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CCC hhh aaa rrr aaa kkk ttt eee rrr iii sss ttt iii kkk aaa ššš kkk ooo lll yyy

��vvooddnn�� iinnffoorrmmaaccee

Gymn�zium ve Žď�ře nad S�zavou poskytuje sv�m studentům všeobecn� středoškolsk� vzděl�n�, 
ukončen� maturitn� zkouškou. Absolventi školy jsou připraveni k přij�mac�m zkoušk�m a ke studiu na 
všech typech vysok�ch škol a vyšš�ch odborn�ch škol, d�le jsou připraveni k v�konu někter�ch činnost� ve 
spr�vě, kultuře a dalš�ch oblastech.

N�zev školy: Gymn�zium, Žď�r nad S�zavou, Neumannova 2
Identifik�tor zař�zen�: 600 015 955
Adresa: Neumannova 2, Žď�r nad S�zavou, 591 01
Pr�vn� forma: př�spěvkov� organizace
IČO: 48 895 407
Zřizovatel: Kraj Vysočina
Adresa zřizovatele: Palack�ho 53, Jihlava, IČO: 70890749
Škola sdružuje: 1. Gymn�zium

kapacita: 510 ž�ků IZO: 102 943 516
2. V�dejna stravy: 510 j�del IZO: 110 250 052

Ve škole jsou zařazeny n�sleduj�c� studijn� obory podle Klasifikace kmenov�ch oborů vzděl�n� ze dne 
16. 6. 1998, vydan� ve Sb�rce z�konů v č�stce 68/1998:

1. 79-41-K/401 Gymn�zium 4 - let� denn� studium
2. 79-41-K/801 Gymn�zium 8 - let� denn� studium
3. 79-41-K/81 Gymn�zium 8 - let� denn� studium
4. Školn� vzděl�vac� program pro nižš� ročn�ky 8-let�ho studijn�ho cyklu

KKuurriikkuulluumm šškkoollyy

Naš� viz� je škola jako m�sto, kam ž�ci i učitel� chod� r�di, m�sto tvůrč� pr�ce a spolupr�ce. Proto klademe 
od poč�tku doch�zky velk� důraz na osobnostn� a soci�ln� v�chovu. Hned v z�ř� odj�žděj� ž�ci primy na 
tř�denn� Harmonizačn� dny, kde se seznamuj� navz�jem, uč� se spolupracovat, pozn�vaj� sami sebe. 
Během těchto dnů se snaž�me mezi ž�ky nastartovat pozitivn� vztah ke škole. Osobnostn� a soci�ln� 
v�chova pak prol�n� v�ukou všech předmětů po celou dobu studia.
Vzhledem k nezbytnosti znalosti ciz�ch jazyků je jejich v�uka jednou z priorit našeho školn�ho 
vzděl�vac�ho programu. Škola m� dlouholetou tradici ve velmi kvalitn�m jazykov�m vyučov�n�. Už na 
nižš�m stupni gymn�zia nab�z�me v�uku anglick�ho, francouzsk�ho, německ�ho, rusk�ho a španělsk�ho 
jazyka plně kvalifikovan�mi učiteli a rodil�m mluvč�m anglick�ho jazyka. Ž�ci mohou sv� znalosti ciz�ch 
jazyků uplatnit při zahraničn�ch z�jezdech a jazykov�ch kurzech organizovan�ch školou, při 
mezin�rodn�ch projektech a v�měn�ch.
Druhou prioritou je v�uka a využit� informačn�ch technologi�. Škola je velmi dobře vybavena v�početn� 
technikou, m�me kvalifikovan� učitele informatiky, všichni učitel� prošli školen�m obsluhy poč�tače, ž�ci 
se �častn� soutěž� v t�to oblasti a připravuj� školn� webov� str�nky, m�me tedy předpoklady pro 
naplněn� c�lů i v t�to oblasti.
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PPrrooffiill aabbssoollvveennttaa nniižžšš��hhoo ssttuuppnněě 88--lleett��hhoo ssttuuddiijjnn��hhoo ccyykklluu
Absolvov�n�m nižš�ho stupně gymn�zia z�sk� ž�k z�kladn� vzděl�n� ukončen� vnějš�m evaluačn�m testem 
(CERMAT, SCIO) a je důkladně př�praven k přij�mac� zkoušce ke studiu ve vyšš�m stupni 8-let�ho 
studijn�ho cyklu. Po kvartě m� ž�k všeobecn� přehled ze všech př�rodovědn�ch a humanitn�ch oborů a je 
schopen z�skat v dalš�m studiu patřičn� nadhled.
Ž�k si v primě vol� 1. ciz� jazyk, v tercii 2. ciz� jazyk, z nichž v posledn�ch ročn�c�ch vyšš�ho stupně studia 
může konat mezin�rodn� zkoušku. Velk� důraz je kladen na praktick� znalosti informačn�ch technologi�. 
V průběhu studia z�sk�v� ž�k řadu kl�čov�ch kompetenc� nutn�ch nejen pro dalš� studium, ale i pro v�kon 
povol�n�. Jednou z nejdůležitějš�ch kompetenc� je schopnost spolupracovat v t�mu a ochota i nad�le na 
sobě pracovat a vzděl�vat se.
Typick� znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa nižš�ho stupně gymn�zia:
 kreativita a všestrannost, chuť d�le se vzděl�vat
 schopnost t�mov� spolupr�ce
 připravenost k dalš�mu studiu ve zvolen�ch středoškolsk�ch oborech
 z�kladn� znalost jednoho světov�ho jazyka
 zvl�dnut� z�kladů mateřsk�ho jazyka
 schopnost využ�vat informačn� technologie při dalš�m studiu
 schopnost řešit probl�my
 schopnost tvořiv� pr�ce
 schopnost zach�zet s fakty, znalost, kde a jak př�slušn� fakta naj�t
 schopnost orientovat se v mezilidsk�ch vztaz�ch a politick�m děn�
 ch�p�n� demokracie, tolerance k různ�m kulturn�m a n�božensk�m projevům
 tolerance k handicapovan�m spoluobčanům

PPrrooffiill aabbssoollvveennttaa 44--lleett��hhoo ssttuuddiijjnn��hhoo ccyykklluu
Absolvov�n�m gymn�zia z�sk� ž�k �pln� středoškolsk� vzděl�n� ukončen� st�tn� maturitn� zkouškou a je 
důkladně př�praven k přij�mac�m zkoušk�m na všechny typy vysok�ch škol.
Ž�k si v prvn�m ročn�ku vol� dva ciz� jazyky z n�sleduj�c� nab�dky jazyků vyučovan�ch na gymn�ziu: 
anglick�, německy, francouzsk�, španělsk� a rusk� jazyk. V posledn�ch ročn�c�ch studia se může volbou 
semin�ře z ciz�ho jazyka (zpravidla anglick�ho nebo německ�ho) věnovat př�pravě ke st�tn�m jazykov�m 
zkoušk�m nebo zkoušk�m FCE a DZ. 
Velk� důraz je kladen na praktick� znalosti informačn�ch technologi�. V průběhu studia z�sk�v� ž�k řadu 
kl�čov�ch kompetenc� nutn�ch nejen pro dalš� studium, ale i pro v�kon povol�n�. Jednou 
z nejdůležitějš�ch kompetenc� je schopnost spolupracovat v t�mu a ochota i nad�le na sobě pracovat a 
vzděl�vat se.
Typick� znalosti, schopnosti a dovednosti absolventa gymn�zia:
 kreativita a všestrannost, chuť d�le se vzděl�vat
 schopnost t�mov� spolupr�ce
 připravenost k dalš�mu studiu ve zvolen�ch středoškolsk�ch oborech
 z�kladn� znalost dvou světov�ch jazyků
 schopnost využ�vat informačn� technologie při dalš�m studiu
 schopnost řešit probl�my a logicky uvažovat
 schopnost tvořiv� pr�ce
 schopnost zach�zet s fakty, znalost, kde a jak př�slušn� fakta naj�t
 schopnost orientovat se v mezilidsk�ch vztaz�ch a politick�m děn�
 ch�p�n� demokracie, tolerance k různ�m kulturn�m a n�božensk�m projevům
 tolerance k handicapovan�m spoluobčanům
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ZZ��kkllaaddnn�� ��ddaajjee oo šškkoollee

�daje uvedeny ke dni 30. 6. 2009
Počet zaměstnanců školy (přepočten�) 45,387
Počet pedagogick�ch pracovn�ků (přepočten�) 34,337
Počet nepedagogick�ch pracovn�ků (přepočten�) 11,05
Celkov� počet t�dně odučen�ch hodin: 722
Průměrn� �vazek: 21,0
Procento dělen�ch hodin 77 %
Průměrn� věk pedagogick�ch pracovn�ků školy 48,2 let
Procento mužů v pedagogick�m sboru 30 %
Celkov� počet studentů: 477
Celkov� počet tř�d: 16
Počet ž�ků na tř�du: 29,8
Počet ž�ků na učitele: 13,9

DDeemmooggrraaffiicckk�� sslloožžeenn�� žž��kkůů šškkoollyy

Počet ž�ků 477
ze s�deln�ho města školy 312
z okresu Žď�r nad S�zavou celkem 452

z okresu
Havl�čkův Brod 25

VVyybbaavveenn�� šškkoollyy vv��ppooččeettnn�� aa kkaanncceell��řřsskkoouu tteecchhnniikkoouu

Počet poč�tačů celkem 100
počet poč�tačů napojen�ch na internet 100
počet poč�tačů v učebně v�početn� techniky 16
počet poč�tačů př�stupn�ch ž�kům v ostatn�ch prostor�ch školy 18
počet poč�tačů př�stupn�ch ostatn�m učitelům 23 (ve všech 

kabinetech)
počet notebooků 12
počet učeben v�početn� techniky 2
počet datov�ch projektorů 15
počet barevn�ch tisk�ren 8
počet kop�rovac�ch strojů 4
počet aktivn�ch tabul� 3
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OOrrggaanniizzaaččnn�� sscchh��mmaa šškkoollyy

Veden� školy

Samospr�vn� org�ny

Provozn� zabezpečen� školy

Bezpečnost a ochrana zdrav� při pr�ci

V�chovně-vzděl�vac� činnost

ředitel školy: Vlastimil Čepel�k
z�stupce organizačn�: RNDr. Eva Nov�kov�
z�stupce ekonomick�: PhDr. Milan H�na

předseda rady rodičů: ing. Martin Zer�k
školn� sportovn� klub: Josef Brož

ekonomka školy: Sotira Vesel�
hlavn� �četn�: Zdeňka Junov�
školn�k: Milan Brychta
inventarizačn� komise: Sotira Vesel�

PhDr. Milan H�na
Zdeňka Junov�

evidence ž�ků na PC: Lubom�r Doubek

pož�rn� hl�dka: Lubom�r Doubek
Karel Koten
Aleš Růžička
Jana Mazlov�

pož�rn� preventista: Milan Brychta
spr�vce školn� l�k�rny: Jitka R�sslerov�
evidence �razů: Milan H�na

vedouc� předmětů: Č Andrea Popelov�
Aj,Fj Eva Strakov�
Nj Libuše Brožov�
Šj Zdeňka Š�rov�
Zsv Milan H�na
D Alena Čeplov�
Z Petr Forman
M Vladim�ra Vesel�
F Eva Čepel�kov�
Ch Lubom�r Doubek
Bi Jitka R�sslerov�
IVT Karel Koten
Ev Kamil H�bner
Tv Aleš Růžička

spr�vce s�tě PC: Stanislav Nov�k
ž�kovsk� knihovna: Libuše Brožov�
protidrogov� preventista: Milan H�na

Vladim�ra Vesel� (vyšš� gymn�zium)
Alena Čeplov� (nižš� gymn�zium)



5

RRaaddaa rrooddiiččůů

Rada rodičů se sch�z� pravidelně jedenkr�t měs�čně a řeš� provozn� probl�my a v�chovně vzděl�vac� 
koncepci školy. Členov� rady organizuj� maturitn� ples, jehož v�těžek je školou využ�v�n na n�kup a 
doplněn� učebn�ch pomůcek. 
Ve školn�m roce 2008/2009 pracovala rada rodičů v n�sleduj�c�m složen�:
Ing. Martin Zer�k (předseda) MUDr. Hana Bělehr�dkov�
David Odv�rka MUDr. Olga Semer�dov�
Ing. Zuzana Braunov� (pokladn�) Ing. Hana Šulcov�
MUDr. Be�ta B�lkov� David Odv�rka 
Ing. Jaroslav Janovsk� (zapisovatel) Ing. Irena Pechov� 
RNDr. Ladislav M�lek, CSc. Mgr. Olga Štěp�nkov� (revizn� komise)
MVDr. Petr Janovsk� Ing. Josef Zvěřina (revizn� komise )
Ing. Anton�n Šindel�ř Miloš Pokorn�
Ing. Josef Havl�ček Ing. Petr J�chym (z�stupce předsedy)
Milan Pivnička Dana Pek�rkov�
Jana Kasperov� (revizn� komise) PhDr. Milan H�na (z�stupce ředitele školy)
Hana Svobodov�

ŠŠkkoollsskk�� rraaddaa

Zř�zen� školsk� rady a jej� pr�va a povinnosti stanov� školsk� z�kon v �167 a �168. Školsk� rada m� šest 
členů, kteř� zastupuj� pedagogick� pracovn�ky, z�konn� z�stupce nezletil�ch ž�ků a zřizovatele. 
Seznam členů školsk� rady při Gymn�ziu Žď�r nad S�zavou
Jm�no Funkce Jmenov�n za Povol�n�
Andrea Popelov� předsedkyně pedagogick� pracovn�ky školy učitelka
ing. Martin Zer�k m�stopředseda z�konn� z�stupce ž�ků technik
Jarom�r Brychta zřizovatele starosta města
ing. Jana Vykoukalov� zřizovatele ekonomka
RNDr. Karel Koten pedagogick� pracovn�ky školy učitel
ing. Zuzana Braunov� z�konn� z�stupce ž�ků MD
Školsk� rada při Gymn�ziu Žď�r nad S�zavou byla zř�zena dne 3. 1. 2006. Během školn�ho roku 
2008/2009 se členov� rady vyjadřovali k př�pravě školn�ho vzděl�vac�ho programu, ke změn�m ve 
školn�m ř�du, k v�ročn� zpr�vě za uplynul� školn� rok a k zpr�vě o hospodařen� školy.

DDaallšš�� iinnffoorrmmaaccee

Ve škole se vyučuj� n�sleduj�c� ciz� jazyky:
anglick� rusk�
německ� španělsk�
francouzsk� latina

Seznam voliteln�ch a nepovinn�ch předmětů ve školn�m roce 2008/2009 je uveden v př�loze.
Ve škole je v provozu bufet, kter� zajišťuje občerstven� a n�poje pro učitele i ž�ky po celou dobu v�uky. V
aule školy um�stěn n�pojov� automat, takže pitn� režim dět� je během dopoledne zajištěn.
V průběhu přest�vek a voln�ch hodin mohou ž�ci využ�vat volně př�stupn�ch poč�tačů připojen�ch na 
internet a um�stěn�ch v aule školy. 
Ž�ci maj� možnost tr�vit voln� čas při stoln�m tenisu.
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OObbssaazzeenn�� jjeeddnnoottlliivv��cchh kkaabbiinneettůů šškkoollyy

Kabinet Učitel
ředitel a z�stupci ředitele Vlastimil Čepel�k

PhDr. Milan H�na
RNDr. Eva Nov�kov�

rusk� jazyk Marie L�nov�
Zdeňka Š�rov�

matematika Jiřina Baluš�kov�
estetick� v�chova Kamil H�bner

Eva Zelen� - MD
zeměpis RNDr. Petr Forman

Radka Gryčov�
Milena Kletečkov�
Michaela Kond�skov�
Hana Ruberov�
Vladim�ra Vesel�

informatika a v�početn� technika RNDr. Karel Koten
RNDr. Stanislav Nov�k

tělesn� v�chova Josef Brož
Jana Mazlov�
Aleš Růžička
Mark�ta Pohankov�

ž�kovsk� knihovna Libuše Brožov�
Alena Čeplov�
Kl�ra Pt�čkov�
Lucie Troubilov�

ciz� jazyky Hana Krškov�
Vladim�ra Chlubnov�
David Marshall - zahraničn� lektor
Eva Strakov�
Hana Vencelidesov�

dějepis Lenka Formanov� - MD
Magda Kulmov�
Andrea Popelov�
Hana Skulov�

učitelsk� knihovna PhDr. Iva Peschov�
chemie Lubom�r Doubek

ing. Pavla Sommerov�
RNDr. Karel Trojan

biologie Jitka R�sslerov�
Roman Veselsk�

fyzika Eva Čepel�kov�
Marie Košič�rov�
Petr Musil
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SSeezznnaamm vveeddoouucc��cchh ppřřeeddmměěttůů

Předmět Vedouc� učitel
Česk� jazyk Andrea Popelov�
Anglick� + francouzsk� jazyk Eva Strakov�
Německ� jazyk Libuše Brožov�
Španělsk� jazyk Zdeňka Š�rov�
Z�klady společensk�ch věd Milan H�na
Dějepis Alena Čeplov�
Zeměpis RNDr. Petr Forman
Matematika Vladim�ra Vesel�
Fyzika Eva Čepel�kov�
Chemie Lubom�r Doubek
Biologie Jitka R�sslerov�
Estetick� v�chova Kamil H�bner
Tělesn� v�chova Aleš Růžička

PPřřeehhlleedd ttřř��dd aa ttřř��ddnn��cchh uuččiitteellůů

Tř�da Počet ž�ků Učebna Tř�dn� učitel Zastupuj�c�

prima 30 b 4 Hana Skulov� Hana Krškov�

sekunda 30 b 6 Roman Veselsk� Hana Ruberov�

tercie 30 c 3 Magda Kulmov� Marie Košič�rov�

kvarta 28 c 4 Kamil H�bner Vladim�ra Chlubnov�

kvinta 28 b 1 Karel Trojan Hana Vencelidesov�

sexta 28 a 3 Michaela Kond�skov� Andrea Popelov�

septima 27 a 4 Lubom�r Doubek Iva Peschov�

okt�va 29 c 7 Petr Forman Eva Strakov�

1. A 31 a 5 Aleš Růžička Vladim�ra Vesel�

1. B 31 b 2 Karel Koten Eva Čepel�kov�

2. A 30 a 1 Alena Čeplov� Libuše Brožov�

2. B 32 b 5 Jiřina Baluš�kov� Lucie Troubilov�

3. A 30 c 5 Petr Musil Jana Mazlov�

3. B 31 b 3 Mark�ta Pohankov� Zdeňka Š�rov�

4. A 31 ch Pavla Sommerov� Eva Nov�kov�

4. B 31 bi Jitka R�sslerov� Milena Kletečkov�
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PPP řřř eee hhh lll eee ddd uuu ččč eee bbb nnn ��� ccc hhh ppp lll ��� nnn ůůů

��vvooddnn�� iinnffoorrmmaaccee

Gymn�zium ve Žď�ře nad S�zavou bylo zařazeno do s�tě škol s �činnost� od 1. 9. 1996 rozhodnut�m 
MŠMT č.j. 12 177/96-61-07.
V�uka prob�h� podle n�sleduj�c�ch učebn�ch pl�nů:
1. Učebn� pl�n gymn�zia se čtyřlet�m studijn�m cyklem upraven� a schv�len� dne 5. 5. 1999 č.j. 20 

