosecká Jana
Rösslerová Jitka
Ruberová Hana
Růžička Aleš
Skulová Hana
Sommerová Pavla
Troubilová Lucie
Vávrová Irena
Vencelidesová Hana
Veselský Roman
Výmolová Eliška

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Černá Magdaléna
Havelková Iva
Junová Zdenka
Nováková Alena
Poulová Lenka
Sedláková Petra
Sobotková Marie
Šikulová Zdeňka
Vencálek Jaroslav

Aprobace
M,F
Čj, Zsv
Vv, Rj
M,F
M, Z, Ivt
Rj,D
M, F
Aj
Aj
Bi, Vv
Bi,Ch
M,Z
Šj, Z, D
Čj, D
M, F
Aj, Vv
Čj, D
Aj, Z
Aj, Šj
M, Bi
Čj, Rj
americký lektor
Tv, Z
M, F
M, F, Ivt
M, F
Čj, D, Aj
Bi, Tv
Čj, D
Nj, Tv
M, Ch
Bi, Tv
Aj
M, Tv
Nj, D
Bi, Ch
Nj, Vv
Aj
Aj, Tv
Bi, Z
Aj, Čj
uklízečka
pracovnice ve výdejně stravy, uklízečka
samostatná odborná referentka, účetní
pracovnice ve výdejně stravy, uklízečka
pracovnice ve výdejně stravy, uklízečka
uklízečka
pracovnice ve výdejně stravy
uklízečka
pomocný údržbář
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10
11
12

Veselá Sotira
Veselý Ivo
Zelníčková Jana

ekonomka
školník
pracovnice ve výdejně stravy, uklízečka
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Výsledky vzdělávání žáků
Souhrnná statistika tříd v 1. pololetí školního roku

Třída

Vyznamenání

Prospělo

Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B

30
19
9
20
17
14
15
17
14
12
7
11
10
8
12
9

1
11
17
10
11
16
15
12
17
19
25
21
21
22
16
22

Počet
Neklasifikováno
nedostatečných
1
1
1
2
-
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Průměrný
prospěch
1.16
1.41
1.60
1.33
1.45
1.55
1.59
1.49
1.56
1.63
1.85
1.68
1.63
1.78
1.66
1.86

Zameškané Neomluvené
hodiny
18.48
21.66
41.19
31.33
35.57
44.10
51.56
50.82
22.61
26.06
38.75
39.62
38.00
44.43
44.67
43.22
-

Souhrnná statistika tříd v 2. pololetí školního roku

Třída

Vyznamenání

Prospělo

Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B

29
21
9
23
20
18
18
17
15
15
11
15
12
7
7
7

2
9
17
7
8
12
12
12
16
16
21
17
19
23
21
24

Počet
Neklasifikováno
nedostatečných
-
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Průměrný
prospěch
1.18
1.37
1.62
1.30
1.40
1.50
1.48
1.51
1.64
1.61
1.78
1.63
1.56
1.79
1.81
1.88

Zameškané Neomluvené
hodiny
22.51
25.16
42.69
30.36
50.96
45.50
53.03
25.41
35.77
27.61
41.31
42.75
46.29
52.93
23.10
24.74
-

Výsledky státních maturitních zkoušek:
Letošní maturitní zkoušky byly zakončeny v pondělí 4. června 2018 slavnostním předáním vysvědčení na
žďárské radnici. Za přítomnosti pana místostarosty Ing. Martina Mrkose a zástupce Rady rodičů pana
Ing. Antonína Šindeláře převzali absolventi maturitní vysvědčení. Protokol o maturitní zkoušce převzali
absolventi dodatečně z rukou třídních učitelů.

Třída
4. A
4. B
Oktáva
Celkem

Prospěl s
vyznamenáním
8
10
17
35 (39%)

Prospěl
20
21
12
53 (59%)

Neprospěl
(jarní termín)
1
1
0
2

Celkové výsledky za naše gymnázium zachycuje přiložená tabulka. Z celkového počtu 90 studentů
maturitních tříd splnilo podmínky pro konání maturitní zkoušky 88 studentů. Po podzimním termínu
úspěšně zkoušku složilo všech 90 studentů, z toho 35 studentů s vyznamenáním (39 % ze studentů
maturitních tříd), 53 studentů prospělo (59 %). Podzimního termínu se účastnili 2 studenti.

Cenu Nadace Evy Haňkové, rozené Neugebauerové, která se uděluje nejlepšímu studentovi školy,
získala Barbora Smékalová z oktávy. Student měl po celou dobu studia vynikající prospěch, úspěšně
reprezentoval školu ve sportovních soutěžích a jazykových olympiádách. Udělená cena tradičně
obsahuje pamětní stříbrný půldolar a finanční odměnu, zároveň je doplněna původní grafikou od kolegy
Kamila Hübnera.
Rada rodičů při Gymnáziu Žďár nad Sázavou udělila nejlepším studentům z jednotlivých maturitních tříd
Cenu Rady rodičů. Tato cena se uděluje s pamětním listem a je spojena s finanční odměnou.
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Úspěšnost absolventů gymnázia při přijímacích zkouškách na VŠ

Z 87 maturantů bylo v letošním školním roce přijato ke studiu na vysokých školách celkem 85 studentů,
což činí 96 %.
Seznam absolventů ze třídy 4. A:
Bednář Michal, Brázda Marek, Hoffmann Michael, Holánková Gabriela, Horáková Barbora, Hromádková
Michaela, Kabrda Vojtěch, Kaláb Jan, Klimešová Veronika, Kolbábek David, Krumlová Nikola, Máca
Marek, Mach Matěj, Machová Kateřina, Parcl Václav, Pastyřík Martin, Rosecký Jonáš, Řebíková Zuzana,
Skalníková Anna, Sklenář Matěj, Smyčka Jiří, Sobotka Petr, Starý Michal, Suková Kateřina, Vamberová
Magdaléna, Vavřík Lukáš, Zedníčková Magdaléna, Zichová Dominika, Zichová Karolína.
Seznam absolventů ze třídy 4. B:
Ambrožová Renata, Anýžová Aneta, Bartoš Zdeněk, Bednářová Šárka, Bojanovská Gabriela, Dvořáková
Martina, Götz Ladislav, Hockeová Tereza, Chlubnová Nikola, Juda Jaroslav, Karásek Jonáš, Klapalová
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Barbora, Klíma Matyáš, Kluchová Monika, Kukačka Václav, Lojek Daniel, Melicharová Jana, Novotná
Tereza, Novotný Josef, Pátková Eva, Pavlík Michal, Pazourová Zuzana, Prombergerová Tereza,
Röhrichová Michaela, Rosecká Lucie, Sáblíková Leona, Seidlerová Vendula, Šerejchová Nikola,
Vencálková Monika, Zítka Petr, Neplechová Jana.
Seznam absolventů ze třídy oktáva:
Blahová Valentina, Bodnárová Lada, Bogaòová Tereza, Bořilová Markéta, Dočekalová Michaela,
Glajcová Veronika, Hronková Barbora, Juda Ondřej, Junek Filip, Kadlec Kryštof, Koudela Michael,
Kovaříková Zuzana, Králíček Václav, Moučková Hana, Müllerová Doubravka, Nechutová Aneta, Novotný
Jan-Filip, Petr Matěj, Potocký František, Přívětivý Adam, Stejskal Jakub, Suchý Ondřej, Svobodová
Tereza, Švaòhalová Barbora, Tomandlová Karolína, Tomášková Adéla, Vašek Daniel, Vtípil David,
Halouzka Ladislav.

Nadace Evy Haňkové-Neugebauerové
Ve školním roce 1999/2000 byla při škole zřízena Nadace Evy Haňkové, roz. Neugebauerové, známé
z fotografie a filatelistické známky, kde je jako malé děvčátko v náručí prezidenta republiky T. G.
Masaryka.
V rámci Nadace složili manželé Haňkovi na účet školy již 60 000,- Kč, z jejichž úroků budou každoročně
finančně odměňováni nejlepší studenti školy. Zároveň pan Haňka předal řediteli školy 40 stříbrných
půldolarů s vyobrazením prezidenta Kennedyho. Každý rok při slavnostním vyřazování maturantů bude
jedna mince předána nejlepšímu studentu školy.
V letošním školním roce obdržel pamětní minci student Michal Koudela.
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ŠŠkkoollnníí pprroojjeekkttyy
Projekt Šablony 2017

NÁZEV PROJEKTU:
Šablony 2017

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006312

NÁZEV VÝZVY:
Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

DOBA REALIZACE PROJEKTU:
1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

AKTIVITY:
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
III/2.11 Nové metody ve výuce na SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
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Projekt Badatelské centrum
Ve školním roce 2017/2018 proběhly v badatelském centru následující aktivity:
Zaškolení učitelů
Zaškolení pro práci s technickým vybavením centra proběhla pro jednotlivá pracoviště v průběhu měsíců
září a říjen 2017. Školení se zúčastnili všichni vyučující biologie, fyziky a chemie. Celkový počet účastníků
zaškolení byl 11 pedagogů.
Slavnostní otevření
Slavnostní otevření badatelského centra proběhlo dne 13. 1. 2018 za účasti zástupců zřizovatele školy,
ředitelů a učitelů okolních základních a středních škol a veřejnosti.
Dny otevřených dveří
Ve dnech 8. – 9. 1. 2018 proběhly ve škole Dny otevřených dveří za velkého zájmu a pozornosti
veřejnosti. V rámci DOD bylo všem účastníkům předvedeno badatelské centrum, včetně vybavení
jednotlivých pracovišť a ukázkami využití.

Spolupráce s okolními školami
V rámci využití badatelského centra se uskutečnila celá řada exkurzí a návštěv žáků okolních základních
a středních škol. V jejich průběhu byli žáci seznámeni s funkcí jednotlivých přístrojů a vybavení a
různými pokusy a způsoby měření fyzikálních a chemických veličin.
15. 2. 2018 – návštěva 16 žáků ze 4. ZŠ Žďár nad Sázavou
25. 2. 2018 – návštěva 22 žáků z 2. ZŠ Žďár nad Sázavou
22. 3. 2018 – návštěva 30 žáků ze ZŠ Křižanov
23. 3. 2018 – návštěva 35 žáků Gymnázia Nové Město na Moravě
21. 4. – návštěva 9 žáků ze SOU Žďár nad Sázavou
26. 4. 2018 – návštěva 12 žáků ze Střední školy obchodní Žďár nad Sázavou
27. 4. 2018 - návštěva 30 žáků ze VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
12. 5. 2018 – návštěva 18 žáků ze ZŠ Herálec
26. 5. 2018 – návštěva 14 žáků ze ZŠ Polnička
11. 6. 2018 – předvedení přístrojů BC v rámci projektu Vzdělávat se lze v každém věku
Kroužky přírodních věd
V badatelském centru probíhal od 3. 2. 2018 pravidelně 1x týdně krouže zaměřený na chemickou
analýzu látek za využití FTIR spektrometru. Obsahová náplň kroužku:
1. obsluha IR spektrometru
2. práce s programem OMNIC
3. vyhodnocování IR spekter známých látek (uhlovodíky, alkoholy, fenoly, karboxylové kyseliny, soli
karboxylových kyselin)
4. pokus o vyhodnocení neznámých látek
Vedoucí kroužku Mgr. Jana Rosecká získala osvědčení o absolvování týdenního kurzu Interpretace
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vibračních spekter.
Další kroužky, laboratorní práce a měření probíhaly v centru nepravidelně v rámci výuky přírodovědných
předmětů nebo ve volném čase učitelů a žáků.