595/99-22 s platnost� od 1. 9. 1999.
2. Generalizovan� učebn� pl�n gymn�zi� s osmilet�m studijn�m cyklem schv�len� dne 5. 5. 1999, č.j. 20 

594/99-22 s platnost� od 1. 9. 1999
3. Školn� vzděl�vac� program pro gymnazi�ln� vzděl�v�n� určen� pro nižš� stupeň osmilet�ho studijn�ho 

cyklu s platnost� od 1. 9. 2008

SSeezznnaamm ttřř��dd aa jjeeddnnoottlliivv��cchh uuččeebbnn��cchh ppll��nnůů

Tř�da Počet ž�ků Tř�dn� učitel Učebn� pl�n Obor

prima 30 Hana Skulov� ŠVP 79-41-K/81

sekunda 30 Roman Veselsk� ŠVP 79-41-K/81

tercie 30 Magda Kulmov� 20 594/99-22 79-41-K/801

kvarta 30 Kamil H�bner 20 594/99-22 79-41-K/801

kvinta 29 Karel Trojan 20 594/99-22 79-41-K/801

sexta 28 Michaela Kond�skov� 20 594/99-22 79-41-K/801

septima 29 Lubom�r Doubek 20 594/99-22 79-41-K/801

okt�va 29 Petr Forman 20 594/99-22 79-41-K/801

1. A 30 Aleš Růžička 20 594/99-22 79-41-K/401

1. B 30 Karel Koten 20 595/99-22 79-41-K/401

2. A 31 Alena Čeplov� 20 595/99-22 79-41-K/401

2. B 30 Jiřina Baluš�kov� 20 595/99-22 79-41-K/401

3. A 29 Petr Musil 20 595/99-22 79-41-K/401

3. B 31 Mark�ta Pohankov� 20 595/99-22 79-41-K/401

4. A 29 Pavla Sommerov� 20 595/99-22 79-41-K/401

4. B 30 Jitka R�sslerov� 20 595/99-22 79-41-K/401
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RRoozzšš��řřeenn�� vv��uukkaa jjaazzyykkůů

Dvě disponibiln� hodiny t�dně určen� MŠMT na př�pravu ž�ků k nov� maturitě jsou ve všech ročn�c�ch 
čtyřlet�ho studijn�ho cyklu a ve vyšš�m stupni osmilet�ho studijn�ho cyklu určeny na rozš�řen� v�uky
ciz�ch jazyků (angličtiny a němčiny), doplněn� o v�uku anglick�ho jazyka prostřednictv�m zahraničn�ho 
lektora, v�uku angličtiny na multimedi�ln�m poč�tačov�m programu LangMaster. Studenti maj� rovněž
v r�mci voliteln�ho semin�ře možnost vykonat st�tn� zkoušky z anglick�ho nebo německ�ho jazyka 
s finančn�m př�spěvkem poskytnut�m školou ze sponzorsk�ch darů. Každ�m rokem se snaž� učitel� ciz�ch 
jazyků d�t studentům př�ležitost �časti při pozn�vac�ch a jazykov�ch z�jezdech do anglicky a německy 
mluv�c�ch zem�.
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��� ddd aaa jjj eee ooo ppp rrr aaa ccc ooo vvv nnn ��� ccc ��� ccc hhh ššš kkk ooo lll yyy

Ve škole působilo v letošn�m školn�m roce celkem 40 pedagogick�ch pracovn�ků.
Jm�no Praxe Aprobace
Čepel�k Vlastimil 23 M,F
Baluš�kov� Jiřina 32 M,F
Brožov� Libuše 35 Č,Nj
Čepel�kov� Eva 23 M,F
Čeplov� Alena 25 Rj,D
Doubek Lubom�r 26 Bi,Ch
Forman Petr 21 M,Z
Gryčov� Radka 16 Aj
H�na Milan 30 Čj, D
H�bner Kamil  28 Vv
Chlubnov� Vladim�ra 22 Aj, Vv
Kletečkov� Milena 27 Aj,Tv,Z
Kond�skov� Michaela 18 Aj, Šj
Košič�rov� Marie  38 M,F
Koten Karel 35 M, F, Ivt
Krškov� Hana 38 Aj,Vv
Kulmov� Magda 23 Čj, Rj
L�nov� Marie 36 Čj, Rj
Marshal David 22 lektor Aj
Mazlov� Jana 19 Tv, Z
Musil Petr 9 M, F
Nov�k Stanislav 25 M, F, Ivt
Nov�kov� Eva 27 M, F
Peschov� Iva 36 Č, D
Pohankov� Mark�ta 15 Bi, Tv
Popelov� Andrea 21 Čj, D
Pt�čkov� Kl�ra 14 Nj, Tv
R�sslerov� Jitka 28 Bi, Tv
Ruberov� Hana 1 Aj
Růžička Aleš 11 M, Tv
Skulov� Hana 32 Nj, D
Sommerov� Pavla 27 Bi, Ch
Strakov� Eva 38 Aj, Fj, La
Š�rov� Zdenka 38 Č, Šj
Trojan Karel 32 M, Ch
Troubilov� Lucie 10 Nj, Vv
Vencelidesov� Hana 22 Aj, Tv
Vesel� Vladim�ra 31 M, Zsv
Veselsk� Roman 6 Bi, Z
Zelen� Eva (MD) 4 Čj, Hv, Nj
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1. Bencov� Jaroslava pracovnice ve v�dejně stravy, ukl�zečka
2. Brychta Milan školn�k, �držb�ř
3. Čern� Magdal�na ukl�zečka
4. Humpolcov� Milena pracovnice ve v�dejně stravy, ukl�zečka
5. Junov� Zdenka samostatn� odborn� referentka, �četn�
6. Liškov� Zdeňka pracovnice ve v�dejně stravy, ukl�zečka
7. Sedl�kov� Drahoslava ukl�zečka
8. Sedl�kov� Petra ukl�zečka
9. Trojanov� Ilona ukl�zečka

10. Uhl�řov� Jitka ukl�zečka
11. Vesel� Sotira ekonomka
12. Zeln�čkov� Jana ukl�zečka
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Učitel Aprobace �vazek
1. Čepel�k Vlastimil M,F 4
2. H�na Milan Č,D 10
3. Nov�kov� Eva M,F 10
4. Baluš�kov� Jiřina M,F 19
5. Brožov� Libuše Č,Nj 22
6. Bud�nov� Věra (ext.) Čj 8
7. Buk�čkov� Lucie (ext.) Čj 7
8. Čepel�kov� Eva M,F 22
9. Čeplov� Alena Rj,D 22

10. Doubek Lubom�r Bi,Ch 24
11. Forman Petr M,Z 22
12. Gryčov� Radka Aj 5
13. H�bner Kamil Vv 22
14. Chlubnov� Vladim�ra Aj, Vv 23
15. Kletečka Jaroslav (ext.) CAD 2
16. Kletečkov� Milena Aj,Tv,Z 21
17. Kond�skov� Michaela Aj, Šj 24
18. Košič�rov� Marie  M,F 21
19. Koten Karel M, F, Ivt 20
20. Krškov� Hana Aj,Vv 24
22. Kulmov� Magda Čj, Rj 15
23. L�nov� Marie Č,Rj 14
24. Marshall David lektor 13
25. Mazlov� Jana Tv, Z 22
26. Musil Petr M, F 22
27. Nov�k Stanislav M, F, Ivt 6
29. Peschov� Iva Čj, D 21
30. Pohankov� Mark�ta Bi, Tv 21
31. Popelov� Andrea Č, D 24
32. Pt�čkov� Kl�ra (MD) Tv, Nj 5
33. R�sslerov� Jitka Bi, Tv 22
34. Ruberov� Hana Aj 23
35. Růžička Aleš M, Tv 24
36. Skulov� Hana Nj, D 21
37. Sommerov� Pavla Bi, Ch 11
38. Strakov� Eva Aj, Fj, La 24
39. Šimurdov� Eva (ext.) Hv 2
40. Š�rov� Zdeňka Č, Šj 19
41. Trojan Karel M, Ch 22
42. Troubilov� Lucie Nj, Vv 11
43. Vencelidesov� Hana Aj, Tv 22
44. Vesel� Vladim�ra M, Zsv 16
45. Veselsk� Roman Bi, Z 21
46. Zelen� Eva (MD) Čj, Hv, Nj 0

Celkem 722
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Ve školn�m roce 2008/2009 se z�častnili učitel� školy n�sleduj�c�ch kursů a školen�:
Učitel Kurz
Chlubnov� Vladim�ra Oxford Methodology Day (15. 9. 2008 - 3 hodiny)
Chlubnov� Vladim�ra Ideal Solutions for Teaching Maturita, FCE and CAE (28. 8. 2009 - 5 hodin)
Vencelidesov� Hana Ideal Solutions for Teaching Maturita, FCE and CAE (28. 8. 2009 - 5 hodin)
Chlubnov� Vladim�ra V�uka jazykov�ch dovednost� Maturita Success (27. 8. 2008 - 6 hodin)
Chlubnov� Vladim�ra Project Conference (22. 4. 2009 - 6 hodin)
R�sslerov� Jitka Principy digit�ln� fotografie a jej� využit� ve v�uce (2. 4. 2009 - 7 hodin)
Pohankov� Mark�ta Jarn� botanick� v�kend (23. - 26. 4. 2009)
R�sslerov� Jitka Jarn� botanick� v�kend (23. - 26. 4. 2009)
Veselsk� Roman Jarn� botanick� v�kend (23. - 26. 4. 2009)
Musil Petr Fyzika lidsk�ho těla (4. 5. 2009 - 4 hodiny)
Nov�kov� Eva Finančn� gramotnost (11. 6. 2009 - 6 hodin)
Nov�kov� Eva Kurs Fyziky v r�mci projektu Otevřen� věda (16. - 21. 8. 2009)
Čepel�kov� Eva Kurs Fyziky v r�mci projektu Otevřen� věda (16. - 21. 8. 2009)
Nov�kov� Eva Management školy a nov� maturita (17. 6. 2009 - 8 hodin)
H�na Milan Management školy a nov� maturita (17. 6. 2009 - 8 hodin)
Čepel�k Vlastimil Management školy a nov� maturita (17. 6. 2009 - 8 hodin)
Čeplov� Alena Inovace postgradu�ln�ho vzděl�v�n� učitelů ruštiny (18. 12. 2008)
Musil Petr Kurs Fyzika v experimentu (20 hodin)
Vencelidesov� Hana Oxford Methodology Day (15. 9. 2008 - 3 hodiny)
Krškov� Hana Oxford Methodology Day (15. 9. 2008 - 3 hodiny)
Strakov� Eva Oxford Methodology Day (15. 9. 2008 - 3 hodiny)
H�na MIlan Hry pro zvl�d�n� agresivity a neklidu (4. 12. 2008 - 6 hodin)
Čeplov� Alena Evropa 2045 (3. 12. 2008 - 5 hodin)
Pohankov� Mark�ta Tělo Telč ( 29. - 30. 9. 2008 - 12 hodin)
Růžička Aleš Tělo Telč ( 29. - 30. 9. 2008 - 12 hodin)
Mazlov� Jana Tělo Telč ( 29. - 30. 9. 2008 - 12 hodin)
R�sslerov� Jitka Tělo Telč ( 29. - 30. 9. 2008 - 12 hodin)
Čepel�kov� Eva Setk�n� učitelů matematiky na gymn�zi�ch (17. - 19. 9. 2008 - 20 hodin)
Nov�kov� Eva Setk�n� učitelů matematiky na gymn�zi�ch (17. - 19. 9. 2008 - 20 hodin)

Všechny vyčleněn� finančn� prostředky určen� na dalš� vzděl�v�n� pedagogick�ch pracovn�ků byly 
vyčerp�ny.
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PPřřeehhlleedd vv��sslleeddkkůů mmaattuurriittnn��cchh zzkkoouuššeekk

T�mata maturitn�ch prac�:

1. V�d�me se každ� den, tr�v�me spolu hodně času. Někdy se nen�vid�me, někdy jsme si lhostejn�, někdy 
bl�zc�. Ale zn�me se vůbec?

�vaha o naš� tř�dě

2. „Evropa - to je svoboda a solidarita.“
J. M. Barroso

Čl�nek do novin o budoucnosti evropsk� integrace

3. Jedna dvě, život jde ...
Fejeton o střet�v�n� ide�lů s realitou

4. Jak b�sn�ci vid� svět
(O způsobech popisov�n�, zobrazov�n� světa kolem n�s i uvnitř n�s v uměleck�ch d�lech)
Refer�t/v�klad s �vahov�mi prvky

V ř�dn�m term�nu nastoupilo k maturitě 90 studentů (59 d�vek a 31 chlapců).

Prospěchov� stipendia vyplacen� studentům maturitn�ch tř�d
(vypl�cen� dle � 9 vyhl. 84/1984 Sb. a poskytovan� ž�kům, kteř� po celou dobu studia studovali 
s vyznamen�n�m a maturitn� zkoušku vykonali s vyznamen�n�m v prvn�m term�nu. Jednor�zov� 

stipendium přizn�v� ředitel školy bez ž�dosti ž�ka a čin� 500,- Kč.)
Student Tř�da

Augustov� Andrea 4. A
Benešov� Š�rka 4. A

Lichovn�kov� Alena 4. A
Pechov� Kateřina 4. A
Poulov� Krist�na 4. A

Kaš�k Josef 4. B
Kopicov� Zuzana 4. B

Kuba Radim 4. B
Pel�nov� Martina 4. B
Př�hoda Vojtěch 4. B

Glajc Petr Okt�va
Hort David Okt�va

Nikl Vojtěch Okt�va
Šalanda Vojtěch Okt�va

Štohanzlov� Lucie Okt�va
Vrša V�t Okt�va
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V�sledky maturitn�ch zkoušek jsou uvedeny v n�sleduj�c�ch grafech:
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12%

35%

11%

42%

Rozdělen� t�mat p�semn�ch prac� z Čj

1. t�ma 2. t�ma 3. t�ma 4. t�ma
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Z 90 maturantů bylo v letošn�m školn�m roce přijato ke studiu na vysok�ch škol�ch celkem 89 studentů, 
což čin� 99 %. 
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Struktura VŠ podle z�jmu absolventů v roce 2009
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VŠ VOŠ Jazykov� školy Praxe
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Seznam absolventů ze tř�dy 4. A:
Augustov� Andrea, Bajerov� Lucie, Benešov� Š�rka, Břečkov� Radka, Cimb�lnikov� Nina, Čuda Jindřich, 
Fňukalov� Nikola, Havelka Robert, Huml�ček Jiř�, Chlubnov� Kateřina, Kinclov� Radka, Kouřilov� Leona, 
Křivov� Ludmila, Lichovn�kov� Alena, Loukotov� Kl�ra, Mittermayerov� Anita, N�dvorn�k Ondřej, 
Pazourov� Eva, Pechov� Kateřina, Pohankov� Martina, Poulov� Krist�na, Sedl�čkov� Eva, Šaf�řov� 
Alexandra, Urbanov� Eva, Vavera Tom�š, Venc�lkov� Hana, Vu Duy Tiep, Ž�kov� Hana, Ž�kov� Lucie, 
Živković Luka

Seznam absolventů ze tř�dy 4. B:
Altov� Eva, Čapkov� Eliška, Č�stečkov� Kl�ra, Daňsov� Petra, Filipov� Martina, Filipov� Martina, 
Havelkov� Marcela, Hemzov� Kateřina, Hor�kov� Ilona, Huml�čkov� Petra, Janovsk� Radka, Kadeř�bek 
Petr, Kalusov� Dana, Kaš�k Josef, Kopicov� Zuzana, Kuba Radim, Kvasnička Ivan, Litochlebov� Hana, 
P�tek Michal, Pel�nov� Martina, Pitkov� Iva, Př�hoda Vojtěch, Ř�dek Tom�š, Sobotkov� Iveta, Str�nsk� 
Martina, Šteidl Adam, Štyrsk� Kateřina, Šutka Pavel, Vaverov� Ad�la, Vojta Pavel, Ž�k Vojtěch.

Seznam absolventů ze tř�dy okt�va:
Boh�čkov� Jana, Braunov� Zuzana, Dobi�šov� Alena, Doležalov� Pavla, Freiwald Jakub, Glajc Petr, 
Homola Michal, Hort David, Jaitnerov� Vendula, Klimeš František, Klimeš Jakub, Krejsov� Zuzana, 
Lapč�kov� Š�rka, Malec Daniel, Mejzl�kov� Barbora, Mikl�kov� Ivana, Nedvědov� Magdal�na, Nikl 
Vojtěch, Pecinov� Kateřina, Pejchalov� Veronika, Prokopov� Mark�ta, Strakov� Lucie, Strejček Ivo, 
Šalanda Vojtěch, Šromov� Zuzana, Štohanzlov� Lucie, Turinsk� Tom�š, Vrša V�t, Zer�k Martin.

NNaaddaaccee EEvvyy HHaaňňkkoovv��--NNeeuuggeebbaauueerroovv��

Ve školn�m roce 1999/2000 byla při škole zř�zena Nadace Evy Haňkov�, roz. Neugebauerov�, zn�m� 
z fotografie a filatelistick� zn�mky, kde je jako mal� děvč�tko v n�ruč� prezidenta republiky T. G. 
Masaryka.
V r�mci Nadace složili manžel� Haňkovi na �čet školy již 60 000,- Kč, z jejichž �roků budou každoročně 
finančně odměňov�ni nejlepš� studenti školy. Z�roveň pan Haňka předal řediteli školy 40 stř�brn�ch 
půldolarů s vyobrazen�m prezidenta Kennedyho. Každ� rok při slavnostn�m vyřazov�n� maturantů bude 
jedna mince před�na nejlepš�mu studentu školy.
V letošn�m školn�m roce obdržel pamětn� minci student Vojtěch Př�hoda

CCeennaa RRaaddyy rrooddiiččůů
V letošn�m školn�m roce byly poprv� uděleny Ceny Rady rodičů žď�rsk�ho gymn�zia. Tyto ceny se uděluj�
nejlepš�m maturantům podle počtu maturitn�ch tř�d. Cena se uděluje na slavnostn�m vyřazen� maturantů 
na Star� radnici. S Cenou je spojena finančn� odměna v rozmez� 2 000,- - 4 000,- Kč.
Krit�ria udělen� Ceny Rady rodičů:

 v�born� v�sledky ve studiu
 mimoškoln� reprezentace školy
 chov�n� ve škole a na veřejnosti

Složen� komise pro udělov�n� Ceny:
 tř�dn� učitel� 4. ročn�ků
 veden� školy
 pedagogick� rada
 rada rodičů

V letošn�m roce z�skali obdrželi tuto cenu maturanti: Š�rka Benešov� za tř�du 4. A
Radim Kuba za tř�du 4. B
Petr Glajc za tř�du okt�va
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RReekkoonnssttrruukkccee bbuuddoovvyy šškkoollyy 22000099

Od ledna 2009 prob�haj� v budově gymn�zia intenzivn� stavebn� pr�ce směřuj�c� ke sn�žen� energetick� n�ročnosti 
provozu školy. Investorem stavebn�ch prac� je Krajsk� �řad Vysočina, dodavatelem prac� je PKS INPOS a.s., Žď�r 
nad S�zavou. Stavebn� �pravy jsou souč�st� širš�ho programu krajsk�ho �řadu Vysočina - �spora energi� 
v zař�zen�ch zřizovan�ch krajem Vysočina.
C�lem rekonstrukce je zateplen� obvodov�ho pl�ště budovy, zateplen� střešn�ch, př�padně stropn�ch konstrukc� a 
v�měna oken a venkovn�ch dveř� budovy. D�ky těmto �prav�m se ušetř� 1236 GJ tepla za rok (přibližně 30 % 
ročn�ch n�kladů před rekonstrukc�) a sn�ž� se emise CO2 o 125 t za rok.
Celkov� finančn� n�klady na rekonstrukci překroč� 20 mil. Kč. Tato č�stka se skl�d� z prostředků krajsk�ho �řadu 
Vysočina, z dotace Fondu soudržnosti Evropsk� unie z př�spěvku St�tn�ho fondu životn�ho prostřed� Česk� 
republiky. 
Všechny stavebn� pr�ce by měly b�t ukončeny do zač�tku př�št�ho školn�ho roku. 

http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00001.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00002.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00003.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00004.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00005.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00006.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00007.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00008.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00009.htm
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PPrroojjeekktt FFyyzziikkaa aa mmyy

V letech 2008 a 2009 proběhl ve škole dvoulet� projekt Fyzika a my, jehož c�lem bylo zv�šit z�jem ž�ků o fyziku a 
př�rodn� vědy. Tento projekt nav�zal na již skončen� �spěšn� projekt Expedice Mikrokosmos, kter� vyvrcholil 
n�vštěvou studentů a učitelů naš� školy ve šv�carsk�m CERNu.
V r�mci projektu Fyzika a my se uskutečnily na škole předn�šky odborn�ků z Akademie věd ČR a z vysok�ch škol. 
Studenti navšt�vili zaj�mav� pracoviště, muzea a v�stavy. Souč�st� projektu byla tak� �čast vybran�ch ž�ků ve 
fyzik�ln�ch soutěž�ch.
Každ� ž�k vyšš�ho gymn�zia se z�častnil alespoň jedn� z nab�zen�ch akc�.
Projekt proběhl za finančn�ho přispěn� Rady rodičů Gymn�zia Žď�r nad S�zavou a společnosti ČEZ. Oběma d�rcům 
děkujeme.

CHRONOLOGICK� PŘEHLED AKC� PROJEKTU

EXKURZE A N�VŠTĚVY V�STAV

M�sto Datum Tř�da Počet ž�ků

N�vštěva planet�ria a technick�ho muzea Brno 29. 5. 2008 3. ročn�k 28

N�vštěva v�stavy Leonardo da Vinci Brno 11. 9. 2008 2. ročn�k, Sp 30

Exkurze do jadern� elektr�rny a přečerp�vac� 

elektr�rny

Dukovany, 

Dalešice 
15. 9. 2008 4A, 4B, Ok 87

N�vštěva v�stavy o urychlovači č�stic LHC Praha
22. 10. 2008 2.B 26

23. 10. 2008 Sx 27

Exkurze do �stavu jadern� fyziky Řež 26. 11. 2008 3. a 4. ročn�k 35

http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00010.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00011.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00012.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00013.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00014.htm
http://gymzr.cz/ph/rek09/ipage00015.htm
http://www.gymzr.cz/op.html#mikrokosmos
http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/Leonardo.htm
http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/Dukovany.htm
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N�vštěva technick�ho muzea Brno
3. 12. 2008 3.A 25

16. 12. 2008 1B, Kt 56

N�vštěva v�stavy Komunikujeme Žď�r nad S�zavou 18. - 21.5. 2009
1., 2. a 3. 

ročn�k
250

Exkurze do laboratoř� a. s. ŽĎAS Žď�r nad S�zavou 23. 6. 2009 3.A 25

Exkurze do pap�rny a přečerp�vac� vodn� 

elektr�rny

Velk� Losiny, 

Dlouh� Str�ně
25. 6. 2009 2. a 3. ročn�k 34

PŘEDN�ŠKY A BESEDY KONAN� VE ŠKOLE 

Předn�šej�c� Datum Tř�da
Počet 

ž�ků

Předn�ška a demonstrace Pozoruhodn� 

křem�k 

doc. RNDr. Zdeněk Bochn�ček 

MU Brno 
28. 5. 2008 3.A,3.B, Sp 90

Předn�ška o Antarktidě
prof. Ing. Miloš Bart�k, CSc.

MU Brno 
25. 6. 2008 2. a 3. ročn�k 70

Beseda o projektu Jadern� maturita 
ing. Jarmila Hor�kov� 

JE Dukovany 
3. 12. 2008 4. ročn�k 86

Předn�ška o urychlovač�ch č�stic a jadern�ch 

reaktorech 

RNDr. Vladim�r Wagner, CSc. 

�JF Řež 
4. 11. 2008 3. a 4. ročn�k 50

Předn�ška o Papui-Nov� Guineji 
prof. RNDr. Vojtěch Novotn�

JU Česk� Budějovice 
14. 11. 2008 2. a 3. ročn�k 45

Předn�ška o alternativn�ch zdroj�ch energie
ing. Milan Smrž 

Sdružen� Eurosolar 
27. 11. 2008 3.A, 3.B 52

Předn�ška o neviditelnosti a optice 
doc. Mgr. Tom�š Tyc, PhD. 

MU Brno 
30. 4. 2009 2. a 3. ročn�k 50 

Předn�ška o energetice
ing. Jiř� Krška 

e-on 
2. 6. 2009 2. a 3. ročn�k 50

SOUTĚŽE A SEMIN�ŘE PRO STUDENTY 

M�sto Datum Počet ž�ků

Semin�ř pro řešitele fyzik�ln� olympi�dy 
Jihlava 

12/08 – 02/09 34

Fyzik�ln� olympi�da, 50. ročn�k 24. 4. 2009 16/28

Jadern� maturita Dukovany 3. – 5. 6. 2009 4

Fyzik�ln� t�den Praha 14. – 18. 6. 2009 2

http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/SeminareFO.htm#techmuzeum
http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/SeminareFO.htm#komunikujeme
http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/Dukovany.htm#dlouhestrane
http://www.gymzr.cz/op.html#urychlovace
http://www.gymzr.cz/op.html#papua
http://www.gymzr.cz/op.html
http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/SeminareFO.htm
http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/SeminareFO.htm#vysledkyFO
http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/jadernamaturita.htm
http://www.gymzr.cz/Fyzikaamy/fyzikalnityden.htm
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Fyzik�ln� t�den 2009
Cesty, kter�mi lid� pronikaj� k podstatě nebesk�ch děn�, mi připadaj� t�měř stejně podivuhodn� jako tyto jevy 
samy.

(Johannes Kepler)
T�den pro studenty středn�ch škol pln� fyziky a experimentů

Fyzik�ln� t�den 2009 se konal ve dnech 14. - 18. června na Fakultě jadern� a fyzik�lně inžen�rsk� ČVUT v Praze. 
T�měř 150 studentů s hlubš�m z�jmem o fyziku se sezn�milo se z�klady vědeck� pr�ce; program obsahoval 
předn�šky, exkurze, praktick� činnosti na fyzik�ln�ch miniprojektech, presentace miniprojektů a večern� 
doprovodn� programy. 
Naše škola měla na t�to akci dva z�stupce - Pavla Halbicha a Dana Homolu, studenty ze sexty. Uv�d�me pohled 
Pavla Halbicha na fyzik�ln� a společenskou str�nku Fyzik�ln�ho t�dne.

Neděle 14. 6. 2009
Do Prahy jsme přijeli raději dř�ve, dorazili jsme okolo 9. hodiny, abychom jsme se zaregistrovali a potvrdili svoji 
�čast na Fyzik�ln�m t�dnu. Asi v 11 hodin začala naše prvn� předn�ška, či sp�še takov� �vod, kde jsme byli 
sezn�meni s FT a metodami v�uky na vysok� škole. Pot� jsme šli hledat nějakou restauraci, kde bychom se mohli 
naobědvat. �plnou n�hodou jsme narazili na Baget�rnu, …
Po obědě n�sledovala organizačn� č�st, kdy jsme dostali informace ohledně ubytov�n� na strahovsk�ch kolej�ch, 
dopravě a dalš�ch organizačn�ch z�ležitostech. Pot� n�sledovaly popul�rn� předn�šky. Na v�běr bylo několik 
t�mat, j� s Danem jsme si vybrali předn�šku „Proč maj� polovodiče polovodiv� vlastnosti“. Pan předn�šej�c�, RNDr. 
Zdeněk Tamiak, mluvil docela monot�nně, což bylo po brzk�m rann�m vst�v�n�, cestě vlakem a vydatn�m obědě, 
docela n�ročn� na udržen� pozornosti.
V 16:30 hod. začala Terasa, z�bavn� program na prvn� odpoledne. Zde se hr�la ruleta, sudoku, šipky, PC hry, 
mari�š a dalš� hry o jak�si „pen�ze“, kter� jsme n�sledně mohli utratit na dražbě směnek. Během dopoledne jsme 
každ� dostali poč�tečn� sumu 250,- fiktivn�ch korun a d�le jsme se mohli upsat k dalš�m penězům, v�měnou za 
nějakou vtipnou činnost, �kol či jakoukoliv dalš� činnost. Tyto směnky se večer dražily. D�ky objeven� chyby 
v ruletě jsem si přišel na pěkn� pen�ze, kter� jsem n�sledně utratil za 2 směnky na mas�že.
Douf�m, že př�št� rok budou m�t stejnou hern� soupravu…

Ponděl� 15. 6. 2009
Začali jsme pracovat na miniprojektech, j� na miniprojektu „�vod do chaotick� dynamiky“ a Dan na miniprojektu 
„Poč�tačov� zpracov�n� obrazu – anal�za sn�mků z družic“. Odpoledne jsme měli předn�šku „Jak prezentovat I“, 
kde jsme z�skali zaj�mav� informace o tom, jak prezentovat v�sledky našich projektů, což se n�m ve škole může 
hodit např�klad u refer�tů.

�ter� 16. 6. 2009
Pokračovali jsme na našich miniprojektech; upravovali jsme je po textov� str�nce a prezentačn� formě. Deadline 
pro upload našich př�spěvků do sborn�ku a n�mi vytvořen�ch prezentac� byl v šest hodin, protože organiz�toři FT 
museli poslat cel� sborn�k FT a všechny materi�ly k vyp�len� na CD a k vytištěn�.
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Středa 17. 6. 2009
Dopoledne jsme jeli na exkurzi do Fyzik�ln�ho �stavu Na Slovance, kde jsme viděli spoustu zaj�mav�ch věc� a 
technologi�. Např�klad efektn� triky se supramagnety, kter� jsou za běžn� teploty nemagnetick�, ale hluboce 
podchlazen� n�hle z�sk�vaj� magnetick� vlastnosti, kter� dokonce překon�vaj� konvenčn� magnety. Udržuj� si totiž 
od magnetů st�lou vzd�lenost (za kter� byly podchlazeny), a je zapotřeb� velik� s�ly, aby se tento norm�ln� magnet 
a supramagnet odtrhly od sebe či dostali k sobě. Toho se např�klad využ�v� u šinkanzenu, kdy vlak „klouže“ po 
magnetick�m polšt�ři. D�le jsme se sezn�mili s vysokorozlišovac�m ř�dkovac�m elektronov�m mikroskopem 
s integrovan�m zdrojem fokusovan�ho iontov�ho svazku pro 3D charakterizaci materi�lů, s př�pravou TEM foli� a 
s mikroobr�běn�m. Tento stroj je česk� v�roby a st�l cca 30 mili�nů korun. Ovšem jeho možnosti jsou nev�dan� a 
jen tak někdo ho neměl možnost vidět. Je totiž v kontrolovan� z�ně, což znamen�, že se dovnitř nesm� dostat 
ž�dn� nečistoty. Ty by totiž mohly nadělat velik� škody a mikroskop by pot� byl nepoužiteln�. D�le jsme viděli 
např�klad materi�ly s tvarovou pamět�. Např�klad pružina z tohoto materi�lu se „doživotně“ zdeformovala, ovšem 
stačilo ji zahř�t horkovzdušnou pistol� a pružina se vr�tila zpět do původn� podoby.
Odpoledne jsme měli předn�šky „�vod do nanotechnologie chytr�ch logick�ch a integrovan�ch struktur“ a „Jak 
prezentovat II“, kde jsme tentokr�te rozeb�rali �stn� formu prezentace.

Čtvrtek 18. 6. 2009
Posledn� den jsme prezentovali naše př�spěvky a tak� jsme odpověděli na ot�zky posluchačů. Zjistili jsme, že ne 
každ� str�vil tolik hodin studov�n�m zadan�ho t�matu, aby pochopil probl�m a bylo mu to jasn� jako n�m. Na 
z�věr zhodnotili FT pořadatel�, potom jsme se rozloučili a vyrazili směrem na n�draž� a Žď�r nad S�zavou.
Celkově se Fyzik�ln� t�den vydařil. Nahl�dli jsme do života vysokoškol�ků, str�vili pět dnů se studenty, kter� bav� 
fyzika; a hlavně jsme se dozvěděli něco nov�ho a zaj�mav�ho z fyziky.

Jadern� maturita 2009
Prvn� ročn�k vzděl�vac�ho projektu skupiny ČEZ se konal 3. – 5. června 2009 v Jadern� elektr�rně Dukovany. Z naš� 
školy se projektu z�častnili 4 studenti (Kateřina Ježov� ze septimy, Pavel Halbich, Dan Homola, a Jan V�bek -
všichni ze sexty) pod veden�m pana profesora Karla Kotena. 

Středa 3. 6. 2009
Prvn� den Jadern� maturity začal uv�tac� předn�škou, pot� n�sledovala prohl�dka Informačn�ho Centra a asi 
nejdůležitějš� č�st dne – n�vštěva simul�toru blokov� dozorny. Po obědě v j�delně elektr�rny jsme absolvovali tři 
předn�šky: „Dispozičn� uspoř�d�n� jadern� elektr�rny“, „Teorie jadern�ch reaktorů“ a „Radiačn� ochrana“. 

Čtvrtek 4. 6. 2009
Po př�jezdu jsme soutěžili ve dvojic�ch ve dvou vědomostn�ch discipl�n�ch. Obě naše soutěžn� družstva byla 
�spěšn� – každ� v jedn� discipl�ně. Pak přišly na řadu předn�šky „Prim�rn� č�st jadern� elektr�rny“, „Sekund�rn� 
č�st jadern� elektr�rny“ a „Elektrick� č�st jadern� elektr�rny“. Po obědě jsme se konečně dostali k tomu hlavn�mu 
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– exkurzi do samotn� elektr�rny. Projeli jsme cel� are�l a pod�vali se do skladu vyhořel�ho paliva a do strojovny 
parn�ch turb�n.

P�tek 5. 6. 2009
Posledn� den n�s poctila svou n�vštěvou pan� Ing. Dana Dr�bov�, 
PhD, kter� n�m předn�šela o politicko-ekonomick�ch str�nk�ch 
jadern� energetiky a odpov�dala na naše všetečn� dotazy. 
N�sledovala samotn� Jadern� Maturita – p�semn� test, kter� měl 
prověřit, co všechno jsme se za tři dny naučili. Nikdo z našeho t�mu 
se však bohužel nedostal na stupně v�tězů. Posledn� aktivitou bylo 
kreslen� loga pro př�št� ročn�k Jadern� maturity – n�vrh Dana Homoly 
byl mezi třemi v�tězn�mi. Po předn�šce s trochu n�borov�m 
podt�nem „Budoucnost jadern� elektr�rny Dukovany“ a besedě s 
veden�m JEDU jsme šli na n�š posledn� oběd v Jadern� elektr�rně a 
rozjeli jsme se domů.

Mysl�m, že šlo o vydařen� a hlavně profesion�lně zvl�dnut� projekt, kter� n�m přibl�žil nejen teorii, ale předevš�m 
praxi jadern�ch elektr�ren. 
Za školn� t�m zpracoval Dan Homola
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Exkurze do elektr�ren Dukovany a Dalešice 
Dne 15. 9. 2008 se studenti čtvrt�ch ročn�ků a okt�vy z�častnili fyzik�ln� exkurze, 
v r�mci kter� navšt�vili Jadernou elektr�rnu Dukovany a přečerp�vac� vodn� 
elektr�rnu Dalešice. V informačn�ch centrech se studenti sezn�mili s histori� obou 

elektr�ren i se dvěma odlišn�mi technologiemi 
v�roby elektrick� energie. Studenti se tak� 
sezn�mili s problematikou jadern�ho odpadu a s 
obt�žnosti jeho dlouhodob�ho skladov�n�. 
V Dukovanech si prohl�dli model jadern�ho 
reaktoru, proměřili radioaktivitu různ�ch vzorků a v mlžn� komoře pozorovali
stopy radioaktivn�ch č�stic. V Dalešic�ch spatřili Francisovu reverzn� turb�nu v 
„životn�“ velikosti a udělali si obr�zek o mohutnosti těchto energetick�ch staveb. 

Exkurze do pap�rny ve Velk�ch Losin�ch a elektr�rny Dlouh� Str�ně 
Na z�věr školn�ho roku, 25. června, si studenti s hlubš�m z�jmem o fyziku uspoř�dali exkurzi do Přečerp�vac� vodn� 
elektr�rny Dlouh� str�ně. T�to exkurzi předch�zela předn�ška Ing. Jiř�ho Kršky o energetice a o t�to elektr�rně. 
Jako př�davek si studenti vybrali exkurzi do pap�rny ve Velk�ch Losin�ch. Ručn� pap�rna, a.s. Velk� Losiny vyr�b� 
pap�r klasickou metodou. Tento pap�r se použ�v� pro slavnostn� a reprezentačn� �čely. Studenti se sezn�mili 
s klasickou (ručn�)technologi� v�roby a předn�šej�c�mu položili řadu zv�dav�ch ot�zek. Na z�věr exkurze bylo 
možn� zakoupit drobn� d�rky vyroben� v t�to pap�rně. Škoda, že expozice v Muzeu pap�ru (souč�st pap�rny) byla 
v tento den zavřen�. 
V přečerp�vac� vodn� elektr�rně Dlouh� Str�ně proběhla č�st exkurze v informačn�m centru, d�le jsme navšt�vili 
strojovnu a na z�věr vlastn� vodn� n�drž na vrcholu kopce Dlouh� Str�ně. Z�skali jsme představu o velikosti tohoto 
d�la a o jeho ekonomick�m v�znamu pro hospodařen� s elektrickou energi�.

http://www.je-temelin-dukovany.cz/jaderna-elektrarna-dukovany.htm
http://www.muzeumpapiru.cz/
http://www.dlouhe-strane.cz/
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00016.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00017.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00018.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00019.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00020.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00021.htm
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N�vštěva technick�ho muzea 
Studenti 3.A navšt�vili 3. prosince expozici Technick�ho muzea v Brně. Nejzaj�mavějš� č�st� exkurze byla technick� 
herna, ve kter� si studenti vyzkoušeli všechny expon�ty a ověřili si svoje znalosti. V dalš�ch expozic�ch se sezn�mili 
s histori� a současnost� různ�ch oblast� techniky (motory, letectv�, automobily, sdělovac� technika, …). 
Studenti 1.B a kvinty navšt�vili Technick� muzeum Brno 16. prosince. Bl�že se sezn�mili s expozic� motorů a 
automobilů. V experiment�riu si vyzkoušeli řadu pokusů; zde se ale rozhodli, že se do herny vr�t� za tři roky (bude-
li otevřena) - po probr�n� teoretick�ch z�kladů pro experimenty. Zat�m jim herna posloužila jako motivace pro 
studium fyziky. 