Mezinárodní projekty
CONSTRUCTING ACTIVE CITIZENSHIP WITH EUROPEAN YOUTH
Projekt Catch EyoU usiluje o rozvíjení schopnosti komunikace mezi mladými lidmi
a také o posílení jejich vztahu s EU. Do projektu je zapojeno několik škol z celé
Evropy a každá škola má za úkol zabývat se problémem z jejich okolí, který
vnímají jako nejvíce aktuální. Žáci naší školy se po důkladném zvážení rozhodli
zabývat tématikou mezigenerační propasti.

PARTNEŘI + ŠKOLY PRACUJÍCÍ NA PROJEKTU:
» London school of Economics and political science – Londýn, Spojené Království
» Institute of social studies – Tartu, Estonsko
» Forum Nazionale Dei Giovani – Řím, Itálie
» Katedra psychologie – Brno, Česká republika
» CIIE – Porto, Portugalsko
» National and Kapodistrian university of Athens – Athény, Řecko
» Friedrich Schiller Universität – Jena, Neměcko
» School of Humanities, Education and Social Sciences – Orebro, Švédsko
» Alma Mater Studiorum Universita di Bologna – Bologna, Itálie
ČLENOVÉ za Gymnázium:
» Daniela Horváthová, Adam Neubauer – 2.A
» Vlastimil Fiala, Filip Hraško, Naďa Kaňková, Markéta Trembaczová, Lenka Krištofová, Anna Křečková,
Barbora Linhartová, Zuzana Plevová, Jana Kuncová – Sexta
» Natálie Bajerová, Michaela Šimková, Tereza Štikarová – 2.B
» David Vtípil, Daniel Vašek, Michael Koudela – Septima

Jednotlivé aktivity projektu:
Brno
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V úterý 29. 11. navštívila naše skupina v doprovodu pana učitele Veselského a Bořila Fakultu sociálních
studií na Masarykově univerzitě v Brně. Čekalo nás představení našeho projektového tématu
několikačlenné skupině profesorů z univerzity (Macek Jakub, Mgr. Ph.D., Macková Alena, Mgr. a Štěpán
Žádník). Poté jsme se společně pustili do rozboru našeho tématu, které na začátku vypadalo poměrně
snadně, ale po pár minutách nám bylo jasné, že nás čeká mnoho pečlivé a dlouhodobé práce.
Nejdříve jsme si definovali několik základních pojmů týkajících se mezigeneračních vztahů. Zabývali
jsme se pojmy generace, transgenerační učení, vztah, předsudek a stereotyp. Dále nám byly nastíněny
okruhy, ve kterých bychom měli pátrat a dozvědět se o našem tématu co nejvíce informací. Měli jsme
také možnost skypovat s 22 letou vítězkou soutěže Hledá se LEADr. Anetou Sklenářovou. Soutěž
vyhrála s projektem centra pro Seniory, a proto byl pro nás tento hovor velkým přínosem. Dala nám
několik tipů na týmovou spolupráci, motivovala nás k tomu, abychom i přes obtíže vytrvali a
pokračovali v naší práci.
Následovala příjemná prohlídka celé fakulty a poté jsme se vydali na zpáteční cestu plnou dojmů. Po
brněnském setkání jsme se rozdělili do skupin a začali jsme vyhledávat informace o našem tématu.
Procházeli jsme existující projekty pro seniory v Česku i zahraničí, média, údaje v číslech týkající se
důchodů a stárnutí populace, postup ze strany města, zákony, politiky a prohlášení.
Setkání ve Žďáře

Dne 18. ledna zavítala skupina profesorů z Masarykovy univerzity k nám na gymnázium. Společně jsme
probrali další postup v našem projektu a dozvěděli se také podrobnější informace k nadcházející
konferenci v Athénách. Stěžejní částí však bylo seznámení nás s prováděním rozhovorů, které budeme
nezbytně potřebovat k naší budoucí práci.
Přiveď prarodiče do školy
Nebaví tě pořád prarodičům vysvětlovat, jak bylo ve škole? Pojď jim to ukázat!
Přiveď 8. prosince 2017 babičku nebo dědu do školy a ukaž jim, jak probíhá výuka na našem ústavu.
Máš-li zájem, nahlas se co nejdřív svému třídnímu zástupci v Radě studentů – kapacita je omezena!
8. prosince 2017 budou mít studenti jedinečnou možnost přivést do školy svou babičku nebo dědečka a
ukázat jim, jak naše škola funguje. Ze studentů, kteří budou mít zájem, a jejich prarodičů bude
vytvořena třída, která bude mít po celý den speciální výuku. Celkem ve škole stáví čtyři vyučovací
hodiny pod vedením studentů z projektu Catch EyoU a některých učitelů. Aby byl pro prarodiče zajištěn
opravdu autentický zážitek, tak bude den zakončen chutným obědem z naší školní jídelny.
Akci pořádá tým studentů zapojených v projektu Catch EyoU, ve kterém jde o zapojení mladých lidí
do veřejného dění. Studenti měli za úkol vybrat si nějaký společenský problém, který by se snažili
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vyřešit. Naši studenti se věnují mezigeneračním vztahům a touto akcí chtějí poukázat na to, že by
se mladí lidé měli snažit aktivně udržovat kontakt se svými prarodiči, protože je velmi přínosný pro
obě strany.

Co všechno lze stihnout v Bruselu za 62 hodin?
Trojice studentů a tutoři vyrazili na finální konferenci projektu Catch EyoU do Bruselu. Celá akce
proběhla úderně a efektivně tak, jak to máme rádi. Během 62 hodin se toho dá stihnout poměrně
hodně. Však posuďte sami.

Den první (středa 5. 9. 2018)
•

dosednutí Airbusu A319 českých aerolinií na bruselské ranveji s pěticí členů české delegace

•

transfer busem Airport Zaventem – Brusel

•

pěší exkurz arabskou čtvrtí k Hello Hostelu

•

welcome drink v ho(s)telovém baru

Den druhý (čtvrtek 6. 9. 2018)
•

ranní desítka místním parkem

•

cesta metrem ze Simonis na Trône

•

pečlivý průzkum Evropského parlamentu

•

tři hodiny v Parlamentariu aneb evropské dějiny interaktivně

•

náhodné setkání s italskými projektovými partnery v parku Jednání

•

minuta ticha u památníku obětem teroristických útoků z roku 2016

•

jedna skupinovka u Evropské komise

•

památky centra města (královský palác, Mont des Arts a další významné pamětihodnosti)

•

výborná belgická káva ve výborné belgické kavárně

•

večeře v tureckém šantánu
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•

generálka prezentace

Den třetí (pátek 7. 9. 2018)
•

pravá belgická snídaně

•

projektové dopoledne:

•

» uvítačky, hodnotná slova vedení projektu a zástupců institucí EU

•

» výstupy kolegů z našich partnerských škol

•

» finální a vůbec nejlepší výstup celého projektu: Generation Gap (GymZR)

•

» zakončení tříletého sociologického projektu CatchEyoU

•

mezinárodní oběd s projektovými partnery, small talks

•

památky centra města (katedrála sv. Michala a sv. Guduly, čúrající děvčátko Jeanneke-Pis, TO
náměstí Grand Place, a další a další)

•

ochutnávka místních nápojů v centru

•

setkání s kolegy učiteli z české sekce Evropské školy Brusel III

•

večeře za hranicemi Bruselu (hamburgrárna v Zaventemu)

•

noční prohlídka okolí katedrály v Koekelbergu

Den čtvrtý (sobota 8. 9. 2018)
•

svižný přesun na letiště

•

zasloužený odpočinek na letišti (tzv. zevling)

•

vzhůru do oblak

Vzdělávat se lze v každém věku - 2017/2018
Tak jako v uplynulých letech se v přednáškovém cyklu můžete dozvědět
kromě jiného zajímavosti z biologie, politologie, historie, geografie, fyziky,
medicíny, biologie, etnografie, literatury. Projekt bude tradičně ukončen
„školním výletem“.

9. května 2018
MgA. Gabriela Sittová Zelená přednášela na téma
Literatura pro děti
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25. dubna 2018
Mgr. Lenka Nováková
přednášela na téma
Heraldika

11. dubna 2018
RNDr. Stanislav Novák
přednášel na téma
Albert Einstein – život, dílo, smrt

28. března 2018
Mgr. Jana Rosecká
přednášela na téma
Rok na Moravském Horácku

14. března 2018
Mgr. Lubomír Doubek
přednášel na téma
Kouzelný svět hmyzu
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7. března 2018
Mgr. Lenka Nováková
přednášela na téma
Marie Terezie

14. února 2018
Mgr. Roman Veselský
přednášel na téma
Kypr

31. ledna 2018
MUDr. Irena Hladká
přednášela na téma
Lidské tělo očima radiologie

17. ledna 2018
Mgr. Vlastimil Čepelák
přednášel na téma
Symboly kolem nás

10. ledna 2018
Mgr. Roman Veselský
přednášel na téma
Norsko
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3. ledna 2018
Mgr. Václav Černík
přednášel na téma
Země ve vesmíru

20. prosince 2017
Mgr. Jitka Rösslerová a Bc. Adéla Štěpánková
přednášely na téma
Machu Picchu, Posvátné údolí

6. prosince 2017
Mgr. Alena Čeplová
přednášela na téma
František Josef I. a jeho manželka

22. listopadu 2017
Mgr. Roman Veselský
přednášel na téma
Kazachstán
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8. listopadu 2017
Jarmila Kašparová
přednášela na téma
Jak číst etikety na potravinách

25. října 2017
RNDr. Stanislav Novák a Mgr. Roman Veselský
přednášeli na téma
CERN a cestování po Švýcarsku

11. října 2017
PhDr. Milan Hána
přednášel na téma
České mýty

27. září 2017
RNDr. Jaroslav Klán, CSc.
přednášel na téma
Houby, houby, houbičky
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RRaaddaa ssttuuddeennttůů
Rada studentů je 27členný tým zástupců tříd Gymnázia Žďár nad Sázavou. Naším cílem je zlepšit prostředí školy.
Podílíme se na pořádání různých akcí pro ostatní studenty, řešíme jejich stížnosti nebo realizujeme podněty
z jejich řad. Naši činnost koordinují zástupkyně z řad učitelů Markéta Pohanková a Jiřina Kalinová, jež
zprostředkovávají komunikaci například s vedením školy, ostatními profesory, školníkem nebo vedoucí školní
jídelny.
Scházíme se každé dva týdny nebo v případě nutnosti i častěji.
Vedení rady
předseda rady
místopředseda