OOddbboorrnn�� ppřřeeddnn��šškkyy nnaa šškkoollee

Prostřednictv�m př�m�ho kontaktu se mohou naši studenti sezn�mit se špičkov�mi odborn�ky z vysok�ch škol a 
stylu jejich předn�šek.

Neviditeln� - předn�ška z optiky
Pro studenty s hlubš�m z�jmem o studium fyziky připravilo veden� gymn�zia projekt 
„Zaj�mav� fyzika a energetika“. V r�mci tohoto projektu přednesl ve čtvrtek 30. dubna 
docent �stavu teoretick� fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity pan doc. Mgr. 
Tom�š Tyc, Ph.D. předn�šku na t�ma „Neviditeln�“. Pan docent sezn�mil studenty 
popul�rn� formou nejprve se z�kladn�mi vlastnostmi světla, n�sledně se z�klady 
transformačn� optiky a s neeuklidovskou geometri� v optice. Souč�st� předn�šky byla 
tak� teorie a praxe optick�ch vl�ken, mikrostrukturovan�ch optick�ch vl�ken a 
metamateri�lů. Pro všechny studenty byla nejzaj�mavějš� č�st o transformačn� optice a 
neviditelnosti – teoretick� z�klady a současn� experiment�ln� v�sledky. 

http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00022.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00023.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00024.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00025.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00026.htm
http://www.gymzr.cz/ph/Dlo_Strane09/ipage00027.htm
javascript:close();
http://is.muni.cz/lide/pracoviste.pl?zobrazid=14312040
http://is.muni.cz/osoba/18319
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Ekologick� a antropologick� postřehy z Papuy-Nov� Guineje
V p�tek 14. 11. proběhla v učebně fyziky předn�ška na t�ma Ekologick� a antropologick� postřehy z Papuy-Nov� 
Guineje.
Předn�šej�c�m byl b�val� student žď�rsk�ho gymn�zia Doc. RNDr. Vojtěch Novotn�, CSc. Vojtěch Novotn� pracuje 
v Biologick�m centru AV ČR a předn�š� na př�rodovědeck� fakultě Jihočesk� univerzity.
Je zakl�daj�c�m členem Biologick� stanice v Papui-Nov� Guinei, kde se sv�mi studenty rovněž pracuje. O t�to 
zkušenosti napsal vynikaj�c� esejistickou knihu Papu�nsk� polopravdy.

Urychlovače a reaktory
V �ter� 4. 11. proběhla v učebně fyziky předn�ška RNDr. Vladim�ra 
Wagnera, CSc., kter� pracuje na oddělen� jadern� spektroskopie v �stavu 
jadern� fyziky AV ČR v Řeži u Prahy.
Studenti měli možnost z�skat z�kladn� představu o urychlov�n� 
č�stic, typech urychlovačů a jejich využit� a o jadern�ch reaktorech.

Na tuto předn�šku jsme nav�zali fyzik�ln� exkurz� do Řeže u Prahy, kde se studenti sami na 
vlastn� oči přesvědčili, jak reaktor a urychlovače funguj�.

Předn�ška o Angole 
Student Masarykovy univerzity Bc. František Trapl přijal naše pozv�n� a 18. 
�nora se uskutečnila jeho předn�ška o Angole na učebně fyziky našeho 
gymn�zia. Františkovi patř� velk� d�k za to, že jsme si mohli poslechnout mnoho 
informac� a postřehů ze země, kam se z n�s pod�v� opravdu jen m�lokdo. 
Předn�ška byla doplněna velkou spoustou fotografi�, poř�zen�ch během pobytu 
v t�to zemi v jižn� č�sti čern�ho kontinentu. Velmi mě potěšili studenti i 
kolegov�, kteř� svoj� �čast� na předn�šce dali najevo, že je cestov�n� a geografie 
zaj�m�, a že akce tohoto typu maj� na naš� škole sv� př�znivce.

Pod t�mto textem si můžete přeč�st ohlasy z�častněn�ch studentů. (Roman Veselsk�)

Pov�d�n� o Angole – František Trapl z Brlohu

Ve středu 18.2. přijel na Žď�rsk� gymn�zium František Trapl z Brlohu, aby vypr�věl 
studentům a učitelům o sv� letn� cestě do Angoly. Posluchačů se sešlo přes 30, 
atmosf�ra byla př�jemn�. Franta důkladně povypr�věl o sv�ch z�žitc�ch z cesty do 
Angoly i o z�skan�ch zkušenostech. N�plň jeho v�pravy bylo vzděl�v�n� budouc�ch 
angolsk�ch učitelů. Pov�dal o lidech, jejich slab� životn� �rovni, negativn�m vlivu 
uplynul� dlouholet� v�lky nebo i o probl�mech komunikace s tamějš�m 
obyvatelstvem. Vše prokl�dal historkami a př�běhy.

Předn�ška byla doplněna fotografiemi a na konci bylo velk� množstv� zaj�mav�ch dotazů. Cel� akce byla velmi 
vydařen�, děkujeme Františkovi i Romanu Veselsk�mu za uspoř�d�n� setk�n�! (Luk�š Bořil - kvinta)

Ačkoliv Angola nen� v dohledn� době m�m cestovatelsk�m pl�nem, z�častnil jsem se 
ned�vno zaj�mav� předn�šky o t�to zemi. Franta Trapl vynechal nudn� fakta a 
vypr�věl zejm�na o z�žitc�ch, kter� se jim přihodily během jejich pobytu v Angole. 
Předn�ška byla doplněna zaj�mav�mi fotografiemi autora, kter� jen umocnili 
atmosf�ru života v Angole, kterou se n�m Franta pokoušel přibl�žit. Angola je jednou z 
nejchudš�ch zem� světa a je jen dobře, že existuj� takov� lid�, jako je Franta. Jeho 
předn�šku vn�m�m jako př�nos, jen mě mrz�, že jsem musel odej�t dř�ve. Douf�m, že 
se podobn�ch předn�šek bude na naš� škole konat v�ce a hlavně za �časti v�ce div�ků. (Vojtěch Bořil - septima)
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Když jsme se s T�ňou rozhodly, že zav�t�me na zeměpisnou předn�šku o chud� africk� 
zemi, nečekaly jsme, že to bude takov� senzace. V prvn� chv�li jsem si myslela, že se 
na obr�zky, kde p. Trapl pom�hal, nevydrž�m d�vat. Ale časem jsem pochopila. I když 
se n�m Evropanům zd� jejich život poněkud bizardn�, mysl�m, že Angolan� jsou 
šťastn�. Každ� z nich m� svůj život a každ� ho žije tak, jak je u nich zvykem. Je skvěl�, 
že organizace na pomoc rozvojov�m zem�m stav� školy a d�vaj� lekce angličtiny, ale 

dle m�ho n�zoru jde jenom o celosvětovou globalizaci, kde se lid� z vyspěl�ch zem� snaž� dos�hnout stejn�ho 
v�sledku, jako je u nich. Angolan� by se nejsp�š bez jejich pomoci obešli a žili by stejně, jako dř�v. Určitě to ale 
přin�š� pozitivn� změny do jejich životů. Předn�ška byla naprosto �chvatn� a rozhodně na ni nezapomenu.

(Tereza Cahov� - kvarta)

Školn� předn�ška na t�ma Angola se mi opravdu velice l�bila. Čekal jsem, že se dozv�m 
něco o n�zk� životn� �rovni t�to země, ale chytlav� pov�d�n� odv�žn�ho cestovatele, 
kter� pro n�s vyb�ral pikantnosti ze sv�ho dlouh�ho v�letu, mě doslova šokovalo. Č�m 
v�ce z�žitků n�m referuj�c� vypr�věl, t�m v�ce jsem byl vděčn� za to, ve kter� č�sti světa 
žiju. Opravdu nepochopiteln� byly např�klad l�kařsk� praktiky, kdy kvůli zlomen� ruky 
doktor - nebo by se skoro dalo použ�t slovo řezn�k - amputoval celou končetinu. D�le 
stav domů, kter� byly rozstř�len�, silnice, na kter�ch bylo uměn� se udržet. To všechno 

bylo jako svědectv� v�lky, kter� tam ned�vno proběhla. Obdivuji, že se najdou lid�, kteř� odlet� do t�to č�sti Afriky 
a snaž� se pomoci tamějš�m obyvatelům. Ale podle vypr�věn� to nen� nic jednoduch�ho. Př�liš se mi na předn�šce 
nel�bilo, jak nevyb�ravě se vyjadřoval o jejich mentalitě a logick�m myšlen�, ale věř�m, že to nen� jednoduch� a je 
zapotřeb� hodně tolerance vůči jejich kultuře. (Petr Kadeř�bek - 4.B)

KKoommuunniikkuujjeemmee

V t�dnu od 18. do 21. 5. 2009 navšt�vili studenti prvn�ch, druh�ch a třet�ch ročn�ků našeho gymn�zia v�stavu 
Komunikujeme. V�stava se konala v Region�ln�m muzeu na Tvrzi. Jej�m autorem byla Fyzik�ln� sekce �stavu 
fyzik�ln� elektroniky Masarykovy univerzity v Brně. 

Svoje dojmy popsal Roman Pošvic z 1. A: Tato v�stava v Region�ln�m muzeu Tvrz, kter� jsme se j� a moje tř�da 
z�častnili, se natolik lišila od všech ostatn�ch v�stav, že jsem dlouho uvažoval nad t�m, zda m�m slovo v�stava 
vůbec použ�t! 
V�stava je zaměřen� na způsob komunikace mezi lidmi a to ne t�m ,,nudn�m“ učebnicov�m př�stupem. Nikde 
nebyla ž�dn� varov�n� jako : ,, Nedot�kat se!“ či ,, Prohl�žet jen očima!“ , sp�še naopak. Dokonce n�m bylo i 
řečeno:,, Všechny expon�ty předpokl�daj�, že se jich n�vštěvn�ci dot�kaj�, že s nimi pracuj�.“ A že bylo čeho se 
dot�kat. 
Sestavovali jsme domino, prov�děli jsme kuličku bludištěm, pohr�li si s magnetick�m vlnostrojem, vyzkoušeli si 
š�řen� zvukov�ch vln ve zvukovodu, pochopili důmysln� syst�m mobiln�ch vys�lačů, přen�šeli informace pomoc� 
světla, poslali jsme si vzkaz pomoc� potrubn� pošty, luštili šifry atd. atd.… Jedna vyučovac� hodina n�m na to 
všechno m�lem ani nestačila. Všichni se skutečně zapojili a nikomu se zp�tky do školy moc nechtělo.. 
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PPrroojjeekkttoovv�� ddeenn ssttuuddeennttůů ggyymmnn��zziiaa

Před z�věrem školn�ho roku, ve čtvrtek 25. 6. 2009, proběhla v�uka na našem gymn�ziu formou řešen� projektů. 
Studenti si mohli vybrat podle sv�ho z�jmu z 10 projektů – poč�naje tělov�chovn�mi aktivitami, přes zaměřen� 
humanitn�, technick�, až k environment�ln� v�chově. 
Projekty byly v rozsahu trv�n� od 4 do 11 hodin s různ�mi finančn�mi n�klady. Finančn� n�klady hradili z č�sti sami 
studenti, př�spěvek poskytla i Rada rodičů naš� školy, na někter� projekty přispělo několik podniků formou 
sponzorsk�ho daru. 

Seznam projektů:
EXKURZE DO PAP�RNY VE VELK�CH LOSIN�CH A DO VODN� ELEKTR�RNY DLOUH  STR�NĚ
V�LET DO BUDOUCNOSTI (NEBO MINULOSTI?)
THE ENGLISH SCRABBLE TOURNAMENT
PO STOP�CH SPISOVATELE FRANZE KAFKY
KDE SE BERE KERAMIKA?
LANOV  CENTRUM BRNO
ČIŠTĚN� ODPADN�CH VOD
Z�KLADY SPORTOVN�HO LEZEN� A JIŠTĚN� NA SKAL�CH
CESTOU NECESTOU ZA ROSNATKOU OKROUHLOLISTOU
JAK UP CT LOTRINSK� KOL�Č (A DOZVĚDĚT SE U TOHO NĚCO O LOTRINSKU)

http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/dlouhestrane.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/odas.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/scrabble.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/kafka.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/keramika.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/lanovecentrum.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/cisticka.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/rozstipka.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/rosnatka.pdf
http://www.gymzr.cz/dokumenty/projekty09/lorraine.pdf


42

EExxppeeddiiccee mmiikkrrookkoossmmooss

FFyyzziikk��llnn�� pprroojjeekktt ""EExxppeeddiiccee mmiikkrrookkoossmmooss"" je 
dlouhodob�m projektem učitelů fyziky žď�rsk�ho 
gymn�zia, kter� slouž� k propagaci př�rodovědn�ch 
předmětů a podpoře talentovan�ch ž�ků školy. 
Od dubna do ř�jna 2008 prob�hal na žď�rsk�m 
gymn�ziu fyzik�ln� projekt „Expedice mikro-
kosmos“, jehož c�lem byla propagace 
př�rodovědn�ch předmětů a podpora talento-
van�ch ž�ků školy. 
Jeho těžištěm byla exkurze 39 našich studentů a 9 
učitelů do Evropsk�ho centra pro jadern� v�zkum 
CERN v Ženevě podpořen� s�ri� předn�šek 
z modern� fyziky uskutečněn�ch v naš� škole.
Projekt byl zaměřen na podporu v�uky př�rodn�ch 
věd a motivaci ž�ků ke studiu př�rodovědn�ch a 
technick�ch předmětů. Stěžejn�m c�lem bylo 
sezn�mit studenty s tou č�st� fyziky, kter� nen� pro 
svou n�ročnost vyučov�na př�liš do hloubky a kter� 
se prob�r� těsně před maturitou, v době, kdy se už 
většina ž�ků věnuje sv�m oborům. Jedn� se o 
kvantovou a č�sticovou fyziku, teorii velk�ho 
sjednocen� a kosmologii. Hlavn� důraz byl kladen na podn�cen� z�jmu studentů o fyziku, kter� dlouhodobě patř� 
k nejobt�žnějš�m a nejm�ně obl�ben�m předmětům vyučovan�m ve škol�ch.
�vodn� č�st projektu byla př�pravou na exkurzi do CERNu. V r�mci t�to př�pravy proběhla ve škole s�rie tř� 
předn�šek z kvantov� a č�sticov� fyziky.

Předn�šky:
Mikro a makro - doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.
�vod do fyziky mikrosvěta - RNDr. Jiř� Dolejš�, CSc.
Proč jet do CERNu - Mgr. Jana Nov�kov�
Na tyto předn�šky nav�zala exkurze ž�ků a učitelů školy do CERNu. Cestou jsme navšt�vili tak� někter� m�sta 
zaj�mav� z geografick�ho i historick�ho hlediska.

Program exkurze:
2. 10. – Montreux a Evian 
3. 10. – CERN, expozice Mikrokosmos, Ženeva
4. 10. – Chamonix, Annecy
5. 10. – Lavaux - vinice, Schaffhausen (vodop�dy na R�nu), Kostnice

N�vštěva CERNu byla vyvrcholen�m projektu. Na �vod �častn�ci vyslechli v angličtině předn�šku, kter� je 
sezn�mila s histori�, současnost� i perspektivami CERNu. Průvodce – č�sticov� fyzik pracuj�c� v CERNu – jim objasnil 
princip urychlovače LHC, funkci detektoru i způsob poč�tačov�ho vyhodnocov�n� sr�žek protonov�ch svazků. Po 
předn�šce měli z�častněn� možnost prohl�dnout si v pracovn� hale i pod zem�, jak vypad� detektor CMS a jak 
prob�h� jeho kompletov�n�. Po skončen� prohl�dky a po obědě v are�lu CERNu n�sledovala n�vštěva expozice 
Mikrokosmos, kter� je věnov�na standardn�mu modelu, metod�m detekce mikroč�stic, principu urychlovače, 
kosmick�mu z�řen� a v�početn�m technologi�m.
V průběhu projektu se studenti rozdělili do šesti skupin, kter� zpracov�valy různ�m způsobem z�skan� poznatky a 
zaj�mav� z�žitky. Skupiny sv� v�sledky prezentovaly 24. 10. na z�věrečn�m setk�n�, na kter� byli pozv�ni tak� 
sponzoři akce, rodiče a ostatn� studenti školy. Na t�to schůzce byly tak� rozd�ny evaluačn� dotazn�ky a projekt byl 
zakončen.

javascript:Zoom('./im/fe1.jpg',502,386);
javascript:Zoom('./im/1f1.jpg',502,386);
javascript:Zoom('./im/1d1.jpg',502,386);
javascript:Zoom('./im/1h1.jpg',379,509);
javascript:Zoom('./im/1e1.jpg',502,386);
javascript:Zoom('./im/1g1.jpg',502,386);
http://www.gymzr.cz/ppt/CERN_fyzikalni_aspekty.ppt
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Den�k expedice Mikrokosmos (2. – 6. 10. 2008) 
1. den – 2. 10. 2008 Jsou 3 hodiny r�no a před Gymn�ziem ve Žď�ře nad S�zavou je nezvykle rušno. Většině 
�častn�ků expedice Mikrokosmos se už asi nikdy nepodař� octnout se před školou v tak nekřesťanskou hodinu 
(pokud tedy nepoč�t�me n�vraty ze společensk�ch akc� za sobotn�ch noc�). Autobus přij�žd� přesně jako šv�carsk� 
hodinky. Vyr�ž�me vstř�c nov�m z�žitkům, č�sticov�m urychlovačům, nadšen�m fyzikům a Higgsov�m bosonům. 
Okolo 8. hodiny rann� překračujeme 1. hraničn� přechod – Německo. 9: 10 – 9: 30 – stoj�me v koloně 10: 19 – n�s 
zastavuje celn� spr�va; Šťastnějš� z n�s si mezit�m stihli odskočit, ti m�ně šťastn� mus� počkat. 10: 22 – n�m totiž
slibuj� „čurpauzu“ na benz�nce 11: 22 – st�le nebyla 11: 35 – konečně benz�nka. Během cesty autobusem se pak 
d�v�me na několik vide� o CERNu, principu LHC a detektorech ATLAS a CMS. Tak� se dozv�d�me od pan� profesorky 
Strakov� mnoho zaj�mavost� o Šv�carsku. 14: 25 – překračujeme šv�carsk� hranice a 1. m�stem kter� 
navštěvujeme je l�zeňsk� městečko Montreux. Během proch�zky po břehu Ženevsk�ho jezera se zastavujeme u 
sochy Freddieho Mercuryho a hradu Chillon. Po překročen� francouzsk� hranice n�sleduje ochutn�vka vody Evian 
ve stejnojmenn�m městečku. Ve 20:30 přij�žd�me unaveni konečně do hotelu.
2. den – 3. 10. 2008 Sotva jsme zavřeli oči, už n�s z�keřn� zvuk bud�ku vyh�n� z postele. Je čas připravit se na 
dalš� n�ročn� den naš� expedice. Jen co jsme si vyst�li frontu na z�chody, jejichž princip červen�ho a zelen�ho 
svět�lka doposud nikdo zcela nepochopil, ocit�me se v dalš� frontě – tentokr�t na sn�dani. Pot�, co n�s předběhne 
několik m�stn�ch spolubydl�c�ch, pochop�me, že se slušnost� ke sn�dani nedojdeš. Po radě zkušen�ho pana řidiče se 
n�m přece jen podař� zabrat nějak� to m�stečko. Sn�daně byla sice dobr�, ale většina z n�s v duchu sympatizovala 
s n�zorem pana ředitele, kter� jen smutně konstatoval: „A kde je sal�m?“ Ne všem se ale podařilo anektovat 
nějakou tu židli u sn�daně včas, a tak se předpokl�dan� odjezd jemně zdržel. M�sto v 7: 20 se odj�žd� v 7: 30. V 8: 
10 přij�žd�me do Šv�carska. Je 8: 30. Přich�z� vytoužen� okamžik, na kter� jsme všichni netrpělivě čekali. CERN! 
Prvn�m m�stem, kter� vyhled�v� většina našich spolucestuj�c�ch je ona m�stnost, kam i c�sař p�n chodil pěšky. Pot� 
se n�s uj�m� dvojice expertů, aby n�s zasvětili do problematiky m�stn�ho v�zkumu. Po odborn� předn�šce a 
shl�dnut� videa se odeb�r�me k autobusu, abychom přejeli k dalš�mu c�li naš� expedice – detektoru CMS. Cestou 
opět přej�žd�me šv�carsko-francouzsk� hranice. Po vyčerp�vaj�c�m v�kladu a prohl�dce jednotliv�ch č�st� 
detektoru odj�žd�me do CERNu na oběd. 12: 53 – opět ve Šv�carsku 13: 00 – cvičn� v�stup a n�stup do autobusu 
před are�lem CERNu 13: 05 – přej�žd�me hranice ze Šv�carska do Francie 13: 06 – přej�žd�me hranice z Francie do 
Šv�carska 13: 12 – ostr� v�stup z autobusu 13: 15 – konečně vytoužen� oběd. Slibovan� počet j�del se rovnal 
přibližně třet� mocnině počtu pokrmů skutečně nab�zen�ch (m�sto 8 n�m nab�dli 2). Pos�leni obědem se vyd�v�me 
na prohl�dku expozice Mikrokosmos. Zaž�v�me to, v co jsme ani nedoufali. Ocit�me se př�mo v tunelu urychlovače.
Naše poč�tečn� nadšen� ale trv� jen do chv�le, kdy zjišťujeme, že jde pouze o maketu model tunelu urychlovače Po 
3. hodině opoušt�me CERN a vyd�v�me se na n�vštěvu nedalek� Ženevy. V z�palu slalomu mezi vodotrysky na 
N�měst� n�rodů si m�lem většina z n�s ani nevšimla, že se na protějš� straně ulice nach�z� s�dlo OSN. Po 
neproz�rav� radě našich profesorů na dalš� prohl�dku města vyr�ž�me vybaveni pouze fotoapar�ty. Ženevsk� 
jezero je skutečně n�dhern�. Je zde mnoho věc�, kter� stoj� za to vidět – parn�ky, jachty, lodě, s�dlo OSN lodičky, 
čluny, racky, labutě, vodotrysk, sk�tr na dně,... Nejen �častn�ci exkurze se marně snažili potopenou motorku 
vylovit.
To, co se zpoč�tku zd�lo jako praktick� n�pad, tzn. nechat si všechny sv� věci včetně mobilů a peněženek 
v autobuse, se n�m ale vymstilo. N�š autobus totiž nach�z�me až po 2 hodin�ch urputn�ho hled�n� (asi 150 metrů 
od m�sta, kde jsme všichni st�li). Ve čtvrt na 4 se vyd�v�me na prohl�dku historick�ho centra zakončenou u zdi 
reform�torů, kde n�m Jakub Širok� přednesl zaj�mav� refer�t, kter� �spěšně zopakoval ještě při zp�tečn� cestě 
autobusem. Ve 20: 53 přij�žd�me plni nov�ch z�žitků do hotelu. 
3. den – 4. 10. 2008 Ve čtvrtek naštěst� nemus�me vst�vat tak brzo. Odjezd je totiž ofici�lně stanoven až na 
9. hodinu. Počas� r�no vypadalo opravdu „nadějně“, proto jsme přistoupili na pl�n B = n�vštěva města Annecy. Po 
cestě m�me možnost nakoupit si v supermarketu ovšem pod podm�nkou, že nebudeme br�t do autobusu ž�dn� 
s�ry, neboť pokud by uniklo z balen� jen jedin� neutrino, ba dokonce cel� molekula, mohla by se atmosf�ra 
v autobuse st�t ned�chatelnou. Mimochodem, do t�to chv�le nikoho ani nenapadlo, že by si nějak� s�r mohl 
koupit, a tak se počas� r�no zanedlouho š�ř� vozidlem různ� od�ry. Po hodinov� prohl�dce historick�ho centra 
města Annecy naše cesta směřuje k hlavn�mu c�li dnešn�ho dne – Chamonix. K našemu zklam�n� se přes vrcholky 
hor l�ně povalovala mračna. I přes nepř�zniv� zpr�vy horsk� služby a m�stn� meteorologick� stanice se několik 
odv�žlivců vyd�v� k doln� stanici lanov� dr�hy – marně. Lanovka za tohoto počas� nejezd�, a tak se Annecy 
připojuj� k většinov� skupině směřuj�c� k nedalek�mu ledovci. Autobus n�s přiv�ž� 500 metrů od něj, tedy sp�še 
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pod něj:-). Až u ledovce jsme totiž zjistili, že pan� z horsk� služby sice myslela 500 metrů, ale zapomněla dodat, že 
v�škov�ch. V 6 hodin se vrac�me z t�ry a vyd�v�me se na zp�tečn� cestu. Ve čtvrt na 8 přij�žd�me zcela vyčerp�ni 
do hotelu. 
4. den – 5. 10. 2008 Ani posledn� den naš� v�pravy se odjezd nepodařilo uskutečnit v pl�novan� čas. Je 8: 06 a 
my se zač�n�me pomalu vzdalovat od m�sta našeho ubytov�n�. V 8: 35 přej�žd�me šv�carsk� hranice a vyd�v�me se 
směrem k domovu. Proj�žd�me Lausanne a d�le pokračujeme po severn�m pobřež� Ženevsk�ho jezera. Po cestě 
m�me jedinečnou možnost shl�dnout kask�dovit� vinice. Schopnějš�m z n�s se podařilo uzmout nějakou tu 
kuličku v�born�ho b�l�ho hrozna:-). Po osvěžen� směřujeme d�le směrem k hlavn�mu městu. Po 2. hodině 
odpoledn� přij�žd�me do Schaffhausenu k r�nsk�m vodop�dům. Skutečně uchvacuj�c� pod�van�. vinice R�nsk� 
vodop�dy. V 16: 10 pak překračujeme německou hranici a navštěvujeme Kostnici. Po shl�dnut� Husova kamene a 
historick�ho centra vyr�ž�me po 18. hodině směrem k domovu. Netrvaj� ani 2 minuty a už jsme zase ve Šv�carsku. 
Po 19. hodině přij�žd�me dokonce do Rakouska, ale ne na dlouho. Netrv� ani tři čtvrtě hodiny a my se tak opět 
ocit�me v Německu. Ani na zp�tečn� cestě jsme neunikli celn� spr�vě. Okolo půl 10. večer stav�me na benz�nce a 
pot� už bez přest�vek m�ř�me k domovu. Po 4. hodině rann� přij�žd�me k našemu gymn�ziu (6. 10. 2008). 
Co ř�ci z�věrem? Cel� expedice se velice vydařila. Dozvěděli jsme se spoustu nov�ch zaj�mav�ch věc� nejen 
z oblasti fyziky a všichni z n�s si bezpochyby odnesli nezapomenuteln� z�žitky. Proto bychom chtěli poděkovat 
všem, kteř� cel� projekt pomohli uskutečnit, tedy v prvn� řadě našim profesorům, kteř� přišli s n�padem expedice 
Mikrokosmos, v�žen�m sponzorům, kteř� projekt z velk� č�sti zafinancovali, rodičům, kteř� se na exkurzi tak� 
finančně pod�leli a v neposledn� řadě pan� profesorce Strakov�, kter� cel� program samotn� exkurze napl�novala.

Hodnocen� projektu - dotazn�k
Při z�věrečn� prezentaci byl �častn�kům projektu rozd�n evaluačn� dotazn�k, kter� odevzdalo 32 studentů. 
Jeden z ohlasů: „Jsem r�d, že jsem se mohl pod�vat tam, kde se děl� modern� věda – ne do muzea, ale do předn�ho 
vědeck�ho pracoviště. Toho si velice v�ž�m a cen�m, určitě to pro mě byla motivace k dalš�mu studiu př�rodn�ch 
věd.“

Oceněn� projektu - V�znamn� čin v popularizaci fyziky
Česk� fyzik�ln� společnost udělila projektu Expedice mikrokosmos oceněn� za v�znamn� čin v oblasti popularizace 
fyziky. Oceněn� bylo před�no 4. prosince 2008 v rektor�tu Karlovy univerzity v Praze. Děkujeme! 

CCzzeecchh TTeeaacchheerrss PPrrooggrraammmmee 22000099

V n�vaznosti na fyzik�ln� projekt „Expedice mikrokosmos“ se naši učitel� fyziky – Mgr. Eva Čepel�kov�, Mgr. Marie 
Košič�rov�, Mgr. Petr Musil a RNDr. Eva Nov�kov� ve dnech 1. 3. až 9. 3. 2009 z�častnili společně s kolegy z jin�ch 
škol Česk�ho učitelsk�ho t�dne v CERNu (Evropsk� laboratoř pro č�sticovou fyziku). St�ž byla spolufinancov�na 
z prostředků kraje Vysočina. 
CERN - Evropsk� laboratoř pro č�sticovou fyziku - je největš� světov� v�zkumn� středisko. Byl založen v roce 1954 
a od t� doby se tato laboratoř, kter� byla prvn�m takov�m evropsk�m společn�m d�lem, stala z�řn�m př�kladem 
�spěšn� mezin�rodn� spolupr�ce. Z původn�ch 12 signat�řů dohody o založen� CERN vzrostl počet člensk�ch zem� 
na 20. Česk� republika se stala členem vlastně dvakr�t, poprv� v roce 1992 jako souč�st ČSFR a podruh� v roce 
1993 už jako samostatn� ČR. Laboratoř lež� na hranic�ch mezi Franci� a Šv�carskem z�padně od Ženevy. Se 
zař�zen�mi CERN pracuje okolo 6500 vědců, což je polovina všech č�sticov�ch fyziků na světě. Vědci reprezentuj� 
500 univerzit či jin�ch odborn�ch pracovišť a v�ce než 80 n�rodnost�. 
Co je tedy vlastně CERN? Obrovsk� " průmyslov�" komplex tvořen� d�lnami, laboratořemi, poč�tačov�mi centry, 
urychlovači, detektory, posluch�rnami, ubytovnami, prodejnami a j�delnami. 
V současn� době se dokončuj� pr�ce na urychlovači LHC, kter� je um�stěn� ve 27 km dlouh�m kruhov�m tunelu 
v průměrn� hloubce 100 m. Urychlovač bude "urychlovat" protony, popř�padě těžk� j�dra, na velmi vysok� 
energie. Tyto vysokoenergetick� č�stice se budou sr�žet ve čtyřech obř�ch detektorech ATLAS, CMS, ALICE a LHCb, 
přičemž bude vznikat obrovsk� množstv� č�stic. Studiem jejich parametrů chtěj� vědci upřesnit n�š pohled na 
stavbu hmoty, na ud�losti, ke kter�m došlo těsně po vzniku vesm�ru, na existenci temn� hmoty ve vesm�ru a 
odpovědi na dalš� ot�zky. Urychlovač m� b�t spuštěn v polovině tohoto roku, ale z�kladn� experimenty už začaly 
detekovat prvn� č�stice kosmick�ho z�řen�. 

http://fyz.webzdarma.cz/cern.htm
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=28438
http://ipnp00.troja.mff.cuni.cz/dolejsi/outreach/Cesky_ucitelsky_tyden.htm
http://www.kr-vysocina.cz/
http://extranet.kr-vysocina.cz/dbman/tiskove_zpravy/vypis.php?dir=17.3.2008#St�edo�kol�t�%20u�itel�%20fyziky%20z%20Vyso�iny%20�erpali%20zku�enosti%20v%20CERN
http://www.pcvysocina.cz/
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Czech Teachers Programme měl za �kol přibl�žit učitelům fyziky současn� v�zkum č�stic na špičkov� �rovni včetně 
technick� n�ročnosti a mezin�rodn� spolupr�ce. Kromě teoretick�ch předn�šek našich i cernsk�ch vědců, kteř� na 
experimentech spolupracuj�, jsme měli možnost navšt�vit "tov�rnu na antihmotu", tunel urychlovače LHC, jeskyni 
experimentu ATLAS, v�početn� středisko a v�stavy Mikrokosmos a Globe určen� laick� veřejnosti. V r�mci CTP 
jsme navšt�vili i kulturn� pam�tky měst Lausanne, Ženeva, Bern a Luzern. Někteř� zhl�dli i nejnovějš� novinky na 
automobilov�m trhu na Ženevsk�m autosalonu. 
Z�znam všech předn�šek, kter� jsme měli možnost vyslechnout, je na str�nk�ch CERN
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=28438. 
Na str�nk�ch Fyzik�ln�ho �stavu AV ČR (http://www-hep.fzu.cz/obecne/multimedia/ ) je možn� zhl�dnout a 
poslechnout i pořady ČT a ČRo, kter� byly o LHC a ATLASu natočeny. 
Na str�nk�ch CERNu (http://multimedia-gallery.web.cern.ch/multimedia-gallery/ ) je možn� si prohl�dnout 
kvalitn� fotografie z budov�n� LHC i všech čtyřech detektorů. 

SSOOČČ 22000088//22000099

Soutěžn� pr�ce ve školn�m roce 2008/2009

1. V. Uhmannov� - Využit� kolektivn�ch her v hodin�ch HV a jejich vliv na tř�dn� kolektiv
C�lem pr�ce je zjistit, zda m� zařazen� kolektivn�ch her založen�ch na spolupr�ci ž�ků vliv na jejich 
vztahy, či zda zařazen� těchto kolektivn�ch her nem� ž�dn� vliv na mezilidsk� vztahy ve tř�dě. 
Tento v�zkum byl proveden na 2. z�kladn� škole ve Žď�ře nad S�zavou, a to nejen mezi ž�ky, ale i mezi 
učiteli hudebn� v�chovy. Souč�st� v�zkumu byla i �čast autorky pr�ce na jednotliv�ch hodin�ch hudebn� 
v�chovy.   

2. V. Ž�k - Jak ps�t fantastickou literaturu
Pr�ce m� sloužit jako př�ručka zač�naj�c�m autorům; prim�rně je zaměřena na fantastiku, ale přijde vhod i 
autorům klon�c�m se k jin�m ž�nrům. Měla by umožnit vyhnout se z�kladn�m chyb�m, pomoci v tvůrč� 
krizi....Během psan� se k n� zač�naj�c� tvůrci mohou kdykoliv obr�tit a pomoc� hesel si snadno vyhledat, co 
potřebuj�. Pr�ce předkl�d� a konfrontuje poznatky v�znamn�ch tuzemsk�ch a zahraničn�ch autorů a 
doplňuje je osobn�mi zkušenostmi. Slouž� jako baterka nočn�mu poutn�kovi, klade důraz na to, že při 
psan� si cestu mus�me naj�t sami. Smyslem je cesta, nikoliv c�l.

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=28438
http://www-hep.fzu.cz/obecne/multimedia/
http://multimedia-gallery.web.cern.ch/multimedia-gallery/
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=28438
http://www-hep.fzu.cz/obecne/multimedia/
http://multimedia-gallery.web.cern.ch/multimedia-gallery/
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PPrroojjeekktt GGoo!! // HHaarrmmoonniizzaaččnn�� ddnnyy

Od roku 1997 se všichni nově nastupuj�c� ž�ci naš� školy z�častňuj� adaptačn�ch kurzů. Prvotn�m c�lem těchto kurzů 
bylo připravit studenty na změnu školy a na pr�ci v nov�m kolektivu. V roce 1997 jsme kurz připravovali ve 
spolupr�ci s Okresn� pedagogicko-psychologickou poradnou ve Žď�ru nad S�zavou, v letech 1998 – 2000 jsme 
kurzy poř�dali pouze vlastn�mi silami. Učitel� při tom vych�zeli ze zkušenost� a poznatků z�skan�ch v semin�ř�ch 
zaměřen�ch na volnočasov� aktivity v př�rodě, komunikaci, t�movou spolupr�ci a utv�řen� funguj�c�ho kolektivu 
(Lipnick� škola, Dok�žu to! apod.) 
V roce 2002 jsme po nav�z�n� spolupr�ce s Hnut�m GO! kurzy prodloužili (5 – 6 dn�) a jejich c�le rozš�řili: kromě 
vytvořen� tř�dn�ho kolektivu a nav�z�n� spolupr�ce mezi ž�ky t�ž začleněn� tř�dn�ho učitele, sebepozn�n� a 
navozen� pocitu, že vlastn� aktivitou je možn� mnoh� zlepšit.
Prvn� t�den školn�ho roku netr�v� tedy studenti prvn�ch ročn�ků v lavic�ch, ale mimo školu, v př�rodě. Intenzivn� 
programov� nab�dka kurzu přin�š� z�bavu i tr�nink rozmanit�ch životn�ch situac�. V těchto neobvykl�ch situac�ch 
pozn�vaj� studenti sami sebe, sv� spoluž�ky i budouc� tř�dn� učitele, kteř� se většiny aktivit �častn� s nimi. Uč� se 
spol�hat jeden na druh�ho, komunikovat spolu, každ�mu je d�na možnost vyniknout.
Kurzy pro studenty primy (harmonizačn� dny) maj� podobn� obsah, ale jsou kratš�, dvoudenn�.
V roce 1997 jsme na poř�d�n� kurzu obdrželi grant školsk�ho �řadu ve Žď�ru nad S�zavou a v roce 2002 grant 
Krajsk�ho �řadu Vysočina. Jinak byly finančn� n�klady hrazeny rodiči ž�ků, z rezervn�ho fondu školy a z př�spěvků 
Rady rodičů školy.