Jana Jirčíková
Mirko Tomášek

Zástupci tříd
prima

Milan Švoma
Tereza Hájková

1. A

Jonáš Rosecký
Vojtěch Kabrda

sekunda

Jan Nechanický
Matěj Kos

1. B

Ladislav Götz
Barbora Klapalová

tercie

Tomáš Kalas
Karolína Klimešová
Ivana Mašková

2.A

Vojtěch Dvořák
Kateřina Gregarová

kvarta

Naďa Kaňková

2. B

Michaela Ambrožová
Anna Hronová

kvinta

Ondřej Suchý
Matěj Petr

3. A

Petr Bureš
Veronika Huková

sexta

Mirko Tomášek
Petra Balvínová

3. B

Adam Beneš
Markéta Malá

septima

Jana Jirčíková
Markéta Gregorová

oktáva

Martin Milota

Školní rok se blíží ke konci a myslíme, že je vhodné shrnout práci Rady studentů během našeho prvního roku
působení na Gymzr.
Pod čím jsme se podepsali?
Web Rady studentů
»

hned na úvod jsme vytvořili vlastní web (www.radastudentu.cz), kde se můžete seznámit s plánovanými
akcemi a aktualitami a zároveň si dohledat některé informace (například kdo je členem Rady za vaši třídu)

Databáze na doučování
»

uvedli jsme do provozu školní platformu pro shánění i nabízení doučování. Její využití už je jen na studentech
samotných. Dobré ale je, že něco takového vůbec existuje (nalézt ji můžete taktéž na našem webu)

Školní jídelna
» nově si může každý dosolit svůj oběd dle libosti (ostatně "sůl nad zlato", že?)
» přání ostrých nožů se bohužel prosadit nepodařilo, protože „hovězí steaky prý moc často nemíváme, na to
abychom je potřebovali“
» od příštího roku bude na každém stole džbán s citrusy a vodou (neb o kvalitě a chuti nápojů z várnic se dá
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občas diskutovat)
Předvánoční trh a Mikuláš
» jistě si vzpomínáte na všechno jídlo (napečené našimi radními), kavárnu, živou hudbu a možnost zakoupení
originálních dárků
» zisk skoro 5 000 Kč z této akce bude použit na vybavení relaxační třídy (viz níže)
Gympl roku Kraje Vysočina
» přihlásili jsme náš gympl do ankety o nejlepší gympl a společně se nám podařilo dosáhnout tohoto výsledku,
který jistě potěšil leckteré gymplácké srdce
Burza učebnic
» sjednotili jsme každoroční poptávku a nabídku po učebnicích tak, aby bylo pro studenty jednodušší si vyměnit
pár kousků potřebných ke studiu
Nové školní tričko
» z několika návrhů zaslaných studenty byl vybrán návrh Martiny Vytešníkové ze 3.B, která za odměnu dostane
jako vůbec první pozemšťan toto nové tričko (a zdarma)
» zanedlouho bude návrh odeslán do tiskárny a od příštího roku se tak můžete těšit na nová trička ve dvou
barevných provedeních
Výhra grantu od Kraje Vysočina
» podařilo se nám vybojovat celkem 32 000 Kč na realizaci 2 projektů na naší škole
» poděkovat za to můžeme především Markétě Gregorové, Nadě Kaňkové, Petru Burešovi a Anně Hronové, kteří
naše nápady dokázali úspěšně obhájit před komisí
A na co se peníze použijí?
Studovna/relaxační třída
» Bude se nacházet v místě nevyužité místnosti mezi učebnou chemie a laboratoří biologie
» Bude sloužit především dojíždějícím, aby čas nemuseli trávit v hlučné aule, a také zde mohou být vyučovány
některé (spíše kreativní) předměty (VV, HV, dějiny umění apod.)
» Návrhu místnosti se zhostí Martina Pálková ze 3.A, která ho pojme jako svou maturitní práci
» Abychom splnili podmínky grantu, místnost musí být hotová do konce roku 2018, tudíž si ji i maturitní třídy
užijí.
Charitativní koncert
» 16. prosince 2018 se bude v aule konat vystoupení kapely Benebend, která již na naši školu jednou zavítala.
Studenti získají informace o možnosti dobrovolnictví v občanském sdružení Benediktus a získají představu o
práci s mentálně postiženými lidmi.
Adaptační kurzy GO! / Harmonizační dny
Od roku 1997 se všichni nově nastupující žáci naší školy zúčastňují adaptačních kurzů.
Prvotním cílem těchto kurzů bylo připravit studenty na změnu školy a na práci v
novém kolektivu. V roce 1997 jsme kurz připravovali ve spolupráci s Okresní
pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žďáru nad Sázavou, v letech 1998 – 2000
jsme kurzy pořádali pouze vlastními silami. Učitelé při tom vycházeli ze zkušeností a
poznatků získaných v seminářích zaměřených na volnočasové aktivity v přírodě,
komunikaci, týmovou spolupráci a utváření fungujícího kolektivu (Lipnická škola,
Dokážu to! apod.)
V roce 2002 jsme po navázání spolupráce s Hnutím GO! kurzy prodloužili (5 – 6 dní) a jejich cíle rozšířili: kromě
vytvoření třídního kolektivu a navázání spolupráce mezi žáky též začlenění třídního učitele, sebepoznání a
navození pocitu, že vlastní aktivitou je možné mnohé zlepšit.
První týden školního roku netráví tedy studenti prvních ročníků v lavicích, ale mimo školu, v přírodě. Intenzivní
programová nabídka kurzu přináší zábavu i trénink rozmanitých životních situací. V těchto neobvyklých situacích
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poznávají studenti sami sebe, své spolužáky i budoucí třídní učitele, kteří se většiny aktivit účastní s nimi. Učí se
spoléhat jeden na druhého, komunikovat spolu, každému je dána možnost vyniknout.
Kurzy pro studenty primy (harmonizační dny) mají podobný obsah, ale jsou kratší, dvoudenní.
V roce 1997 jsme na pořádání kurzu obdrželi grant školského úřadu ve Žďáru nad Sázavou a v roce 2002 grant
Krajského úřadu Vysočina. Jinak byly finanční náklady hrazeny rodiči žáků, z rezervního fondu školy a z příspěvků
Rady rodičů školy.
Sami studenti hodnotí kurzy GO! velmi kladně. Zde jsou úryvky z jejich anonymních prací:
„Hry, které se tam objevily, mě velice překvapily, … ale i atmosféra – každý se bavil s každým, nikdo nevěděl, kdo
jsou profesoři, protože to nedávali najevo. Na ten kurz se mi nechtělo, ale ještě víc se mi nechtělo zpátky.“
„Na tento kurz jsem jela se smíšenými pocity, ale mile mě překvapil. Program byl perfektně vymyšlený, věci, které
jsme tam dělali, by mě v životě nenapadly… Nikdy by mě nenapadlo, že budu v oblečení po babičce hrát večer golf.
A v rukavicích, čepici a šále běhat na lyžích po lese (byl začátek září!) … Když jsem přišla první den do školy, viděla
jsem tam už známé tváře a nedopadala na mě taková lítost z opuštění bývalého kolektivu.“
„...ušetřilo nás to té nepříjemné situace, že jste na cizí škole, všichni na vás koukají, pak přijdete do třídy a tam je
29 cizích lidí, které taky vůbec neznáte. Takhle jsme sice přišli na cizí školu, kde na nás všichni koukali, ale my jsme
se na ně mohli usmívat, protože jsme věděli, že jsme tu bezvadná parta a že tady už máme kamarády.“
„Každý se mohl přesvědčit, na koho se může spolehnout, komu může věřit…Neměli jsme čas se nudit, uzavírat se
do sebe, utíkat před ostatními.“
„Líbilo se mi, že po každé hře, ať už zaměřené na psychiku nebo na fyzickou námahu, byla debata, kde jsme
rozebírali, co se nám na hře líbilo, nelíbilo, k čemu nám pomohla…“
„Strašně bych chtěla poděkovat všem, kteří tyto kurzy vymysleli nebo se na nich jakýmkoli způsobem podíleli, a
zejména těm, kteří tam byli s námi, protože se jim podařilo sestavit skutečně pestrý program, takže se nikdo
nenudil.“
Práce se studenty nekončí kurzem GO! Ve škole byl ve školním roce 2002/2003 zaveden nepovinný předmět
Osobnostní a sociální výchova. Pracuje zde elévský klub Hnutí GO!, jehož členové se podílejí na přípravě a vedení
kurzů pro mladší spolužáky a připravují i další akce pro studenty školy.

Následující tabulka obsahuje výčet všech doposud uskutečněných kurzů.

Rok
2018

2017

2016

2015

2014
2013

Počet
účastníků
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída

Termín

Místo konání

Vedoucí kurzu

Délka kurzu, určení

31. 8. - 5. 9.
31. 8. - 5. 9.
7. 9. - 9. 9.
31. 8. - 5. 9.
31. 8. - 5. 9.
7. 9. - 9. 9.

Tři Studně
Milovy
Milovy
Tři Studně
Milovy
Milovy

A. Růžička
J. Rösslerová
R. Veselský
A. Růžička
J. Rösslerová
R. Veselský

6 dnů, pro 1. ročník
6 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu
6 dnů, pro 1. ročník
6 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu

1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída

31. 8. - 5. 9.
31. 8. - 5. 9.
7. 9. - 9. 9.
1. 9. - 6. 9.
1. 9. - 6. 9.
9. 9. - 11. 9.
3. - 7. 9.
3. - 7. 9.
10. - 12. 9.
31. 8. - 4. 9.

Tři Studně
Milovy
Milovy
Tři Studně
Milovy
Tři Studně
Tři Studně
Milovy
Milovy
Tři Studně

J. Mazlová
A. Čeplová
R. Veselský
J. Mazlová
A. Čeplová
M. Kondýsková
Š. Jáchym
M. Kesnerová
R. Veselský
Š. Jáchym

6 dnů, pro 1. ročník
6 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu
6 dnů, pro 1. ročník
6 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu
5 dnů, pro 1. ročník
5 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu
5 dnů, pro 1. ročník
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1 třída
1 třída

31. 8. - 4. 9.
5. 9. - 7. 9.

Sázava
Tři Studně

M. Kesnerová
M. Kondýsková

5 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu

1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída

31. 8. - 4. 9.
31. 8. - 4. 9.
6. 9. - 8. 9.
1. 9. - 5. 9.
1. 9. - 5. 9.
7. 9. - 9. 9.
1. 9. - 5. 9.
1. 9. - 5. 9.
8. 9. - 10. 9.
3. 9. - 8. 9.
3. 9. - 8. 9.
10. 9. - 12. 9.
3. 9. - 7. 9.
3. 9. - 7. 9.
7. 9. - 8. 9.