Sami studenti hodnot� kurzy GO! velmi kladně. Zde jsou �ryvky z jejich anonymn�ch prac�:
„Hry, kter� se tam objevily, mě velice překvapily, … ale i atmosf�ra – každ� se bavil s každ�m, nikdo nevěděl, kdo 
jsou profesoři, protože to ned�vali najevo. Na ten kurz se mi nechtělo, ale ještě v�c se mi nechtělo zp�tky.“
„Na tento kurz jsem jela se sm�šen�mi pocity, ale mile mě překvapil. Program byl perfektně vymyšlen�, věci, kter� 
jsme tam dělali, by mě v životě nenapadly… Nikdy by mě nenapadlo, že budu v oblečen� po babičce hr�t večer golf. 
A v rukavic�ch, čepici a š�le běhat na lyž�ch po lese (byl zač�tek z�ř�!) … Když jsem přišla prvn� den do školy, viděla 
jsem tam už zn�m� tv�ře a nedopadala na mě takov� l�tost z opuštěn� b�val�ho kolektivu.“
„...ušetřilo n�s to t� nepř�jemn� situace, že jste na ciz� škole, všichni na v�s koukaj�, pak přijdete do tř�dy a tam je 
29 ciz�ch lid�, kter� taky vůbec nezn�te. Takhle jsme sice přišli na ciz� školu, kde na n�s všichni koukali, ale my jsme 
se na ně mohli usm�vat, protože jsme věděli, že jsme tu bezvadn� parta a že tady už m�me kamar�dy.“
„Každ� se mohl přesvědčit, na koho se může spolehnout, komu může věřit…Neměli jsme čas se nudit, uzav�rat se 
do sebe, ut�kat před ostatn�mi.“
„L�bilo se mi, že po každ� hře, ať už zaměřen� na psychiku nebo na fyzickou n�mahu, byla debata, kde jsme 
rozeb�rali, co se n�m na hře l�bilo, nel�bilo, k čemu n�m pomohla…“
„Strašně bych chtěla poděkovat všem, kteř� tyto kurzy vymysleli nebo se na nich jak�mkoli způsobem pod�leli, a 
zejm�na těm, kteř� tam byli s n�mi, protože se jim podařilo sestavit skutečně pestr� program, takže se nikdo 
nenudil.“
Pr�ce se studenty nekonč� kurzem GO! Ve škole byl ve školn�m roce 2002/2003 zaveden nepovinn� předmět 
Osobnostn� a soci�ln� v�chova. Pracuje zde el�vsk� klub Hnut� GO!, jehož členov� se pod�lej� na př�pravě a veden� 
kurzů pro mladš� spoluž�ky a připravuj� i dalš� akce pro studenty školy.
Kurzy se osvědčily, pln� svůj �čel a z�skaly si oblibu u studentů i pedagogů. Svědč� o tom tak� ochota absolventů 
kurzů pod�let se na př�pravě dalš�ch akc�. 

javascript:Zoom('./im/ga1.jpg',379,509);
javascript:Zoom('./im/gc1.jpg',502,386);
javascript:Zoom('./im/gd1.jpg',379,509);
http://www.gymzr.cz/rr.htm
javascript:Zoom('./im/ge1.jpg',502,386);
javascript:Zoom('./im/gk1.jpg',502,386);
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PPřřeehhlleedd aaddaappttaaččnn��cchh kkuurrzzůů

Rok
Počet 

�častn�ků
Term�n M�sto kon�n� Vedouc� kurzu D�lka kurzu, určen�

1997
2 tř�dy

2 tř�dy 

9. 10. - 11. 10.

12. 10. - 14. 10.

Z�seka

Z�seka 

V. Straka

V. Straka 

3 dny, pro 1. ročn�k

3 dny, pro primu a 1. ročn�k 

1998
2 tř�dy

1 tř�da

12. 10. - 13. 10.

14. 10. - 15. 10. 

Rokytno

Rokytno

E. Nov�kov�

J. R�sslerov�

2 dny, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

1999
2 tř�dy

1 tř�da

8. 9. - 9. 9.

6. 9. - 7. 9.

Zubř�

Zubř�

V. Vesel�

H. Krškov�

2 dny, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

2000
2 tř�dy

1 tř�da

11. 9. - 12. 9.

14. 9. - 15. 9.

Zubř�

Zubř�

V. Vesel�

H. Krškov� 

2 dny, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

2001

1 tř�da

1 tř�da

1 tř�da 

1. 9. - 6. 9.

1. 9. - 6. 9.

6.9. - 7. 9. 

Blatiny

Milovy

Studnice

B. Sedl�ček

M. Knotek

H. Krškov�

6 dnů, pro 1. ročn�k

6 dnů, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

2002

1 tř�da

1 tř�da

1 tř�da

1. 9. - 6. 9.

1. 9. - 6. 9.

30. 9. - 1. 10.

Tři Studně

Studnice

Studnice

B. Sedl�ček

M. Ježek

V. Straka 

5 dnů, pro 1. ročn�k

5 dnů, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

2003

1 tř�da

1 tř�da

1 tř�da

31. 8. - 6. 9.

31. 8. - 6. 9

8. 9. - 9. 9.

Tři Studně

Studnice

Studnice

B. Sedl�ček

N. Šimonov�

A. Čeplov�

6 dnů, pro 1. ročn�k

6 dnů, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

2004

1 tř�da

1 tř�da

1 tř�da

1. 9. - 5. 9.

1. 9. - 5. 9.

9. 9. - 10. 9.

Tři Studně

Milovy

Sklen�

A. Růžička

J. R�sslerov�

J. Mazlov�

5 dnů, pro 1. ročn�k

5 dnů, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

2005

1 tř�da

1 tř�da

1 tř�da

31. 8. - 4. 9.

31. 8. - 4. 9.

8. 9. - 9. 9.

Tři Studně

S�zava

Zubř�

A. Růžička

J. R�sslerov�

A. Čeplov�

5 dnů, pro 1. ročn�k

5 dnů, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

2006

1 tř�da

1 tř�da

1 tř�da

3. 9. - 7. 9.

3. 9. - 7. 9.

7. 9. - 8. 9.

Tři Studně

Zubř�

Zubř�

J. Mazlov�

J. R�sslerov�

E. Nov�kov�

5 dnů, pro 1. ročn�k

5 dnů, pro 1. ročn�k

2 dny, pro primu

2007

1 tř�da

1 tř�da

1 tř�da

3. 9. - 8. 9.

3. 9. - 8. 9.

10. 9. - 12. 9.

Tři Studně

Zubř�

Zubř�

K. Kol�řov�

P. Holč�kov�

H. Krškov� 

6 dnů, pro 1. ročn�k

6 dnů, pro 1. ročn�k

3 dny, pro primu

2008

1 tř�da

1 tř�da

1 tř�da

1. 9. - 5. 9.

1. 9. - 5. 9.

8. 9. - 10. 9.

S�zava

Tři Studně

Tři Studně

K. Kol�řov�

P. Holč�kov�

M. Kond�skov� 

6 dnů, pro 1. ročn�k

6 dnů, pro 1. ročn�k

3 dny, pro primu
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DDnnyy ootteevvřřeenn��cchh ddvveeřř�� 22000099

V p�tek 11. ledna a v sobotu 12. ledna 2009 se po roce tradičně v naš� škole opět konaly Dny otevřen�ch dveř�. 
N�vštěvn�ci měli možnost poznat naši školu na vlastn� oči, popov�dat si s veden�m školy, učiteli, současn�mi 
studenty, ale i absolventy. K dispozici byly rovněž vešker� materi�ly o studiu. 
Nejprve ředitel školy Mgr. Vlastimil Čepel�k sezn�mil uchazeče o studium podrobně s průběhem přij�mac�ch 
zkoušek a s postupem, jak se přihl�sit na naši školu. Program v aule zakončil v�stup školn�ho orchestru tvořen�ho 
studenty primy. Po celou dobu Dnů otevřen�ch dveř� si mohli z�jemci zahr�t na hern� konzoli XBOX 360.
N�vštěvn�ci zam�řili do všech koutů školy. V učebně chemie prob�hala uk�zka v�ukov�ch flipchartů pro interaktivn� 
tabuli Orbitaly a Periodick� soustava prvků, se kter�mi studenti opět uspěli v soutěži o nejlepš� v�ukov� 
interaktivn� materi�l. Hned vedle, v laboratoři biologie, mohli z�jemci zav�tat na n�vštěvu do ř�še mikrosvěta či 
shl�dnout video o životě hmyzu.
Pokusy v chemick� laboratoři se povedly, dokonce i peklo ve zkumavce. V učebně fyziky si n�vštěvn�ci mohli sami 
vyzkoušet pr�ci s interaktivn� tabul�. D�le v učebně prob�halo představen� IT komunity Windows User Group Žď�r 
nad S�zavou spojen� s uk�zkami Windows Vista a Office 2008. Laboratoř fyziky se letos nesla ve znamen� 
rozličn�ch fyzik�ln�ch pokusů, nechyběla ani uk�zka Cimrmanov�ch učebn�ch postupů. 
Každ� si z učebny informatiky odnesl průkazku uchazeče o studium s vlastn� fotografi� a origin�ln� zatykač. 
V poč�tačov� jazykov� učebně c1 studenti představili mimo jin� školn� web www.gymzr.cz. 
Nesm�me zapomenout ani na tělesnou a estetickou v�chovu. V posilovně si z�jemci mohli zacvičit. Otevřena byla 
školn� minigalerie, kde jsou uk�zky v�tvarn�ch děl. Tak� učebny v�tvarn� a hudebn� v�chovy nab�zely celou řadu 
materi�lů o studiu, stejně jako jazykov� učebny. Ošizena nebyla ani matematika či česk� jazyk, dějepis a z�klady 
společensk�ch věd. Mezi n�vštěvnicky obl�ben� m�sta patřila i učebna zeměpisu, kde byl poprv� použit nov� 
dataprojektor, nahrazuj�c� ten předchoz� z roku 2003.
Všem, kteř� se rozhodli podat přihl�šku na naši školu, přejeme hodně štěst� při přij�mac�ch zkoušk�ch. Těš�me, že 
je uv�t�me v našich řad�ch. M�te-li jak�koli dotazy, využijte pros�m odkazu Napište n�m.

OO rraaddiiookklluubbuu

V rozporu se vžit�m n�zorem, že dnem 30. června se zavřou za studenty dveře školy až do 1. z�ř�, se chovaj� 
členov� radioklubu STUDENT. Jejich aktivita naopak roste v době pr�zdnin, kdy jsou osvobozeni od školn�ch 
povinnost� a škola promlouv� prostřednictv�m jejich r�dia. Ze studentsk� klubov� stanice OK2KFK lze totiž 
podniknout dobrodružn� či romantick� v�let do všech koutů světa, z�častnit se urputn�ho kl�n� ve sportovn�ch 
soutěž�ch bez div�ků, z�skat zaj�mav� mezin�rodn� oceněn� za v�sledky pr�ce a i mnoho praktick�ch poznatků z 
technick� činnosti pro dalš� studium či zaměstn�n� po ukončen� studia. Gymn�zium Žď�r nad S�zavou umožnilo 
studentům a starš�m ž�kům z�kladn�ch škol mimoškoln� činnost v oblasti elektroniky a radiotechniky s hlavn�m 
zaměřen�m na radioamat�rsk� sport, kter� umožňuje bezprostředn� srovn�n� dosažen�ch v�sledků s ostatn�mi 
radioamat�ry světa. Pojďte se společně se studenty vydat pomoc� r�dia do světa a na cestu za pozn�n�m. 
Ještě v ned�vn� minulosti si radioamat�r musel pro svoji činnost vešker� zař�zen� postavit s�m. Dnes si sice 
z�možnějš� z�jemce o radioamat�rsk� sport již může zař�zen� pro radioamat�rsk� sport koupit hotov�, ale st�le 
zůst�v� kr�sn� možnost si r�dia a vys�lače, dnes transceivery, postavit s�m. Tak mnoz� zap�len� technici si snaž� 
postavit zař�zen� vlastn� konstrukce, to pak doplnit ant�nou či ant�nami. Radost z prvn�ch sign�lů ve sluch�tk�ch 
n�m obvykle sděl� zvol�n�: „Už to hraje!“. Pro mnoh� je to prvn� krok k celoživotn�mu kon�čku pro mal� i velk�, 
mlad� i star�, muže i ženy. Za t�m zvol�n�m: „Už to hraje!“, se i dnes st�le skr�v� uměn� poslouchat telegrafn� 
sign�ly vys�lan� v abecedě pana Morseho, uměn� poslouchat vzd�len� stanice v jin� řeči než je n�š mateřsk� jazyk 
a v posledn� době i uměn� dek�dovat obraz či jin� digit�ln� vys�l�n� zpr�v a informac�, kter� umožnil n�stup 
osobn�ch poč�tačů do komunikačn�ch technologi�. Proto b�t radioamat�rem znamen� umět dobře zeměpis a 
mnohdy m�t i trochu poznatků o fyzice nejbližš�ho vesm�ru, aby snaha nav�z�n� spojen� byla korunov�na 
�spěchem.
Na kvalitu a možnost š�řen� radiov�ch sign�lů do velk�ch d�lek m� vliv denn� doba, ročn� obdob�, počas�, v�skyt 
pol�rn�ch z�ř�, magnetick�ch bouř�, skvrn na slunci, postaven� měs�ce a průlety rojů meteorů. Někteř� amat�ři 
dok�žou např�klad nav�zat spojen� i za pomoc� družic a nebo odrazem od povrchu Měs�ce či mračen meteoritů, 
kter� se kř�ž� svou dr�hou letu s oběžnou dr�hou Země. Jen tak se d� pomoc� techniky nav�zat kontakt se 
sousedn�m městem, zem� nebo třeba ostrovy, vzd�len�mi tis�ce kilometrů v oblasti Tich�ho oce�nu. �spěch je 
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nyn� korunov�n zvol�n�m: „M�m novou zem!“. To je pak červen� z�pis ve staničn�m den�ku s červen�m 
podtržen�m volac�ho znaku protistanice. N�sleduje �daj o čase spojen�, použit� kmitočet, druh provozu a kvalita 
sign�lu. To umožn� si n�sledně s protistanic� vyměnit QSL l�stek – tedy zhmotněn� potvrzen� uskutečněn�ho 
spojen�. QSL l�stky maj� dnes většinou formu barevn�ch pohlednic doplněn�ch o zm�něn� text. Sb�rka vz�cn�ch 
QSL l�stků z expedic do dalek�ch zem� je pak chloubou každ�ho radioamat�ra. 

�spěchy
Již m�me složen� zkoušky na ČTU, obdrželi jsme koncesn� listinu = opr�vněn� k radioamat�rsk�mu vys�l�n� a volac� 
znak, um�me angličtinu, poslouchat i vys�lat telegrafii, vybudovali jsme funkčn� radiostanici a nav�zali jsme 
�spěšně prvn� spojen�, za kter� n�m pomalu přich�zej� do naš� sb�rky QSL l�stky. V naš� kolekci se může objevit již 
nyn� zaj�mav� trofej – QSL l�stek ze vz�cn� země ať už t�m, že je vzd�len� tis�ce kilometrů nebo z expedice na pust� 
ostrov v Antarktidě, př�padně ze země, ve kter� m�stn� většinou totalitn� vl�dy nepřej� pozn�n� a sbližov�n� lid� 
mezi n�rody. Došl� l�stky můžeme skl�dat do různ�ch kolekc�, na z�kladě kter�ch lze z�skat různ� diplomy a 
trofeje. Diplomy se vyd�vaj� tak� k různ�m v�znamn�m akc�m či v�roč�m. I n�š radioklub STUDENT je vydavatelem 
diplomu GAUDEAMUS IGITUR. Mimo uveden�, časově neomezen� soutěže, jsou v radioamat�rsk�m sportu velice 
popul�rn� z�vody, jejichž doba trv�n� je od několika hodin až po velk� celosvětov� z�vody s dobou trv�n� 24 nebo 
48 hodin.

Historie a technika
Radioamat�ři se snaž� svoje zař�zen� průběžně modernizovat a využ�vat ve sv�ch zař�zen�ch nejnovějš� poznatky 
z komunikačn� techniky. V historii je mnoho objevů v radiotechnice spojeno pr�vě s činnost� radioamat�rů, kteř� 
dok�zali řadu objevů prosadit do života. Rovněž obr�ceně je pro mnoh� zaj�mav� jit po stop�ch dř�vějš�ch 
konstrukt�rů např�klad restaurov�n�m původn�ch elektronkov�ch přij�mačů a měř�c� techniky. Vždyť bez t�to 
r�diov� historie by dnes nebylo mobiln�ch telefonů, vysokokapacitn�ch datov�ch spojů pro š�řen� internetu ani 
satelitn� či digit�ln� televize. Tak i mal� uk�zka z naš� restaurovan� techniky je poznatkem, po jak�ch cest�ch se 
v�robci r�diov� techniky ub�rali.

Budoucnost
Při budov�n� klubov� radiostanice nikdy nemůžeme ř�ci, že již m�me všechno hotov�, a tak je nyn� naš� hlavn� 
snahou dokončit obnovu a modernizaci ant�nn�ho syst�mu s možnost� ot�čen� a směrov�n� ant�n, neboť i dnes 
st�le plat� již historick� poznatek, že ant�na je nejlepš� zesilovač. Bohužel na tuto skutečnost mnohdy dnes 
zapomenou nejen prodejci, ale i uživatel� televizn�ch přij�mačů. Rovněž se soustřed�me na modern� digit�ln� druhy 
radiov� komunikace a n�š k�d OK0NN pro paketov� provoz na VKV dopln�me o rychl� vstup 9k6 v p�smu 70 cm. 
Pro naši technickou pr�ci n�m škola uvolnila prostory a naši členov� je postupně měn� v elektronickou laboratoř, 
ve kter� r�di s př�chodem nov�ho školn�ho roku přiv�t�me i nov� mlad� z�jemce o naši činnost. Měř�c� technika, 
rady a zkušenosti instruktorů jsou na schůzk�ch klubu k dispozici. Naši technickou činnost podporuje i řada 
společnost�, kde naši mlad� členov� mohou naj�t sv� uplatněn� v zaměstn�n�. 
Proto všem sponzorům i touto cestou za mlad� členy radioklubu STUDENT děkujeme. 

javascript:Zoom('./im/wv1.jpg',502,386);
javascript:Zoom('./im/ym1.jpg',379,509);
javascript:Zoom('./im/az1.jpg',502,386);


50

SSS ooo uuu ttt ěěě žžž eee aaa ooo lll yyy mmm ppp iii ��� ddd yyy

NNeejjvv��rraazznněějjšš�� ��ssppěěcchhyy ssttuuddeennttůů šškkoollyy

Soutěže a olympi�dy (2008/2009)

1. Mezin�rodn� konference v tureck� Rize, 4 studenti z ČR
organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
t�ma: Mezikulturn� spolupr�ce mezi studenty různ�ch zem�
Z. Braunov�

2. Celost�tn� symp�zium v Nov�ch Hradech, 8. m�sto
projekt Life cycle of Scenedesmus quadricauda
R. Kuba

3. Business Point 2009, 1. m�sto - celost�tn� kolo
prezentace školy, organizuje Fakulta podnikatelsk� VUT Brno
O. N�dvorn�k: vedouc� t�mu
V. Bořil, J. Kabelka, V. Čern�k - členov�

4. Mlad� web 2009, 1. m�sto
organizuje kraj Vysočina
O. N�dvorn�k, J. Kabelka, V. Čern�k, V. Bořil

5. Středoškolsk� odborn� činnost, celost�tn� kolo, 2. m�sto - krajsk� kolo
V. Ž�k (t�ma: Jak ps�t fantastickou literaturu)

6. Zeměpisn� olympi�da, celost�tn� kolo, 1. m�sto - krajsk� kolo
M. Gregorov�

7. Eurorebus, celost�tn� kolo, 1. a 4. m�sto - krajsk� kolo
E. Fialov�, M. V�vra (1. m�sto KK) - t�mov� soutěž
T. Bačkovsk�, T. Cahov�, D. Ondr�čkov� (4. m�sto KK) - t�mov� soutěž

8. Eurorebus, celost�tn� kolo - doprovodn� soutěž, 2. m�sto - krajsk� kolo
E. Fialov� (2. m�sto KK)
D. Mrkvička, E. Holubov�, V. Němcov� - t�mov� soutěž