Tři Studně
Sázava
Tři Studně
Tři Studně
Sázava
Tři Studně
Tři Studně
Sázava
Tři Studně
Tři Studně
Zubří
Zubří
Tři Studně
Zubří
Zubří

A. Šteidl
M. Kesnerová
M. Kondýsková
M. Kesnerová
J. Tecl
M. Kondýsková
E. Bukáčková
M. Kesnerová
M.Kondýsková
K. Kolářová
P. Holčíková
H. Kršková
J. Mazlová
J. Rösslerová
E. Nováková

5 dnů, pro 1. ročník
5 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu
5 dnů, pro 1. ročník
5 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu
5 dnů, pro 1. ročník
5 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu
6 dnů, pro 1. ročník
6 dnů, pro 1. ročník
3 dny, pro primu
5 dnů, pro 1. ročník
5 dnů, pro 1. ročník
2 dny, pro primu

1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída
1 třída

31. 8. - 4. 9.
31. 8. - 4. 9.
8. 9. - 9. 9.
1. 9. - 5. 9.
1. 9. - 5. 9.
9. 9. - 10. 9.
31. 8. - 6. 9.
31. 8. - 6. 9
8. 9. - 9. 9.

Tři Studně
Sázava
Zubří A.
Tři Studně
Milovy
Sklené
Tři Studně
Studnice
Studnice

Růžička
J. Rösslerová
A. Čeplová
A. Růžička
J. Rösslerová
J. Mazlová
B. Sedláček
N. Šimonová
A. Čeplová

5 dnů, pro 1. ročník
5 dnů, pro 1. ročník
2 dny, pro primu
5 dnů, pro 1. ročník
5 dnů, pro 1. ročník
2 dny, pro primu
6 dnů, pro 1. ročník
6 dnů, pro 1. ročník
2 dny, pro primu

Vedoucí kurzu

Délka kurzu, určení

Ostatní kurzy "Zimní aktivity GO!"
Rok
2009
2008
2006
2005
2002

Počet
účastníků
1 třída
1 třída
8 instruktorů

Termín

Místo konání

11. 5. - 14. 5.
5. 3. - 7. 3.
3. 2. - 4. 2.

Tři Studně
Sklené A.
Blatiny

1 třída
1 třída
1 třída
12 učitelů

11. 3.
7. 4. - 9. 4.
7. 11. - 8. 11.
15. 11. - 17. 11.

Blatiny
Studnice
Lipnice
Lipnice

M. Kondýsková
4 dny, pro sextu
Růžička
3 dny, pro sextu
H. Vencelidesová 2 dny, pro instruktory Go!
H. Vencelidesová
M. Kondýsková
A. Beranová
E. Stloukalová

1 den, pro sekundu
3 dny, pro sextu
2 dny, pro kvintu
3 dny, pro učitele školy

Dny otevřených dveří 2018
První lednový týden je vždy na naší škole ve znamení Dnů otevřených dveří. Proběhly 9.
a 10. ledna 2018. Zpřístupnili jsme všechny své prostory především pro zájemce o
studium, ale i pro všechny absolventy a příznivce školy, pro širokou žďárskou veřejnost.
Návštěvníci se mohli zapojit do interaktivních her, pohovořit s vedením školy, učiteli a
přítomnými žáky. V laboratoři chemie proběhla v pátek vyhledávaná chemická show,
nikdo nevynechal možnost získat kondiciogram v učebně výpočetní techniky. Zajímavé
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pokusy zhlédli návštěvníci i v učebně fyziky. Zástupci jednotlivých předmětů vyučovaných na gymnáziu představili
přítomným zájemcům obsah svých oborů a také výstupy (studentské práce).
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SSoouuttěěžžee aa oollyym
mppiiááddyy
Přehled soutěží a olympiád
Soutěž
1. Zeměpisná olympiáda

Jméno
D. Vašek

Třída
oktáva

2. Konverzace v anglickém jazyce

V. Pohanka

2. A

3. Olympiáda v německém jazyce

T. Bukáček

1. A

4. Olympiáda ve španělském jazyce

V. Glajcová

oktáva

5. Česká iberoamerické společnost - eseje
6. Olympiáda z českého jazyka

N. Kaňková
M. Koudela

septima
oktáva

7. Office Arena 2018

J. Mašek

sekunda

8. Soutěž v programování

J. Rosecký

4. A

9. Astronomická olympiáda

K. Fialová

kvinta

10. Eurorebus - jednotlivci

J. Mašek

sekunda

A. Šotolová

kvarta

M. Koudela

oktáva

M. Koudela
D. Vašek
D. Vtípil
G ZR
F. Hraško
J. Bartoš
M. Pastyřík
J. Ušák
J. Nechanický
J. Pařízek
A. Neubauer
D. Čička
J. Culek
M. Pastyřík
M. Novák
J. Ušák
M. Zažímal

oktáva

11. Eurorebus - třídy

12. Eurorebus - školy
13. Orientační běh (CH)

14. Juniorský maraton (CH)

septima
septima
4. A
kvinta
kvinta
sexta
3. A
3. B
2. B
4. A
kvinta
kvinta
kvinta
35

Kolo
mezinárodní kolo
celostátní
krajské
celostátní
krajské
celostátní
krajské
celostátní
krajské
celostátní
celostátní
krajské
okresní
celostátní
krajské
celostátní
krajské
celostátní
krajské
celostátní
krajské
celostátní
krajské
celostátní
krajské
celostátní
krajské

Umístění

celostátní
republikové
region
okresní

3. místo
3. místo
1. místo
1. místo

celostátní
region

28. místo
3. místo

2. místo
1. místo
8. místo
1. místo
1. místo
10. místo
1. místo
1. místo
3. místo
1. místo
1. místo
nezúčastnil se
2. místo
17. místo
2. místo
4. místo
1. místo
14. místo
2. místo
12. místo
5. místo
2. místo
4. místo

V.Linhart
F. Boháček
J. Šusták
M. Coufal
M. Sklenář
A. Šejvl
A. Peňáz
E. Němcová
Š. Zástěrová
B. Kadlecová
L. Brožová
A. Smělíková
V. Pazourová
A. Krčálová
L. Slavíková
N. Němcová
T. Poděbradská
L. Musílková
M. Křížovičová
A. Málková
B. Linhartová
M. Křížovičová
J. Ušák
J. Nechanický
M. Křížová
J. Pařízek
N. Polanská
K. Nechanická
J. Bartoš
A. Nechutová
K. Nechanická
B. Mokričková
M. Sklenář
J. Smyčka
M. Pastyřík
M. Brázda
M. Hromádková

kvinta
1. A
3. A
sexta
4. A
2. B
sexta
3. A
septima
kvarta
1. A
sexta

kvarta
septima
sexta

22. Soutěž v programování

A. Šotolová
M. Trembaczová
K. Klimešová
I. Mašková
D. Horváthová

23. Olympiáda v anglickém jazyce

J. Horký

3. A

B. Klapalová
P. Prokopová
A. Kabrdová

4. B
kvinta
kvinta

15. Stolní tenis (D)

16. Basketbal (D)

17. Mezinárodní maraton RUN CZECH (D)

18. Orientační běh (CH + D)

- jednotlivci
19. Máš na to (CH + D)

20. Středoškolská odborná činnost (SOČ)
21. Matematická olympiáda

24. Best in English (školy)
25. Olympiáda ve španělském jazyce
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3. B
1. B
1. A
septima
2. B
kvinta
1. B
septima
kvinta

republikové
krajské
okresní

9. místo
1. místo
1. místo

kvalifikace RF
region
okresní

3. místo
1. místo
1. místo

republikové
region

28. místo
3. místo

republikové
region
okresní

3. místo
2. místo
1. místo

republikové
moravské finále
krajské

1. místo

krajské
okresní
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
okresní
krajské
okresní
krajské
krajské
krajské
krajské

4. místo
1. místo
3. místo
5. místo
4. místo
5. místo
5. místo
2. místo
3. místo
1. místo
3. místo
2. místo
2. místo
3. místo

sexta
2. B
septima
oktáva
septima
3. B
4. A
4. A
4. A
4. A
4. A

3. A

3. místo

26. Olympiáda z ruského jazyka
27. Chemická olympiáda

28. Biologická olympiáda
29. Dějepisná olympiáda
30. Lingvistická olympiáda
31. Zeměpisná olympiáda

32. S Vysočinou do Evropy

33. Poznej Vysočinu
34. Eurorebus
35. Eurorebus - třídy

36. Biologická olympiáda
37. Geologická olympiáda

38. Ekologická olympiáda

39. Nominace Talent Vysočiny 2018

V. Braunová
T. Růžičková
B. Kadlecová
M. Ubr
M. Ubr
A. Šotolová
A. Křečková
A. Švomová
D. Vašek
T. Bořil

kvinta
kvarta

J. Mašek

sekunda

A. Švaňhalová
L. Voráčková
D. Vtípil
M. Váša
A. Šotolová
J. Juračka
D. Vtípil
T. Bořil
V. Mráček
H. Škorpík
L. Drahotská
J. Mašek
S. Štohanzl
K. Stupková
A. Šotolová
M. Váša
J. Juračka
T. Kalas
D. Plessel
M. Koudela
D. Vašek
D. Vtípil
A. Křečková
H. Sochorová
K. Stupková
A. Šotolová
N. Filipi
K. Jagošová
A. Křečková
A. Šotolová
M. Koudela
D. Vašek
T. Bořil
J. Mašek
A. Šotolová
K. Fialová
M. Koudela

kvinta
sexta
oktáva
kvarta
kvarta
sexta
oktáva
prima

2. A
2. A
kvarta
septima
kvarta
oktáva
prima

4. místo
1. místo
2. místo
5. místo
2. místo
2. místo
4. místo
3. místo
3. místo
1. místo
4. místo
1. místo
2. místo
3. místo
5. místo
1. místo
3. místo
3. místo
4. místo
3. místo

sekunda

2. místo

kvarta

5. místo

sexta

3. místo

oktáva

4. místo

septima
kvarta
kvarta
kvarta
septima
2. A
septima
kvarta
oktáva
oktáva
prima
sekunda
kvarta
kvinta
oktáva
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krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
okresní
krajské
okresní
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské
krajské

krajské
krajské
krajské
krajské
krajské

krajské

4. místo
3. místo
4. místo
5. místo
4. místo

40. Přespolní běh (CH)

41. Basketbal (CH)

42. Orientační běh (CH)

43. Volejbal (D)

44. Florbal (D)

45. Orientační běh (D) - družstvo

D. Vašek
V. Moučka
M. Hladký
M. Bouček
P. Přibyl
A. Krejčí
O. Růžička
M. Švoma
M. Budzinski
M. Bouček
J. Culek
A. Cejvl
V. Moučka
P. Brož
M. Budzinski
J. Mašek
P. Pařízek
M. Švoma
D. Zábranský
V. Mráček
K. Ženatá
T. Havlíková
D. Peřinová
I. Musilová
L. Štursová
N. Filipi
K. Jagošová
E. Janovská
A. Švomová
L. Kališová
T. Hájková
T. Hájková
S. Matýsková
T. Mokričková
E. Nováková
P. Suchá
A. Šebestová
K. Holemářová
M. Ušáková
P. Bílková
Š. Zástěrová
K. Nechanická
D. Horváthová
L. Krajícová
M. Křížová
E. Trávničková
B. Mokričková
K. Mokričková
L. Brožová
M. Králíčková

oktáva
kvinta
tercie
kvarta

krajské
okresní

4. místo
2. místo

tercie
kvarta
2. B

region
okresní

3. místo
1. místo

region
okresní

4. místo
1. místo

region
okresní

3. místo
1. místo

region
okresní

3. místo
1. místo

region
okresní
okrsek

4. místo
1. místo
1. místo

region

4. místo

kvinta
tercie
sekunda
kvarta
prima
3. A
sexta

septima
2. A
kvinta
1. A
1. B
kvarta
sekunda

prima
septima

3. A
sexta
2. B
3. B
1. A
sekunda
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46. Orientační běh (D) - jednotlivci
47. Matematická olympiáda
48. Pythagoriáda

49. Matematický klokan

50. Fyzikální olympiáda (Archimediána)

51. Chemická olympiáda
52. Biologická olympiáda
53. Olympiáda v anglickém jazyce
54. Olympiáda v německém jazyce

55. Zeměpisná olympiáda
56. Geologická olympiáda
57. Soutěž v programování
58. Corny atletický SŠ pohár (CH)

Z. Honková
A. Doležalová
D. Hadová
J. Inwaldová
V. Peňázová
L. Potocká
N. Syslová
T. Hájková
V. Peňázová
T. Bořil
L. Trecha
D. Balvínová
P. Budzinski
V. Veselá
J. Inwaldová
J. Mašek
R. Večeřa
Š. Štohanzl
P. Pelikán
L. Trecha
D. Balvínová
P. Budzinski
V. Veselá
J. Inwaldová
J. Mašek
R. Večeřa
Š. Štohanzl
P. Pelikán
T. Mokričková
Š. Štohanzl
A. Koutná
A. Šotolová
P. Budzinski
E. Nováková
A. Šotolová
B. Gruntová
M. Švoma
T. Bukáček
J. Kuncová
A. Křečková
L. Trecha
K. Stupková
N. Křížová
M. Brázda
J. Smyčka
M. Klíma
K. Kadlec
O. Růžička
J. Šusták
J. Nechanický

prima

okresní

1. místo

region
okresní

4. místo
4. místo
3. místo
1. místo
3. - 7. místo
3. - 7. místo
3. - 7. místo
1. místo
2. - 3. místo
2. - 3. místo
4. - 6. místo
4. - 5. místo
1. místo
3. - 7. místo
3. - 7. místo
3. - 7. místo
1. místo
2. - 3. místo
2. - 3. místo
4. - 6. místo
1. místo
3. místo
4. místo
3. místo
4. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
5. místo
2. místo
3. místo
4. místo
4. místo

tercie
kvarta

tercie
prima
tercie
prima

okresní

sekunda

tercie
prima

okresní

sekunda

sekunda

okresní

kvarta
prima
sekunda
kvarta

okresní
okresní
okresní
okresní

1. A
septima
tercie
kvarta
2. B
4. A
4. B
oktáva
septima
3. A
kvinta
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okresní
okresní
okresní
okresní

59. Přespolní běh (CH)

60. Stolní tenis (CH)

61. Basketbal (CH)

62. Volejbal (CH)

63. Florbal (CH)

A. Peňáz
P. Sobotka
M. Vytlačil
M. Novák
M. Zrůst
P. Pařízek
Š. Polívka
F. Němec
R. Večeřa
P. Pelikán
K. Poul
M. Jun
M. Novák
M. Zažímal
V. Moučka
F. Boháček
J. Pařízek
M. Budzinski
P. Brož
M. Váša
V. Lukáš
M. Ťupa
P. Herold
A. Peňáz
M. Váša
M. Klíma
M. Bouček
J. Culek
A. Šejvl
M. Brázda
P. Sobotka
M. Jun
O. Růžička
V. Moučka
P. Sobotka
A. Peňáz
V. Parcl
F. Bartůněk
D. Lojek
F. Mička
O. Růžička
J. Smyčka
K. Kadlec
J. Cisárik
M. Blažíček
J. Fousek
O. Růžička
M. Laštovička
D. Křesťan
M. Zich

sexta
4. A
2. B
kvinta
sexta
sekunda

okresní

3. místo

prima
2. A
kvinta

okresní
region

1. místo
5. místo

1. B
sexta
tercie

okresní

3. místo

okresní
region

1. místo
5. místo

okresní

2. místo

okresní

1. místo

okresní
okrsek

2. místo
1. místo

kvarta
3. A
sexta
kvarta
4. B
kvarta
2. B
4. A
2. A
septima
kvinta
4. A
sexta
4. A
3. B
4. B
3. B
septima
4. A
oktáva
septima

2. A
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64. Šachy (CH)

65. Atletický čtyřboj (CH)

66. Corny atletický pohár SŠ (D)

67. Vybíjená - O novoveselský míč (D)

68. Stolní tenis - (D)
69. Basketbal (D)

70. Florbal (D)

A. Neubauer
M. Zažímal
J. Ušák
F. Boháček
O. Hromádka
J. Culek
O. Boháček
J. Fousek
O. Coufal
O. Růžička
L. Halouzka
P. Rosecký
V. Vinopal
V. Svoboda
M. Budzinski
A. D. Malý
D. Zábranský
K. Poul
Š. Polívka
S. Pelikán
F. Němec
J. Neplechová
G. Bojanovská
L. Rosecká
K. Holemářová
K. Nechanická
K. Mokričková
B. Mokričková
A. Málková
L. Slavíková
M. Křížovičová
T. Mokričková
E. Nováková
P. Suchá
E. Hanusová
M. Prokopová
M. Králíčková
T. Odehnalová
L. Braunová
V. Veselá
E. Pálková
J. Inwaldová
E. Štěpánková
B. Kadlecová
T. Hájková
A. Smělíková
A. Krčálová
L. Slavíková
N. Němcová
V. Göttlerová

3. A
kvinta
1. B
2. B
septima

okresní
region

2. místo
7. místo

okresní
region

2. místo
10. místo

okresní

4. místo

okresní

2. místo

okresní

3. místo

kvarta

okresní

3. místo

sexta
3. B
1. B
1. A
kvarta

okresní

2. místo

okresní

4. místo

oktáva
1. A
tercie

prima
sekunda

4. B

septima
3. B
1. A
kvinta
sekunda

prima
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71. Soutěž mladých zdravotníků

72. Kopaná (CH)

73. Florbal (CH)

A. Řádková
V. Blažejovská
K. Stupková
A. Šotolová
K. Procházková
B. Gruntová
S. Koudelová
H. Sochorová
B. Bučková
B. Šimková
L. Potocká
S. Chalupová
E. Kadlecová
A. Gruntová
V. Blažejovská
P. Hájek
B. Kadlecová
N. Syslová
H. Sochorová
F. Potocký
J. F. Novotný
L. Halouzka
O. Růžička
P. Zítka
M. Laštovička
M. Blažíček
J. Fousek
M. Kutra
P. Pátek
M. Zrůst
M. Zažímal
F. Boháček
M. Pohanka
P. Herold
J. Culek
L. Vavřík
M. Sklenář
A. Krejčí
V. Lukáš
M. Váša
P. Hájek
M. Švoma
M. Bouček
P. Klíma
V. Svoboda
M. Kunc
A. D. Malý
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okrsek

1. místo

kvarta

okresní

2. místo

oktáva

okrsek
okresní

2. místo
5. místo

okrsek

3. místo

tercie

septima
4. B
septima

3. B
3. A
sexta
kvinta
1. B
1. A
sexta
2. B
4. A
kvarta

tercie

Středoškolská odborná činnost
Celostátní kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ) se poprvé v historii soutěže konalo v Praze. Ve dnech 19. 21. června 2018 byla hostitelskou školou Vysoká škola ekonomická.
Učitelé školy se důkladně a dlouhodobě věnují přípravě a pomoci žákům při tvorbě odborných prací v rámci
středoškolské odborné činnosti. V následující tabulce je uveden přehled úspěchů našich studentů v SOČ
v posledních letech.
Úspěch ve vyšších kolech SOČ jim může zajistit i přijetí na vysoké školy bez přijímacího řízení. Zároveň mohou na
zpracovaná témata navázat v bakalářských, případně magisterských pracích na jednotlivých vysokých školách.

Rok 2018
Název práce
Elektrochemická redukce DNA na elektrodě
z pyrolytického uhlíku

Rok 2017
Název práce
Problematika nekontrolovaných chovů psů
V České republice
Svět modelingu

Rok 2016
Název práce
Lokální rozměr společenské odpovědnosti firem
(na příkladu Žďárska)
Generálmajor Emil Strankmüller

Rok 2015
Název práce
Optická separace ve vícevrstevných solárních
článcích
Hiporehabilitace aneb Terapie koněm

Autor

Poznámky

Michaela Hromádková

4. místo v krajském kole

Autor

Poznámky

Kateřina Gregarová (4. A)

3. místo v krajském kole

Aneta Krnáčová (4. A)

2. místo v krajském kole

Autor
Markéta Malá (oktáva)

Poznámky
1. místo v celostátním kole

Robin Burda (oktáva)

14. místo v celostátním kole

Autor
Jan Klusáček (oktáva)

Poznámky
1. místo v krajském kole
postup do celostátního kola
1. místo v okresním kole
postup do krajského kola
1. místo v okresním kole
postup do krajského kola
1. místo v okresním kole
postup do krajského kola

Jitka Machová (4. A)

Sir Nicholas Winton, židovský zachránce

Aneta Havelková (4. B)

Prostorový model českých politických elit na
individuální úrovni

Markéta Gregorová
(septima)

Rok 2014
Název práce
Sponzorství dětí z Afriky
Kulturní rozdíly západní a čínské civilizace

Rok 2013
Název práce
EL SISTEMA - Hrát a bojovat

Autor
Denisa Sádovská (4. B)
Kristýna Řádková (4. A)
Jakub Keresteš (4. A)

Autor
Kristina Dokulilová (4. A)
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Poznámky
1. místo v krajském kole
postup do celostátního kola
1. místo v okresním kole
postup do krajského kola

Poznámky
3. místo v krajském kole
postup do celostátního kola

Vznik závislosti na nikotinu v adolescenci

Kristina Junková (Oktáva)

Výcvik mladého koně

Petra Seková (Oktáva)

Rok 2012
Název práce
Stanovení příčiny úbytku kuňky ohnivé v
EVL Dívka
Používání 3D rozhraní při práci s
počítačem

Autor
Šárka Čepeláková (2. B),
Michaela Sošková (2. B)
Pavel Halbich (Oktáva)

Poznámky
1. místo v krajském kole
postup do celostátního kola
1. místo v krajském kole
postup do celostátního kola

Rok 2011
Název práce
Jak psát fantastickou literaturu

Autor
Vojtěch Žák (4. B)

Využití kolektivních her v hodinách Hv a
jejich vliv na třídní kolektiv

Veronika Uhmannová
(3. B)

Poznámky
2. místo v krajském kole
postup do celostátního kola
2. místo v krajském kole
postup do celostátního kola

Rok 2010
Název práce
24 hodin vozíčkářem ve Žďáře n. S.