9. Biologick� olympi�da, �středn� kolo, 1. m�sto - krajsk� kolo
A. Bělohl�vkov�

10. Florbal, d�vky, 2. m�sto - republikov� fin�le, 1. m�sto - kvalifikace o rep. fin�le, region, okres, okrsek
M. Nedvědov�, I. Mikl�kov�, L. Křivov�, A. Holem�řov�, V. Adlerov�, M. Adlerov�, E. Synkov�,
L. Bul�čkov�, P. H�jkov�, K. Syslov�, K. Junkov�, K. L�nov�

11. Juniorsk� maraton, t�m „v�běr“, 7. m�sto - republikov� fin�le, t�m B - 4. m�sto region,
t�m A - 2. m�sto region
t�m „v�běr“: P. Bořil, R. Štursa, D. Nov�k, D. Havl�k, J. Hlad�k, T. Havelka, D. Fišar, M. Dvoř�kov�, B. Oulehlov�,
L. Čepel�kov�
t�m A: P. Bořil, R. Štursa, D. Nov�k, D. Havl�k, V. Bořil, L. Bořil, J. Hlad�k, P. Huml�čkov�, M. Pel�nov�,
M. Dvoř�kov�
t�m B: K. Hron, J. Huml�ček, V. Haman, V. Kl�ma, M. Hlad�k, Š. J�chym, D. Fišar, B. Oulehlov�,
L. Čepel�kov�, A. Krhovsk�

12. Zertifikat Deutsch (3 studenti)
I. Hor�kov�, P. Vojta, R. Kuba
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13. Nominace na cenu Talent Vysočiny 2009
Z. Braunov� - humanitn� obor/SŠ
O. N�dvorn�k - technick� obor/SŠ
M. Šimkovsk� - technick� obor/SŠ

A. Bělohl�vkov� - př�rodovědn� obor/SŠ
R. Kuba - př�rodovědn� obor/SŠ
K. Hron - sportovn� obor/SŠ

14. Matematick� olympi�da, kat. B, 3. - 4. m�sto - krajsk� kolo
T. Havelka

15. Matematick� olympi�da, kat. C, 1. a 5. m�sto - krajsk� kolo
O. Bartoš - 1. m�sto
J. Maz�nek - 5. m�sto

16. Fyzik�ln� olympi�da, kat. E, 4. - 5. m�sto - krajsk� kolo
M. Strn�dkov�

17. Fyzik�ln� olympi�da, kat. II - D, 1. m�sto - krajsk� kolo
O. Bartoš

18. Fyzik�ln� olympi�da, kat. II - C, 2. m�sto - krajsk� kolo
D. Homola

19. Zeměpisn� olympi�da, 5. m�sto - krajsk� kolo
M. V�vra

20. Chemick� olympi�da, 4. - 5. m�sto - krajsk� kolo
N. H�sek, M. S�kora

21. Mlad� D�mosth�nes - řečnick� soutěž, region�ln� kolo
V. Nechutov�, V. Jouklov�

22. Florbal, chlapci, kat. H V, 4. m�sto - region, 1. m�sto - okres, okrsek
M. Zer�k, T. Turinsk�, D. Hort, M. P�tek, P. Šutka, R. Štursa, V. Haman, M. Staněk, R. Moravec,
J. Jun, D. Havl�k, M. Hlad�k, J. Mikl�k, L. Bořil

23. Basketbal, chlapci, kat. H V, 5. m�sto - region, 1. m�sto - okres, 2. m�sto - okrsek
J. Freiwald, D. Malec, P. Glajc, F. Zvěřina, J. Jun, M. Plieštik, F. K�nig, D. Havl�k, M. Homola

24. Silov� v�ceboj, chlapci, kat. H V, 4. m�sto - region, 1. m�sto - okres
J. Pejcha, D. Nov�k, P. Kadeř�bek, M. Plieštik

25. Orientačn� běh, chlapci + d�vky, kat. V, 4. m�sto - region
L. Bořil, V. Bořil, T. Havelka, J. Hlad�k, B. Oulehlov�

26. Stoln� tenis, d�vky, kat. V. D, 3. m�sto - region�ln� kolo, 1. m�sto - okresn� kolo
A. Krhovsk�, M. Kulmov�, L. Čepel�kov�

27. Plav�n�, d�vky, kat. V D, 2. m�sto - region�ln� kolo, 1. m�sto - okresn� kolo
P. Kl�mov�, M. Betlachov�, K. B�lkov�, P. H�jkov�, M. Koskov�, D. Buk�čkov�

28. Basketbal, d�vky, kat. V. D, 2. m�sto - region�ln� kolo, 1. m�sto - okresn� kolo
Z. Kopicov�, K. Č�stečkov�, R. Hamanov�, A. Holem�řov�, L. Venc�lkov�, M. Růžičkov�,
J. Havl�čkov�, M. Blažejovsk�, A. Mittermayerov�, Z. Kašparov�

29. Orientačn� běh, d�vky, kat. V, 4. m�sto - krajsk� kolo
B. Oulehlov�, L. Bořil, J. Hlad�k, T. Havelka, V. Bořil

30. Konverzace v německ�m jazyce, 2. m�sto - okresn� kolo
K. S�korov�

31. Zeměpisn� olympi�da, 3. m�sto - okresn� kolo
E. Holubov�
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32. Matematika, Z 7, 1. m�sto - okresn� kolo
J. Havl�ček

33. Matematika, Z 8, 3. a 4. m�sto - okresn� kolo
P. Lukeš - 3. m�sto
Pham Tran Vi Thann - 4. m�sto

34. Matematika, Z 9, 2. m�sto - okresn� kolo
V. Jouklov�

35. Archimedi�da, 1., 2., 4. m�sto - okresn� kolo
J. Klus�ček - 1. m�sto
M. Kadlec - 2. m�sto
J. M�ller - 4. m�sto

36. Corny atletick� SŠ poh�r, chlapci, kat. H V, 3. m�sto - okresn� kolo
M. Zer�k, T. Turinsk�, J. Jun, J. Hlad�k, M. Homola, M. Staněk, V. Bořil, D. Malec, P. Kadeř�bek,
P. Bořil, D. Fišar, T. Havelka

37. Přespoln� běh, chlapci, kat. H V, 3. m�sto - okresn� kolo
P. Bořil, J. Hlad�k, T. Havelka, R. Štursa, D. Havl�k

38. Stoln� tenis, chlapci, kat. H V, 2. m�sto - okresn� kolo
R. Štursa, J. HLad�k, D. Havl�k, P. Kadeř�bek

39. Plav�n�, chlapci, kat. H V, 2. m�sto - okresn� kolo
D. Fišar, Š. J�chym, P. Halbich, J. Nov�k, R. Štursa, Z. Koscielniak

40. Florbal, chlapci, kat. H IV, 4. m�sto - okresn� kolo, 1. m�sto - okrsek
V. Kabelka, Š. Vrša, J. Šutka, M. Lohnick�, P. Kl�ma, D. Kasper, P. Milička, V. Jindra, D. Balv�n,
M. V�bek, D. Mrkvička

41. Vyb�jen�, chlapci, kat. H III, 3. m�sto - okresn� kolo
V. Braun, V. Pavl�ček, V. Petř�ček, L. Loub, E. Ž�la, R. Morkus, L. V�ša, J. Klus�ček, R. Bojanovsk�,
J. Havl�ček, J. M�ller, M. Bartoš

42. Přespoln� běh, d�vky, kat. III. D, 3. m�sto - okresn� kolo
M. Maškov�, G. Čeňkov�, R. Sedl�kov�, E. Š�pkov�, A. Švomov�, K. Ošť�dalov�
43. Stoln� tenis, d�vky, kat. III. D, 3. m�sto - okresn� kolo
J. Přiklopilov�, Š. Večeřov�, L. Zobačov�

44. Stoln� tenis, d�vky, kat. IV. D, 2. m�sto - okresn� kolo
D. Ondr�čkov�, K. Sobkov�, M. Ježkov�

45. Hl�dka mlad�ch zdravotn�ků, kat. III - IV, 2. m�sto - okresn� kolo
A. Gregorov�, T. Benešov�, V. Jouklov�, A. Roušov�, D. Balv�n, V. Jindra

46. Kopan�, chlapci, kat. H V, 3. m�sto - okrsek
M. P�tek, J. Švoma, V. Havelka, M. Staněk, J. Kr�l�ček, J. Hlad�k, R. Štursa, D. Havl�k, J. Zach,
F. Řeb�k, J. Mikl�k, M. Hlad�k, J. Jun, D. Fišar, P. Chr�st

47. Futsal, chlapci, kat. H V, 3. m�sto - okrsek
P. Chr�st, M. P�tek, J. Jun, V. Havelka, J. Švoma, J. Kr�l�ček, J. Zach, D. Havl�k, F. Řeb�k,
J. Mikl�k

48. Vyb�jen�, d�vky, turnaj O novoveselsk� m�č, kat. III. D, 1. m�sto - okrsek
B. Kuhnov�, M. Stejskalov�, I. Roseck�, M. Stejskalov�, Š. Večeřov�, K. H�skov�, J. Jirč�kov�,
M. Maškov�, K. H�skov�, L. B�rtov�, A. Šindel�řov�, T. Syslov�, S. B�lkov�, K. Ošť�dalov�

49. Volejbal, d�vky, turnaj ke Dni studentstva, kat. V. D, 2. m�sto - okrsek, 4. m�sto - okresn� kolo
Š. Benešov�, M. Pohankov�, E. Urbanov�, M. Blažejovsk�, L. Bul�čkov�, M. Koskov�, M. Sobotkov�,
M. P�lkov�
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50. Florbal, d�vky, kat. IV. D, 3. m�sto - okrskov� kolo
M. Strn�dkov�, J. Gregarov�, A. Gregorov�, M. Ježkov�, K. M�lkov�, G. Zichov�, J. Š�pkov�,
H. Mich�lkov�, T. T. Pham, N. Hork�, D. Zdražilov�

51. Florbal, d�vky, kat. III. D, 3. m�sto - okrskov� kolo
S. B�lkov�, M. Gregorov�, A. Halouzkov�, K. H�skov�, J. Jirč�kov�, A. Šindel�řov�, E. Š�pkov�,
T. Syslov�, I. Kubov�, G. Čeňkov�, L. Markov�, I. Roseck�, A. Švomov�, Š. Večeřov�

SSttřřeeddoošškkoollsskk�� ooddbboorrnn�� ččiinnnnoosstt

Učitel� školy se velmi důkladně a dlouhodobě věnuje př�pravě a pomoci ž�kům při tvorbě semin�rn�ch 
prac� v r�mci středoškolsk� odborn� činnosti. V n�sleduj�c� tabulce je uveden přehled �spěchů našich 
studentů v SOČ v posledn�ch 4 letech.

Rok 2009

N�zev pr�ce Autor Pozn�mky
Jak ps�t fantastickou literaturu Vojtěch Ž�k (4. B) 2. m�sto v krajsk�m kole

postup do celost�tn�ho kola
Využit� kolektivn�ch her v hodin�ch Hv a 
jejich vliv na tř�dn� kolektiv

Veronika Uhmannov� (3. B) 2. m�sto v krajsk�m kole
postup do celost�tn�ho kola

Rok 2008

N�zev pr�ce Autor Pozn�mky
24 hodin voz�čk�řem ve Žď�ře n. S. Iva Šotolov� (4. A) 1. m�sto v krajsk�m kole

5. m�sto v celost�tn�m kole
Zvl�štn� cena poroty

Etologie plazů Dana Kozlov� (septima) 2. m�sto v krajsk�m kole
Diabetes mellitus - z�keřn� choroba 
s drastick�mi n�sledky

Tom�š Turinsk� (4. B) 3. m�sto v krajsk�m kole

Monitorov�n� v�skytu obojživeln�ků na 
vybran�ch lokalit�ch na Žď�rsku

Marie L�nov� (okt�va) 4. m�sto v krajsk�m kole

Rok 2007

N�zev pr�ce Autor Pozn�mky
Hrozby a rizika vznikaj�c� z rozš�řen� 
poč�tačů v dom�cnostech

Martin Malec (okt�va) 1. m�sto v krajsk�m kole
postup do celost�tn�ho kola

Dějiny amat�rsk�ho divadla ve Žď�ře nad 
S�zavou

Radka Obůrkov� (4. A) 3. m�sto v krajsk�m kole

Aritmetika ve star�m Řecku; Pythagor�s 
ze Samu, Euklides, Nicomachus z Gerasy

Eva Sobkov� (4. A) 1. m�sto v krajsk�m kole
postup do celost�tn�ho kola

Rok 2006

N�zev pr�ce Autor Pozn�mky
Žid� v politick�m okrese Nov� Město na 
Moravě

Kamil Gregor (4. A) 1. m�sto v krajsk�m kole
2.m�sto v celost�tn�m kole

Reklama, problematika a v�znam Eva Moravcov� (4. B) 2. m�sto v krajsk�m kole
Schizofrenie Marie Nov�kov� (4. A) 

Eva Zaťkov� (4. A)
3. m�sto v krajsk�m kole
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Rok 2005

N�zev pr�ce Autor Pozn�mky
Psychick� n�sil� - omyly a fakta Dagmar Z�tkov� (4. B) 1. m�sto v krajsk�m kole

postup do celost�tn�ho kola
Dějiny polensk�ho panstv� do roku 1623 Kateřina Doležalov� 

(septima)
2. m�sto v krajsk�m kole

Kusturicův film Underground Hana Dost�lov� (3. A) 1. m�sto v krajsk�m kole
postup do celost�tn�ho kola

PPřřeehhlleedd jjaazzyykkoovv��cchh zzkkoouuššeekk žž��kkůů

DEUTSCH ZERTIFIKAT - Ilona Hor�kov�
Pavel Vojta
Radim Kuba

NNoommiinnaaccee nnaa cceennuu ttaalleenntt vvyyssooččiinnyy 22000099

Zdenka Braunov� - humanitn� obor/SŠ
Ondřej N�dvorn�k - technick� obor/SŠ
Marek Šimkovsk� - technick� obor/SŠ
Anežka Bělohl�vkov� - př�rodovědn� obor/SŠ
Radim Kuba - př�rodovědn� obor/SŠ
Karel Hron - sportovn� obor/SŠ
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Přij�mac� ř�zen� pro uchazeče o studium v 1. ročn�ku čtyřlet�ho studia
v primě osmilet�ho studia

 Term�ny
1. ročn�k čtyřlet�ho studia 1. term�n 1. kola: středa 22. 4. 2009

2. term�n 1. kola: p�tek 24. 4. 2009
2. kolo nebylo vyhl�šeno

2. prima osmilet�ho studia 1. term�n 1. kola: středa 22. 4. 2009
2. term�n 1. kola: p�tek 24. 4. 2009
2. kolo nebylo vyhl�šeno

Čtyřlet� studium - I. term�n
K prvn�mu term�nu 1 kola bylo ř�dně přihl�šeno 74 uchazečů, dostavilo se 74 uchazečů. 
K druh�mu term�nu prvn�ho kola bylo ř�dně přihl�šeno 41 uchazečů, dostavilo se 41 uchazečů.

Osmilet� studium
K prvn�mu term�nu 1 kola bylo ř�dně přihl�šeno 44 uchazečů, dostavilo se 44 uchazečů. 
K druh�mu term�nu prvn�ho kola bylo ř�dně přihl�šeno 15 uchazečů, dostavilo se 15 uchazečů.

 Krit�ria bodov�ho hodnocen�

Prima osmilet�ho studijn�ho cyklu - pro ž�ky 5. tř�d ZŠ
Zkouška byla provedena firmou SCIO z předmětů matematika, česk� jazyk a test studijn�ch 
předpokladů.
D�le se započ�tala klasifikace za posledn� tři pololet� uveden� v přihl�šce ke studiu. Hodnotily se 
zn�mky pouze z hlavn�ch předmětů (nikoli v�chov). Za každou chvalitebnou zn�mku bylo strženo půl 
bodu, za každou dobrou tři body.
Podm�nkou přijet� byl zisk minim�lně 10 bodů z česk�ho jazyka a matematiky.
V př�padě rovnosti bodů se hodnot� v�sledky přij�mac�ch zkoušek v pořad�:

1. matematika
2. česk� jazyk
3. test všeobecn�ch schopnost�
4. body ze ZŠ
5. Přehled krit�ri� byl zveřejněn dne 8. 1. 2009 na webov�ch str�nk�ch školy: www.gymzr.cz

1. ročn�k čtyřlet�ho studijn�ho cyklu - pro ž�ky 9. tř�d ZŠ
Zkouška se skl�dala z předmětů matematika a česk� jazyk.
D�le se započ�t� klasifikace za posledn� tři pololet� uveden� v přihl�šce ke studiu. Hodnotily se zn�mky 
pouze z hlavn�ch předmětů (nikoli v�chov). Za každou chvalitebnou zn�mku bylo strženo půl bodu, za 
každou dobrou jeden bod. 
Body za aktiva představuj� �čast na soutěž�ch okresn� a vyšš� �rovně a studium ve vybran�ch tř�d�ch:

 jazykov� tř�da na 3. ZŠ ZR 2 body
 matematick� tř�da na 4. ZŠ ZR 2 body
 tř�da zaměřen� na IVT – 2. ZŠ ZR 2 body
 okresn� a vyšš� kola soutěž� (1. - 3. m�sto) dle počtu

na webov�ch str�nk�ch �koly: www.gymzr.cz
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Podm�nkou přijet� byl zisk minim�lně 10 bodů z česk�ho jazyka a matematiky.
V př�padě rovnosti bodů se hodnot� v�sledky přij�mac�ch zkoušek v pořad�:

1. matematika
2. česk� jazyk
3. aktiva
4. body ze ZŠ

Zad�n� přij�mac�ch zkoušek je uvedeno v př�loze.

Z uveden�ch �dajů vypl�v�, že se škole podařilo naplnit 3 tř�dy, přičemž do všech tř�d se hl�sili ž�ci 
s průměrem nepřesahuj�c�m 1,5 a d� se předpokl�dat vysok� �roveň vědomost� nov�ch studentů školy. 
Předpokl�d�me, že z�jem o naš� školu je způsoben vysok�m procentem našich absolventů přijat�ch ke 
studiu na vysok� školy, velmi dobrou kvalitou v�uky jednotliv�ch předmětů a nab�dkou rozš�řen� v�uky 
ciz�ch jazyků.
Každoročně poř�d� škola dny otevřen�ch dveř�, kde se veřejnost může sezn�mit s učebnami 
a odborn�mi laboratořemi, s učebnicemi, učebn�mi pomůckami a v�sledky pr�ce dět�.

KKK ooo nnn ttt rrr ooo lll yyy ppp rrr ooo vvv eee ddd eee nnn ��� vvv eee ššš kkk ooo lll eee

V letošn�m školn�m roce byly ve škole provedeny n�sleduj�c� kontroly:
Kontrola pojistn�ho a plněn� �kolů v nemocensk�m a důchodov�m pojištěn� OSSZ Žď�r n. S.
Kontrola stavu BOZP ČMOS
Z�pisy z kontrol jsou uvedeny v př�loze
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PPrroojjeekktt GGoo!! vvee šškkoollnn��mm rrooccee 22000088//22000099

Gymn�zium Žď�r nad S�zavou se v loňsk�m školn�m roce stalo jednou ze tř� pilotn�ch škol Hnut� Go! 
v Česk� republice.