Autor
Iva Šotolová (4. A)

Etologie plazů

Dana Kozlová (septima)

Poznámky
1. místo v krajském kole
5. místo v celostátním kole
Zvláštní cena poroty
2. místo v krajském kole

Diabetes mellitus - zákeřná choroba
s drastickými následky
Monitorování výskytu obojživelníků na
vybraných lokalitách na Žďársku

Tomáš Turinský (4. B)

3. místo v krajském kole

Marie Lánová (oktáva)

4. místo v krajském kole

1. místo v krajském kole
postup do celostátního kola
2. místo v krajském kole
postup do celostátního kola

V letošním školním roce byly rovněž uděleny Ceny Rady rodičů žďárského gymnázia. Tato cena se
uděluje nejlepším maturantům podle počtu maturitních tříd.
Kritéria udělení Ceny:
• výborné výsledky ve studiu
• mimoškolní reprezentace školy
• chování ve škole a na veřejnosti
Složení komise pro udělování Ceny:
TU 4. ročníků, vedení školy, pedagogická rada, rada rodičů
Cena se uděluje na slavnostním vyřazení maturantů na Staré radnici.
S Cenou je spojena finanční odměna v rozmezí 2 000,- - 4 000,- Kč.
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Ú
Úddaajjee oo ppřřiijjíím
maaccíím
m řříízzeenníí
Přijímací řízení pro uchazeče o studium
• Termíny
1. ročník čtyřletého studia

2.

prima osmiletého studia

v 1. ročníku čtyřletého studia
v primě osmiletého studia

1. termín 1. kola:
2. termín 1. kola:
2. kolo
1. termín 1. kola:
2. termín 1. kola:
2. kolo

středa 15. 4. 2018
čtvrtek 14. 5. 2018
nebylo vyhlášeno
čtvrtek 16. 4. 2018
čtvrtek 14. 5. 2018
nebylo vyhlášeno

Čtyřleté studium - I. termín
K prvnímu termínu 1 kola bylo řádně přihlášeno 122 uchazečů, dostavilo se 122 uchazečů.
Osmileté studium
K prvnímu termínu 1 kola bylo řádně přihlášeno 53 uchazečů, dostavilo se 53 uchazečů.
Kritéria bodového hodnocení
Zkoušky byly provedeny firmou CERMAT z předmětů matematika a český jazyk.
Dále se započítala klasifikace za poslední tři pololetí uvedená v přihlášce ke studiu. Hodnotily se známky
pouze z hlavních předmětů (nikoli výchov). Za každou chvalitebnou známku bylo strženo půl bodu, za
každou dobrou tři body.
V případě rovnosti bodů se hodnotí výsledky přijímacích zkoušek v pořadí:
1) matematika
2) český jazyk
3) body ze ZŠ
Přehled kritérií byl zveřejněn dne 8. 1. 2018 na webových stránkách školy: www.gymzr.cz
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1. ročník čtyřletého studijního cyklu - pro žáky 9. tříd ZŠ
Zkoušky byly provedeny prostřednictvím společnosti CERMAT z předmětů matematika a český jazyk.
Dále se započítá klasifikace za poslední tři pololetí uvedená v přihlášce ke studiu. Hodnotily se známky
pouze z hlavních předmětů (nikoli výchov). Za každou chvalitebnou známku bylo strženo půl bodu, za
každou dobrou jeden bod.
Body za aktiva představují účast na soutěžích okresní a vyšší úrovně a studium ve vybraných třídách:
jazyková třída na 3. ZŠ ZR
2 body
matematická třída na 4. ZŠ ZR
2 body
třída zaměřená na IVT – 2. ZŠ ZR
2 body
okresní a vyšší kola soutěží (1. - 3. místo)
dle počtu
Podmínkou přijetí byl zisk minimálně 10 bodů z českého jazyka a matematiky.
V případě rovnosti bodů se hodnotí výsledky přijímacích zkoušek v pořadí:
1. matematika
2. český jazyk
3. aktiva
4. body ze ZŠ
Zadání přijímacích zkoušek je uvedeno v příloze.
Z uvedených údajů vyplývá, že se škole podařilo naplnit 3 třídy, přičemž do všech tříd se hlásili žáci
s průměrem nepřesahujícím 1,5 a dá se předpokládat vysoká úroveň vědomostí nových studentů školy.
Předpokládáme, že zájem o naší školu je způsoben vysokým procentem našich absolventů přijatých ke
studiu na vysoké školy, velmi dobrou kvalitou výuky jednotlivých předmětů a nabídkou rozšířené výuky
cizích jazyků.
Každoročně pořádá škola dny otevřených dveří, kde se veřejnost může seznámit s učebnami
a odbornými laboratořemi, s učebnicemi, učebními pomůckami a výsledky práce dětí.
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Ú
Úddaajjee oo m
miim
moošškkoollnníícchh aakkttiivviittáácchh
Projekt Go! ve školním roce 2017/2018
Gymnázium Žďár nad Sázavou se v loňském školním roce stalo jednou ze tří pilotních škol Hnutí Go! v
České republice.

Výchozí situace:
Žáci, kteří přicházejí na gymnázium do primy 8-letého studijního cyklu nebo 1. ročníků studijního cyklu
4-letého, mívají ve většině případů během prvního roku problémy s adaptací na nové prostředí - nově
se tvořící kolektiv třídy, vyšší náročnost učiva, vstup do nového neznámého prostředí, nový učitelský
sbor, nedostatek sebedůvěry apod.
I když se vyučující jednotlivých předmětů spolu s třídním učitelem snaží být žáků nápomocni, často jde o
požadavky, které překračují rámec jejich odborné kompetence a časových možností. Řada žáků tak
přechod na gymnázium prožívá jako velmi stresovou záležitost.
Z těchto důvodů jsme od září 1997 začali ve škole realizovat tzv. „harmonizační dny“, jejichž cílem bylo
umožnit žákům:
• rychlejší a hlubší vzájemné poznání v tvořícím se kolektivu třídy
• seznámení s metodami sebepoznání osobnosti
• využití principů týmové spolupráce v praxi
• protidrogová prevence ukázkami alternativních cest využití volného času
Harmonizační dny probíhali vždy na začátku školního roku v rozsahu dvou kalendářních dnů.
V loňském roce jsme zjistili, že tato forma nám přestala vyhovovat hlavně z těch důvodů, že ze žáků
poměrně rychle vyprchalo původní nadšení a v průběhu dalšího studia upadali do pasivity. Proto jsme
oslovili občanské sdružení Hnutí Go!, s jehož pomocí jsme v září 2001 realizovali pro žáky nově
nastupující do 1. ročníků týdenní kurs Go. Na kursu kromě učitelů školy pracovalo 12 instruktorů Hnutí
Go. Zároveň v průběhu celého školního roku 2001/2002 probíhal dlouhodobý projekt s těmito účastníky
kursu, jehož cílem se stala příprava instruktorského týmu z řad studentů.
Od loňského roku organizují spolu s učiteli kursy také starší žáci školy.

Cíle adaptačních kursů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

usnadnění náročného přechodu ze základní na střední školu
seznámení žáků s metodami sebepoznání osobnosti, vytvoření funkční sociální struktury ve třídě
seznámení žákům s metodami učení se a zvládání velkého množství učiva
využití principů týmové spolupráce v praxi
předvedení možností volnočasových aktivit
protidrogová prevence
utvoření spolupracujícího kolektivu
motivace žáků k úsilí o zlepšení vnitřního klimatu školy
aktivizace studentů k organizování mimoškolních aktivit
motivace studentů k vytvoření žákovské samosprávy

Výstupy:
•
•
•

vytvoření dobře fungujícího a spolupracujícího třídního kolektivu a jeho co nejrychlejší zapojení do
života školy
vyškolení žáků v oblasti protidrogové prevence a prevence patologických jevů
aktivní zapojení žáků do projektů školy - zejména mezinárodní spolupráce
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•
•
•
•
•
•

vznik dobře fungující a neformální studentské rady
zlepšení vnitřního klimatu školy
praktické podněty pro práci na studentském časopise školy
podpora mimoškolních aktivit žáků (pěvecký sbor, vystoupení hudebních skupin, výtvarné výstavy
žákovských prací, školní rozhlasové relace, studentské akademie apod.)
pomoc studentů při oslavách 50. výročí školy
prezentace kursu na webových stránkách školy

Činnost školního sportovního klubu ve školním roce 2017/2018
V oblasti mimoškolní činnosti školy vyniká především Školní sportovní klub pracující při Gymnáziu a
sdružující v současné době téměř 90 studentů školy. Práce klubu je organizována v několika sportovních
družstvech:
Každé družstvo má svého trenéra, který se studentům odborně věnuje. Nezanedbatelné jsou také
úspěchy klubu na sportovních soutěžích a závodech.
Žáci školy mají každý den před vyučováním a po vyučování volný přístup do učebny výpočetní techniky,
kde mohou používat veškerý výukový software, multimediální encyklopedie na CD-ROM nebo mohou
využívat služeb Internetu.
Naší snahou je poskytnout studentům kromě vzdělání také jistý kulturní přehled, a proto se žáci účastní
pravidelně dramatických a tanečních vystoupení na Základní umělecké škole, filmových a divadelních
představení.
Ve spolupráci s Radou rodičů máme zavedenu povinnou návštěvu všech studentů na divadelních
představeních Národního divadla v Praze. Studenti se představení zúčastní po jednotlivých třídách tak,
aby alespoň jedenkrát za studium se do ND podívali.
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Projekt CERN
Norimberk, Rothenburg, muzeum Mercedes-Benz, DLR, Kostnice, CERN, Ženeva, továrna na čokoládu,
atd. Čtěte zápisky studentů o exkurzi do CERNu!

V 7:20 na tržnici začala tipovačka, kolik lidí si zapomnělo změnit čas a přijde pozdě. Kupodivu už v 7:30
jsme všichni seděli v autobusu, načež přišel Vesy s tím, že máme všichni vystoupit a vyfotit se. O pár
fotek později jsme konečně vyrazili.
Jedna zastávka ještě v Česku a pak hurá do Norimberku. Norimberk - pro ty dějepisně méně zdatné bylo město plné nacistů, během 2. světové války v podstatě srovnané se zemí, znovu vybudované a taky
se tam (překvapivě) konaly Norimberské procesy. Nacisty jsme sice nepotkali, ale zato spoustu lidí
protestujících proti fašismu. Na závěr nás ještě organizátor pozval na protest příští týden, takže kdyby
jste neměli co dělat s načatou nedělí, můžete vyrazit. Taky je tu krásný hrad, kostely a hospůdky. Pokud
ovšem žijete v domnění, že Currywurst nebo Norimberské klobásky najdete na každém rohu (stejně jako
já), budete nepříjemně zklamáni.
Další zastávka byla ve městě Rothenburg ob der Tauber. Tady bych vypíchla hlavně krásné hradby
s ochozem a všudypřítomné obchůdky s velikonoční tématikou.
Naše konečná zastávka byla na ubytovně v Heilbronnu.
Hned po snídani, ve švédském stylu, jsme vyrazili do centra DLR. Toto centrum se zabývá hlavně
výzkumem vesmíru. Zde jsme absolvovali přednášky o vakuu, aerodynamice, mikrogravitaci, raketách
nebo například záření. Poté jsme si ještě prohlédli muzeum zaměřené na vývoj raket a vychutnali oběd,
připravený naštěstí bez německé fantasie.
Rozchod v Heilbronnu nás mile překvapil. Spousta stánků s jídlem, obchod Rewe, půvabná architektura
a malebná řeka vinoucí se celým městem.
Po rozchodu se u hostelu konala obří šachová partie mezi panem ředitelem a Martinem Kovandou
(s výsledkem 1:1).
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Za zážitky a poznáním tentokrát do Skotska
Abychom studentům naší školy zpříjemnili začátek školního roku a podpořili jejich zájem o studium
angličtiny, zorganizovali jsme pro ně společně s cestovní kanceláří Školní zájezdy devítidenní výlet do
Velké Británie. Na cestu se vypravilo téměř devadesát studentů.

Přestože první a poslední den jsme si mohli vychutnat ruch velkých evropských metropolí Amsterdamu
a Londýna, hlavním cílem byla návštěva Skotska. Na své si přišli příznivci památek, kteří mohli obdivovat
Hadriánův val na severu Anglie, ve Skotsku pak rozlehlé ruiny opatství Dryburgh Abbey a Melrose
Abbey, v Edinburghu zejména rozlehlý hrad s korunovačními klenoty, St. Giles Cathedral či Národní
galerii. Krásný výhled do okolí nám poskytl výstup na rozhlednu Wallace Monument nedaleko města
Stirling, ale i pozoruhodný středověký hrad, který se tyčí nad tímto městem. Všechny nás však asi
nejvíce uchvátila přírodní scenérie oblasti Highlands. Mohli jsme ji obdivovat jednak za okny autobusu
při celodenním výletu, ale udělali jsme si i krátkou procházku v údolí Glen Coe.
řestože počasí bylo tento den zpočátku deštivé, postupně se mraky rozptýlily a my jsme si mohli užít
plavbu po jezeře Loch Ness na otevřené palubě a pořídit si pěkné snímky jezera i trosek hradu Urquhart,
který jsme chvilku předtím navštívili. Zájezd do Skotska by nebyl úplný bez návštěvy jedné z mnoha
palíren whisky. V Glenturret Distillery jsme se seznámili s výrobou tohoto tradičního nápoje a plnoletým
studentům byla nabídnuta i malá ochutnávka. K nevšedním zážitkům patřila i návštěva mohutné
královské jachty Royal Yacht Britania v edinburghském přístavu nebo i zastávka u obrovského otáčecího
lodního výtahu Falkirk Wheel. Při přejezdu do Londýna jsme se zastavili v malebném Yorku, navštívili věž
Clifford´s Tower a někteří i slavnou katedrálu.
Ubytování v rodinách v Edinburghu a Londýně skýtalo studentům možnost poznat život v britských
rodinách a komunikovat v angličtině mimo školní učebny. Mnozí této příležitosti patřičně využili. Svým
zodpovědným chováním, zájmem o prezentované informace a pěkně připravenými referáty všichni
studenti přispěli k tomu, že se zájezd vydařil.
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S německými přáteli k Severnímu moři
Jako už každý podzim vyrazila jedenáctičlenná skupina studentů žďárského gymnázia v rámci projektu
Česko-německého setkání za svými vrstevníky do severoněmecké spolkové země Niedersachsen.
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První dny studenti strávili v rekreačním areálu u malebného jezera Dümmer See, kde na ně čekaly různé
seznamovací aktivity a hry. Celkem devatenáctičlenný česko-německý kolektiv nebylo třeba moc
utužovat, neboť většina účastníků se znala z předchozích setkání. Třetí den se celá výprava přesunula do
městečka Norden-Norddeich, malého přístavu na pobřeží Severního moře. Co zde naše studenty
čekalo? Asi nejatraktivnější bylo takzvané Wattwanderung, což je procházka po dně Severního moře
v době odlivu. Tento přírodní fenomén je od roku 2009 zapsán na listině Světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO a nabízí opravdu nevšední zážitek. Zkušení němečtí studenti byli na
procházku v bahnitém terénu vybavení holinami, nezkušení Češi buď obětovali sportovní obuv nebo se
vydali naboso a riskovali i pořezání se ostrými úlomky ústřicových schránek, což se také některým
přihodilo. Nevšední byla i návštěva stanice na odchov tuleňů. A protože se Norden-Norddeich nachází
v těsné blízkosti nizozemských hranic, tak se dalším cílem stalo krásné univerzitní město Groningen.
Poslední zastávkou celého pobytu se samozřejmě stal Hamburk. Nádherná vyhlídka z budovy
Elbphilharmonie, projížďka po Labi a jeho kanálech mezi opravenými skladovými budovami i obrovskými
nákladními loděmi, procházka známou čtvrtí St.Pauli, výborný kebab a nakupování dárků, to byly takové
třešničky na dortu celého severoněmeckého putování.

Projekt Zkoleduj se
„Pomáhat a přitom si společně hrát a zpívat může každý“. To je motto projektu Zkoleduj se, kterého se
účastní studenti našeho gymnázia.
A co to vlastně je?
Otcem tohoto projektu je Petr Vaněk, pražský herec a rodák z našeho města. Cílem projektu je setkat se
v sobotu 2. prosince v Městském divadle s diváky a mladými pražskými herci na společném koncertě.
Tady si zazpíváme známé i méně známé koledy ve zcela netradičních úpravách a příjemně společně
prožijeme adventní čas. Ale to ještě není to hlavní! Výtěžek koncertu bude věnován poskytovateli
sociálních služeb ve městě či okolí dle výběru našich studentů.
Moc se těšíme na spolupráci s Petrem a průběžně Vás na našich stránkách budeme informovat, jak
práce na projektu pokračuje.
Zkoleduj Se! Novinky.
Slíbili jsme, že Vás budeme informovat, jak pokračujeme. A opravdu je o čem psát – rozhodně se
nenudíme.
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Na konci září za námi přijel Petr Vaněk se svou kolegyní a kamarádkou Adélou Petřekovou, abychom
spolu strávili příjemné a tvůrčí odpoledne. Něco jsme si zazpívali, dozvěděli se další podrobnosti o
projektu a rozdělili si úkoly pro příště. Také jsme vybrali subjekt, kterému bychom chtěli poslat finanční
výtěžek z vánočního prosincového koncertu – Společnost pro ranou péči, pobočku Žďár nad Sázavou
(www.ranapece.cz, YouTube).
Od té doby už trénujeme koledy, fotíme se, chystáme plakáty a oslovujeme případné sponzory, či dárce,
kteří by byli ochotní nám v projektu pomoci. Nemáte ve svém okolí někoho, kdo by chtěl přispět na
dobrou věc? Pokud ano, obraťte se na nás.
Český rozhlas Vysočina, rozhovor s Petrem Vaňkem: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3940574

Znovuzrození Pramene – restaurace sochy
Rostislava Magniho
Naše škola se spolu s Klubem výtvarných umělců Horácka
pokouší zachránit sochu Rostislava Magniho Pramen.
Chceme tak připomenout Magniho vklad do kulturního
vývoje města a obohatit veřejný prostor o dílo zachráněné
společným úsilím.
Socha vznikla v roce 1992 na sochařském sympoziu
Dřevěná plastika. Toto sympozium založil Rostislav Magni
spolu se Zdeňkem Macháčkem. Během deseti ročníků
sympozia vznikly desítky soch, které byly umístěny na
veřejných místech ve Žďáře nad Sázavou.
Socha Pramen nedostatečným ošetřením a spornými
zásahy ztratila barevnost a na několika místech je
poškozena hnilobou. V letošním roce restaurátor MgA.
Patrik Vlček odstranil nevhodný nátěr a poškozené části
sochy. Vypracoval také restaurátorský záměr, podle
kterého bude restaurace v příštím roce pokračovat. Naším
cílem je začátkem příštího školního roku opravenou sochu
umístit do prostoru před budovou Gymnázia.
Velké poděkování patří všem, kteří restauraci finančně
podpořili – studentům a učitelům Gymnázia, Městskému
úřadu ve Žďáře nad Sázavou, ing. Ivo Kuncovi, ing.
Mojmíru Blažejovskému a firmě Spektrum ze Skutče.
Info o Rostislavu Magnim:
http://www.literarky.cz/blogy/jan-docekal/24722-nechje-pipomenut-rostislav-magni-socha-a-graficky-designer
Projekt je podporován městem Žďár nad Sázavou.
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Alicante 2017
Studenti španělského jazyka dostali šanci zúčastnit se výukového zájezdu do přímořského města
Alicante ve Španělsku. Studenty na cestě doprovázely paní učitelka Formanová a paní učitelka Kršková, s
jedním studentem z Bigy a pár dospělými studenty španělštiny ve Žďáře.
Čtvrtek 19. 10. 2017
Deset minut před půlnocí jsme se všichni sešli na žďárském autobusovém nádraží. Dorazili jsme všichni
včas, což se po zbytek zájezdu stávalo velmi výjimečně. Po tříhodinové cestě autobusem dorážíme na
letiště ve Vídni a doufáme, že všichni s našimi přeplněnými zavazadly projdeme kontrolou. Vše je
v pořádku a my nastupujeme do letadla.
Pátek 20. 10. 2017
Do Alicante přilétáme krátce po osmé hodině ranní a vyrážíme autobusem do města, kde máme potkat
naše nové rodinky. Naše nové maminky a tatínky přivítáme s hrůzou v očích a doufáme, že nám po
zbytek týdne bude stačit pozdrav a děkuji. Jakmile se vybalíme a dospíme probdělou noc, vyrážíme na
pláž na hodinu jógy. Někteří z nás se raději uklidí stranou a s růžovým míčem hrají fotbal.
Sobota 21. 10. 2017
V sobotu se dopoledne vydáváme do vesničky Volvo Ocean Race, kde si projdeme se španělským (bůh
s námi) průvodcem muzeum závodu. Volvo Ocean Race je závod jacht kolem světa, který se koná každé
tři roky. Start závodu je právě v Alicante.
Odpoledne nás čekají první vyučovací hodiny v jazykové škole Ya hablas!. Ano, v sobotu, abychom si
nahradili předešlý pátek, kdy jsme o výuku přišli. Ve výuce se střídají dva učitelé: Laila a Sergio. S Lailou
se více učíme gramatiku a se Sergiem spíše procvičujeme naše strohé mluvené slovo.
Neděle 22. 10. 2017
Neděli můžeme každý strávit po svém, ale všichni jsme se vydali právě na start závodu Volvo Ocean
Race. Někteří z nás měli štěstí a dostali se přes hromady lidí na přehlídku lodí nebo na molo, ze kterého
start závodu byl nejlépe vidět. Jiní se rozhodli start pozorovat z pláže nebo z pevnosti Santa Barbara.
Pondělí 23. 10. 2017
Po odpočinkové neděli nás opět čeká škola. Ačkoliv nám výuka začíná v 10 hodin, hrstce studentů se
podaří zaspat. Návrat do reality, až budeme muset opět vstávat na osmou, bude těžký.
Odpoledne se vlakem vydáváme do Villajoyosy, městečka hodinu vzdáleného od Alicante, kde
navštívíme čokoládovnu Valor. Napřed navštívíme muzeum, průvodkyně na nás mluví tentokrát (díky
bohu) anglicky. Poté se vydáváme na procházku po samotné firmě. Ačkoliv je návštěva krátká, všechny
nás vůně všudypřítomné čokolády omámí a nemůžeme se dočkat následující ochutnávky. Čokoláda
Valor je vynikající a my náruživě nakupujeme dárečky domů a v duchu se modlíme, aby nám ty kila
čokolády nenadělaly problémy na letišti na cestě zpět.
Úterý 24. 10. 2017
Ráno nás čeká opět od 10 hodin škola, ve které budeme tvrdnout až do 14 hodin, zatímco se na nás
otevřeným
oknem
bude
šklebit
čistě
modrá
obloha
s hřejivým
slunkem.
Odpoledne se vydáváme na blízkou pláž San Juan, kde na nás čeká naše milovaná Penélope, se kterou
jsme strávili celé druhé pololetí minulého roku. Přivítáme se typicky španělsky: pusou na obě tváře. Celé
odpoledne s ní strávíme na pláži, cákáme se v moři s obrovitými vlnami a užíváme si slunka, které se dle
zpráv z domova v Česku již několik dní neobjevilo.
Středa 25. 10. 2017
Náš předposlední den ve španělské škole. Pomalu začínáme zapomínat na to, jaké to vůbec je vstávat do
školy v šest hodin ráno.
Po výuce se s naší novou německou kamarádkou Tanjou, která s námi byla již v čokoládovně a která je
na nás hodná a mluví s námi anglicky, vydáváme nakupovat do obchodního domu Gran Vía, kde se
nachází pro Čechy fantastický Primark. Někteří z nás zde nakupují dárečky pro blízké doma, někteří si
obměňují celý šatník a jiní odchází jen s ponožkami nebo prázdnou náručí.
Čtvrtek 26. 10. 2017
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Poslední den. Přichází na nás obavy z návratu. Děsí nás návrat do ledového Česka. Předpověď počasí
hlásí, že nás v pondělí čeká sníh. Tyto informace se dozvídáme, zatímco si ve 27°C válíme šunky na pláži.
Ráno nás však naposledy čeká škola. Na konci dostáváme certifikáty a loučíme se s Lailou a Sergiem,
kteří se nám po celých 20 hodin kurzu snažili vtlačit nějaké informace do mozku, ačkoliv věděli, že
myslíme jen na to, jak se odpoledne rozvalíme na pláži.
Naše poslední odpoledne strávíme rozdělení. Jedna skupinka chce zůstat na pláži s norskou
instruktorkou, která na nás mluví španělsky, a učí nás orientální tance, a druhá se vydává na historickou
pevnost Santa Barbara, kde sleduje a fotí náš úplně poslední západ slunce v Alicante.
Pátek 27. 10. 2017
Je šest hodin ráno a my se celí rozespalí loučíme s rodinami, s Tanjou a s ředitelkou školy Kateřinou. Celý
týden jsme si náramně užili, ale jak se říká: všude dobře, doma nejlíp, a tak se i my nemůžeme dočkat až
zříme náš rodný kraj společně s naším drahým gymnáziem…

Naši studenti čtou i píší, své zážitky s literaturou sdíleli při nocování ve škole
V noci z 30. na 31. ledna nebylo gymnázium prázdné. Proběhlo Literární nocování. Studenti i učitelé
představili ostatním knihy svého srdce. Každý mohl přispět a sešla se pestrá sbírka žánrů i příběhů, které
se ke knihám vážou.
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V noci z 30. na 31. ledna nebylo gymnázium prázdné. Proběhlo Literární nocování. Studenti i učitelé
představili ostatním knihy svého srdce. Každý mohl přispět a sešla se pestrá sbírka žánrů i příběhů, které
se ke knihám vážou. Někteří studenti přečetli ukázky vlastní práce. Všichni společně sledovali večerníček
a poslechli si půlnoční horor. Bufet obohacovaly knihy s kuchyňskou tematikou.
Matěj Petr chodí na gymnázium už osmým rokem, ale podobnou akci zažil poprvé. „Chtěl jsem svou
účastí ukázat, že se mi ta myšlenka líbí, a podívat se, co čtou ostatní. Nejvíc se mi líbilo zapojení učitelů a
příjemná atmosféra.“
Skupinka studentů a učitelů ve škole přespávala a o knihách mohli diskutovat až do rána.

Běh pro Afriku
25. května se na školním hřišti uskutečnil Běh pro Afriku, což je charitativní akce, jejímž zakladatelem je
Člověk v tísni. U nás na gymnáziu se konala poprvé, ale proběhla již v předchozích letech na různých
místech po celé České republice.
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Polovina lidí v Etiopii je negramotných a ani děti, co mají to štěstí se učit, nenavštěvují zrovna dobré
školy. V jedné třídě se velmi často musí tísnit až 80 žáků, chybí lavice, učebnice i umývárny. Nouze je i o
učitele. V takovém prostředí není prostor věnovat speciální pozornost dětem s fyzickým postižením,
poruchami učení, sluchu či zraku.
A jak moc jsme pomohli? Pojďme se podívat na čísla. Zúčastnilo se 53 běžců, kteří společně uběhli 1 054
koleček, což je skvělých 263,5 km. Spousta z vás uběhla i největší možný počet, tedy 40 koleček, a to si
zaslouží poklonu. Částka, kterou jsme vybrali činí 34 607 Kč a brzy poputuje do jihozápadní Etiopie, kde
se v roce 2017 za podpory České rozvojové agentury zahájil projekt, který dá šanci na vzdělání všem
dětem bez rozdílu. Do roku 2019 by zde mělo být postaveno deset speciálně pedagogických tříd. Každá
z nich bude sloužit až 300 dětem se speciálními potřebami. Mimo to se pracuje také na opravě knihovny
v základní škole Meja, která byla v dezolátním stavu a byla vybavena jen malým množstvím starých knih.

Zájezd do jižní Francie
Na začátku září vyrazilo 46 studentů do oblasti Azurového pobřeží a Provence. Přečtěte si zážitky
účastníků poznávacího zájezdu!
Den 1.: Knížectví Monako a královna Azurového pobřeží Nice
Po dlouhé cestě autobusem nás Monako přivítalo krásným letním počasím. Kromě povinné fotky před
casinem Monte Carlo jsme se rozplývali nad barvami medúz v oceánografickém muzeu, zastihli jsme
střídání stráží u knížecího paláce a prošli si část trasy F1. Poté jsme přejeli vlakem do nedalekého města
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Nice. Prohlédli jsme si nejstarší část města, ochutnali netradiční příchuti zmrzliny a den zakončili
koupáním a odpočinkem na Azurovém pobřeží.

Den 2.: Filmový den v Cannes a Saint-Tropez
Na začátku dne jsme se rozloučili s Nice. Následovala cesta do festivalového Cannes, kde jsme se prošli
po červeném koberci, srovnali velikost svojí ruky s rukou Sylvestra Stallone a navštívili luxusní hotel
Carlton. Poté jsme se přesunuli do Saint-Tropez, kde jsme si prohlédli četnickou stanici a historickou
čtvrť. Večer jsme se přesunuli do Aix-en-Provence, kde budeme ubytovaní další tři noci. Cestou jsme
zhlédli několik filmů o městech na Francouzské riviéře.

Den 3.: Putování v čase
Třetí den ve Francii je za námi. Navštívili jsme spoustu krásných a zajímavých míst. Naším prvním cílem
byla starobylá vesnice se zříceninou hradu Château de Baux de Provence, kde jsme se seznámili
s místními studenty. Naše cesta pokračovala do papežského sídla v Avignonu. Po hodinové prohlídce
jsme se přesunuli podél řeky Rhôny k avignonskému mostu. Dále jsme navštívili akvadukt Pont du Gard,
který jste mohli vidět na pětieurových bankovkách. Na závěr se každý z nás odměnil vynikající večeří
v místním řetězci občerstvení Flunch.

Den 4.: Antická Provence
Dnešní první zastávka byla v městě Arles, které bylo dlouho obýváno Římany, takže se zde nachází
antický amfiteátr v zachovalém stavu. Ten se stále využívá například na provensálskou koridu La Feria.
Dále jsme se vydali po stopách malíře Vincenta van Gogha. Všichni jsme si nafotili kavárnu Le café de la
Nuit, kterou Vincent zobrazil na jednom ze svých nejznámějších obrazů.
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Po výborné svačině v místní pekárně jsme se přesunuli do Les Saintes-Maries-de-la-Mer. V tomto
přístavním městečku jsme měli čas nakoupit suvenýry a vykoupat se v moři. Zde jsme objevili nejlepší
písečné pláže na celém Azurovém pobřeží.
Když jsme nasáli atmosféru tohoto kouzelného městečka, nalodili jsme se a vydali se po řece Rhôně
národním parkem Camargue. Na březích se společně pásli černí býci a bílí koně, kteří jsou pro tuto
oblast typičtí. Plameňáky jsme bohužel nezahlédli, ale aspoň jsme si vyfotili dvě volavky.
Po vylodění jsme se autobusem přemístili do Aigues-Mortes, malého přístavního městečka se
zachovalými hradbami z 13. století. Na každém rohu nás svoji vůní lákaly francouzské pochoutky, takže
nám bylo líto, když jsme museli jít. Zítra nás však čeká ještě návštěva Marseille.

Den 5.: Loučení s Francií
Poslední den ve Francii jsme strávili v Marseille. Ráno nás řidiči dovezli ke chrámu Notre Dame de la
Garde. Obdivovali jsme jejich zručnou jízdu v úzkých křivolakých uličkách. U chrámu jsme si užívali
dechberoucí výhled na celou Marseille. Pak jsme sešli dolů do Starého přístavu, tady následoval rozchod
a poslední nákupy. Ještě nás čekala cesta lodí na ostrovy Friouls. Naposledy jsme se vykoupali
v průzračně modrém moři. Teď už nás čeká jen cesta domů.
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