V�choz� situace:
Ž�ci, kteř� přich�zej� na gymn�zium do primy 8-let�ho studijn�ho cyklu nebo 1. ročn�ků studijn�ho cyklu 4-
let�ho, m�vaj� ve většině př�padů během prvn�ho roku probl�my s adaptac� na nov� prostřed� - nově se 
tvoř�c� kolektiv tř�dy, vyšš� n�ročnost učiva, vstup do nov�ho nezn�m�ho prostřed�, nov� učitelsk� sbor, 
nedostatek sebedůvěry apod.
I když se vyučuj�c� jednotliv�ch předmětů spolu s tř�dn�m učitelem snaž� b�t ž�ků n�pomocni, často jde o 
požadavky, kter� překračuj� r�mec jejich odborn� kompetence a časov�ch možnost�. Řada ž�ků tak 
přechod na gymn�zium prož�v� jako velmi stresovou z�ležitost.
Z těchto důvodů jsme od z�ř� 1997 začali ve škole realizovat tzv. „harmonizačn� dny“, jejichž c�lem bylo 
umožnit ž�kům:

 rychlejš� a hlubš� vz�jemn� pozn�n� v tvoř�c�m se kolektivu tř�dy
 sezn�men� s metodami sebepozn�n� osobnosti
 využit� principů t�mov� spolupr�ce v praxi
 protidrogov� prevence uk�zkami alternativn�ch cest využit� voln�ho času

Harmonizačn� dny prob�hali vždy na zač�tku školn�ho roku v rozsahu dvou kalend�řn�ch dnů.
V loňsk�m roce jsme zjistili, že tato forma n�m přestala vyhovovat hlavně z těch důvodů, že ze ž�ků 
poměrně rychle vyprchalo původn� nadšen� a v průběhu dalš�ho studia upadali do pasivity. Proto jsme 
oslovili občansk� sdružen� Hnut� Go!, s jehož pomoc� jsme v z�ř� 2001 realizovali pro ž�ky nově 
nastupuj�c� do 1. ročn�ků t�denn� kurs Go. Na kursu kromě učitelů školy pracovalo 12 instruktorů Hnut� 
Go. Z�roveň v průběhu cel�ho školn�ho roku 2001/2002 prob�hal dlouhodob� projekt s těmito �častn�ky 
kursu, jehož c�lem se stala př�prava instruktorsk�ho t�mu z řad studentů.
Od loňsk�ho roku organizuj� spolu s učiteli kursy tak� starš� ž�ci školy.

C�le adaptačn�ch kursů:
 usnadněn� n�ročn�ho přechodu ze z�kladn� na středn� školu
 sezn�men� ž�ků s metodami sebepozn�n� osobnosti, vytvořen� funkčn� soci�ln� struktury ve tř�dě
 sezn�men� ž�kům s metodami učen� se a zvl�d�n� velk�ho množstv� učiva
 využit� principů t�mov� spolupr�ce v praxi
 předveden� možnost� volnočasov�ch aktivit
 protidrogov� prevence
 utvořen� spolupracuj�c�ho kolektivu
 motivace ž�ků k �sil� o zlepšen� vnitřn�ho klimatu školy
 aktivizace studentů k organizov�n� mimoškoln�ch aktivit
 motivace studentů k vytvořen� ž�kovsk� samospr�vy

V�stupy:
 vytvořen� dobře funguj�c�ho a spolupracuj�c�ho tř�dn�ho kolektivu a jeho co nejrychlejš� zapojen� 

do života školy
 vyškolen� ž�ků v oblasti protidrogov� prevence a prevence patologick�ch jevů
 aktivn� zapojen� ž�ků do projektů školy - zejm�na mezin�rodn� spolupr�ce
 vznik dobře funguj�c� a neform�ln� studentsk� rady
 zlepšen� vnitřn�ho klimatu školy
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 praktick� podněty pro pr�ci na studentsk�m časopise školy
 podpora mimoškoln�ch aktivit ž�ků (pěveck� sbor, vystoupen� hudebn�ch skupin, v�tvarn� v�stavy 

ž�kovsk�ch prac�, školn� rozhlasov� relace, studentsk� akademie apod.)
 pomoc studentů při oslav�ch 50. v�roč� školy
 prezentace kursu na webov�ch str�nk�ch školy

SSttrruuččnněě oo ddaallšš�� mmiimmoošškkoollnn�� ččiinnnnoossttii vvee šškkoollnn��mm rrooccee 22000088//22000099

V oblasti mimoškoln� činnosti školy vynik� předevš�m Školn� sportovn� klub pracuj�c� při Gymn�ziu a 
sdružuj�c� v současn� době t�měř 150 studentů školy. Pr�ce klubu je organizov�na v několika 
sportovn�ch družstvech:
Každ� družstvo m� sv�ho tren�ra, kter� se studentům odborně věnuje. Nezanedbateln� jsou tak� 
�spěchy klubu na sportovn�ch soutěž�ch a z�vodech. Věř�m, že činnost klubu se ještě rozš�ř� po otevřen� 
gymnastick�ho s�lu v prostor�ch školy.

Ž�ci školy maj� každ� den před vyučov�n�m a po vyučov�n� voln� př�stup do učebny v�početn� techniky, 
kde mohou použ�vat vešker� v�ukov� software, multimedi�ln� encyklopedie na CD-ROM nebo mohou 
využ�vat služeb Internetu.

Naš� snahou je poskytnout studentům kromě vzděl�n� tak� jist� kulturn� přehled, a proto se ž�ci �častn� 
pravidelně dramatick�ch a tanečn�ch vystoupen� na Z�kladn� uměleck� škole, filmov�ch a divadeln�ch 
představen�.

Ve spolupr�ci s Radou rodičů m�me zavedenu povinnou n�vštěvu všech studentů na divadeln�ch 
představen�ch N�rodn�ho divadla v Praze. Studenti se představen� z�častn� po jednotliv�ch tř�d�ch tak, 
aby alespoň jedenkr�t za studium se do ND pod�vali.
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Z�ř�
1. 9. Zah�jen� školn�ho roku, projev ředitele školy
1. 9. - 5. 9. Kurs Go! pro ž�ky tř�d 1. A a 1. B (Tři Studně, Zubř�)
8. - 10. 9. Harmonizačn� dny tř�dy prima (Zubř�)
10. - 12. 9. Pozn�vac� z�jezd do Rakouska
15. 9. Fyzik�ln� exkurze ž�ků 4. ročn�ků do JE Dukovany
15. 9. Srd�čkov� den
18. 9. Divadeln� představen� pro ž�ky 2. ročn�ků
23. 9. Středoškolsk� atletick� poh�r
25. 9. V�tvarn� exkurze ž�ků kvinty do Velk�ch Losin
23. 9. Schůzka rady rodičů

Ř�jen
7. 10. Krajsk� kolo soutěže v přespoln�m běhu
7. 10. Schůzka rady rodičů
14. 10. Biologick� exkurze ž�ků BiChs do N�rodn�ho muzea Praha
15. 10. Semin�ř pro řešitele matematick� olympi�dy
16. - 18. 10. Pozn�vac� exkurze ž�ků okt�vy do Prahy
21. 10. Divadeln� představen� pro ž�ky 1. ročn�ků
21. 10. Veletrh vysok�ch škol - Gaudeamus Brno
22. 10. Schůzka ž�ků k SOČ
22. 10. Fyzik�ln� exkurze ž�ků 2. B - v�stava LHC v Akademii věd ČR
23. 10. Pozn�vac� exkurze ž�ků sexty do Prahy
30. 10. Okresn� kolo ve vyb�jen�

Listopad
3. - 14. 11. Protidrogov� festival Modr� dny
3. 11. Turnaj středn�ch škol v piškvork�ch
4. 11. Fyzik�ln� předn�ška Vladim�ra Wagnera (Fyzik�ln� �stav AV ČR) v r�mci projektu 

Fyzika a my
4. 11. Okresn� kolo ve stoln�m tenise
5. 11. Okresn� kolo v plav�n�
6. - 8. 11. Pozn�vac� exkurze ž�ků 4. A a 4. B do Prahy
11. 11. Krajsk� kolo v basketbale
12. 11. Festival vzděl�v�n�
13. 11. Okresn� kolo ve florbalu
7. 11. Předn�ška o Papui Nov� Guinei Vojtěcha Novotn�ho (JU Česk� Budějovice) v r�mci 

projektu Fyzika a my
18.- 19. 11. Projekt 1. pomoc do škol
19.11. Klasifikačn� porada za 1. čtvrtlet�
20. 11. Plen�rn� schůze rodičů, schůzka rady rodičů, schůzka školsk� rady
20. 11. Krajsk� kolo ve stoln�m tenise
22. 11. Absolventsk� ples a den otevřen�ch dveř� k 55. v�roč� školy
25. 11. Krajsk� kolo v basketbalu a florbalu
26. 11. Fyzik�ln� exkurze do Řeže u Prahy v r�mci projektu Fyzika a my



61

27. 11. Biologick� exkurze do Antroposu
28. 11. Setk�n� Windows User Group
27. 11. Fyzik�ln� předn�ška Milana Smrže o obnoviteln�ch zdroj�ch energie v r�mci projektu 

Fyzika a my

Prosinec
2. 12. Školn� kolo dějepisn� olympi�dy
2. 12. Školn� kolo matematick� olympi�dy
2. 12. Schůzka rady rodičů
3. 12. Biologick� exkurze ž�ků 3. A do Antroposu
3. 12. Projekt Bakal�ři firmy ČEZ
4. 12. Pozn�vac� exkurze ž�ků do V�dně
4. 12. Prezentace Masarykovy univerzity
8. 12. Srd�čkov� den
9. 12. Divadeln� představen�
10. 12. Pozn�vac� exkurze ž�ků sexty do Prahy
11. 12. Semin�ř pro řešitele fyzik�ln� olympi�dy
12. 12. Divadeln� představen� pro ž�ky 2. ročn�ků
19. 12. Předv�nočn� posezen� učitelsk�ho sboru
15. 12. Fyzik�ln� olympi�da - kategorie D
16. 12. Krajsk� kolo ve florbale
16. 12. Exkurze do Technick�ho muzea Brno
18. 12. V�nočn� akademie ž�ků školy
18. 12. Setk�n� Windows User Group - X-BOX Meeting
19. 12. Filmov� představen� pro ž�ky školy

Leden
4. - 10. 1. Lyžařsk� kurs ž�ků 1. A a kvinty v Jesen�k�ch
6. 1. Schůzka rady rodičů
9. - 10. 1. Dny otevřen�ch dveř�
13. 1. Kvalifikace na republikov� fin�le ve florbalu
13. 1. Schůzka rady rodičů
15. 1. Zah�jen� zateplen� budovy školy a v�měna oken - převzet� stavby
19. - 23. 1. Lyžařsk� kurs ž�ků sekundy
20. 1. Krajsk� kolo matematick� olympi�dy - kategorie A
20. - 23. 1. Př�pravn� schůzka mezin�rodn�ho projektu - Anglie
26. 1. Uzavřen� klasifikace
27. 1. Klasifikačn� porada za 2. čtvrtlet�
29. 1. Divadeln� představen�
29. 1. Rozd�n� pololetn�ho vysvědčen�
30. - 31. 1. Republikov� fin�le ve florbale

�nor
10. 2. Prvn� pomoc do škol
10. 2. Schůzka plesov�ho v�boru
12. 2. Soutěž v německ� konverzaci
17. 2. Okresn� kolo ve florbalu
20. 2. Maturitn� ples
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24. 2. Dějepisn� exkurze do Prahy
25. 2. Olympi�da z Aj
25. 2. Schůzka ž�ků k SOČ
25. 2. Školn� kolo biologick� olympi�dy

Březen
4. 3. Divadeln� představen� v anglick�m jazyce
4. 3. Okresn� kolo SOČ
9. 3. Školn� kolo chemick� olympi�dy
10. 3. Informace o ČEZ pro z�jemce z řad ž�ků
14. - 20. 3. Lyžařsk� v�cvikov� kurs ž�ků 1. B
16. 3. Divadeln� představen� pro ž�ky uč�c� se rusk� jazyk
17. 3. Okresn� kolo olympi�dy v česk�m jazyce
18. 3. Hudebn� koncert pro ž�ky ng a 1. ročn�ků
19. 3. Matematick� klokan
23. 3. Okresn� kolo v s�lov� kopan�
25. - 27. 3. Konference ředitelů gymn�zi� v Plzni
30. 3. Biologick� exkurze do Anatomick�ho �stavu Brno

Duben
6. 4. V�tvarn� exkurze ž�ků 2. B do Brna
7. 4. Dobročinn� sb�rka Benedictus
7. 4. Krajsk� kolo MO
8. 4. Silov� v�ceboj
7. 4. Okresn� kolo SOČ
14. 4. Maturitn� p�semn� pr�ce z česk�ho jazyka
15. 4. Biologick� exkurze na P�lavu
15. 4. Klasifikačn� porada
16. 4. Tř�dn� schůzky
20. 4. Předn�ška o finančnictv� pro ž�ky 3. ročn�ků
21. 4. Krajsk� kolo olympi�dy z česk�ho jazyka
21. 4. Rozvolněn� osnovy ž�ků maturitn�ch tř�d
22. 4. 1. term�n přij�mac�ch zkoušek 1. kola
22. 4. Testov�n� MAG - Čj, Rj, Fj
22. 4. Školen� hodnotitelů Aj a Nj k nov� maturitě
23. - 29. 4. Jazykov� a pozn�vac� z�jezd do Rakouska
23. 4. Školen� hodnotitelů Čj k nov� maturitě
24. 4. 2. term�n přij�mac�ch zkoušek 1. kola
24. 4. Testov�n� MAG - Aj, Nj
27. 4. Školen� hodnotitelů Fj a Rj k nov� maturitě
27. 4. Okresn� kolo BiO
27. 4. Okresn� kolo v kopan�
27. 4. Okresn� kolo v orientačn�m běhu
28. 4. Zeměpisn� předn�ška o Finsku pro ž�ky 1. a 2. ročn�ků
28. 4. Testov�n� MAG - Čj, Rj
29. 4. Krajsk� marat�n
30. 4. Fyzik�ln� předn�ška Tom�še Tyce o neviditeln�m pl�šti (PřF MU Brno) v r�mci 

projektu Fyzika a my
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Květen
4. 5. V�tvarn� projekt ž�ků sexty - Havaj
4. 5. Krajsk� kolo SOČ
4. 5. Školen� hodnotitelů Aj a Nj k nov� maturitě
4. 5. Uzavřen� klasifikace maturitn�ch tř�d
5. 5. Schůzka rady rodičů
6. 5. Klasifikačn� porada maturitn�ch tř�d
7. 5. Posledn� zvoněn�
10. 5. Republikov� fin�le ve studentsk�m marat�nu
11. - 15. 5. Svat� t�den
11. - 14. 5. Go kurs ž�ků sexty - zaměřen� na anglick� jazyk
13. 5. Soutěž pož�rn�ch hl�dek
14. 5. Divadeln� představen� Brno
14. 5. Oslava Dne učitelů
18. - 21. 5. Maturitn� zkoušky
20. 5. Beseda pro d�vky z primy a 1. ročn�ků
20. 5. Odvolac� ř�zen� k přij�mac�m zkoušk�m
21. 5. Slavnostn� vyřazen� maturantů ze studia
21. 5. Hudebn� koncert pro ž�ky ng, 1. a 2. ročn�ků
27. 5. Fotografov�n� tř�d
28. 5. Poh�r Česk�ho rozhlasu

Červen
V�lety tř�d

1. 6. Atletick� čtyřboj
2. - 30. 6. V�tvarn� v�stava ž�ků školy na z�mku ve Žď�ře 
2. 6. Anglick� divadlo
2. 6. Fyzik�ln� předn�ška Jiř�ho Kršky o energetice v r�mci projektu Fyzika a my
10. 6. V�tvarn� projekt ž�ků 2. B ve Slavonic�ch
11. 6. Divadeln� představen� v Praze
13. - 19. 6. Sportovn� kursy 3. ročn�ků
18. 6. Setk�n� s rodiči ž�ků budouc�ch 1. ročn�ků a primy
19. 6. V�jezdn� zased�n� rady rodičů
23. 6. Klasifikačn� porada
24. - 25. 6. Kontrola K� - sportovn� kursy
25. 6. Fyzik�ln� exkurze do elektr�rny Dlouh� Str�ně v r�mci projektu Fyzika a my
26. 6. V�těz 2007 a Talent Vysočiny
26. 6. Ukončen� školn�ho roku, rozd�n� vysvědčen�
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OOO ppp rrr aaa vvv yyy aaa ��� ddd rrr žžž bbb aaa bbb uuu ddd ooo vvv

Ve školn�m roce byla provedena celkov� rekonstrukce zateplen� vnějš�ho pl�ště budovy školy, včetně 
v�měny oken a vstupn�ch dveř�. D�ky těmto �prav�m se ušetř� 1236 GJ tepla za rok (přibližně 30 % 
ročn�ch n�kladů před rekonstrukc�) a sn�ž� se emise CO2 o 125 t za rok.
Celkov� hodnota rekonstrukce překročila 20 milionů Kč. Tato č�stka se skl�d� z prostředků krajsk�ho 
�řadu Vysočina, z dotace Fondu soudržnosti Evropsk� unie z př�spěvku St�tn�ho fondu životn�ho 
prostřed� Česk� republiky.

ZZZ ��� vvv ěěě rrr yyy ppp rrr ooo ppp rrr ��� ccc iii ššš kkk ooo lll yyy vvv ppp řřř ��� ššš ttt ��� mmm rrr ooo ccc eee

Předpokl�dan� v�daje v př�št�ch letech:

1) Opravy a �držba budov školy:
v�malba jednotliv�ch učeben
postupn� n�kup nov�ch staviteln�ch lavic do kmenov�ch tř�d
opravy podlah v učebn�ch školy
modernizace př�rodovědn�ch laboratoř� (biologie, chemie, učebna fyziky)

2) N�kup nov�ch učebn�ch pomůcek:
n�kup fyzik�ln�ho syst�mu PASCO
poř�zen� aktivn�ch tabul� ActiveBoard

Pl�n pr�ce školy ve školn�m roce 2008/2009 se n�m podařilo splnit. Rezervy vid� veden� školy zejm�na 
v prov�děn� důslednějš� hospitačn� činnosti, ve větš�m důrazu na chov�n� a probl�my s absenc� studentů, 
ve zlepšen� prostřed� školy a jej�ho okol�, ve zlepšen� vztahu mezi učitelem a ž�kem.
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jjj eee vvv ůůů

Odpovědnost

H�na Milan - koordin�tor protidrogov� prevence
Čeplov� Alena - metodik protidrogov� prevence - nižš� gymn�zium
Vesel� Vladim�ra - metodik protidrogov� prevence - vyšš� gymn�zium

Aktivity pro studenty

předn�šky v jednotliv�ch vyučovac�ch předmětech (On, ZSV, Bi, Che)
besedn� f�ra organizovan� mimoškoln�mi institucemi ( D Stop Spektrum, IMC, OPPP aj.)
konzultačn� hodiny v�chovn�ho poradce (středa 13. 30  - 14. 30)
volnočasov� aktivity: projekt „Go“ (určeno pro nastupuj�c� 1. ročn�ky)

harmonizačn� dny - určeno pro primu
peer programy - ve spolupr�ci s OPPP 
projekt Sebe�cta - ve spolupr�ci s OPPP 
sportovn� klub školy
Středoškolsk� odborn� činnost
olympi�dy a soutěže
nepovinn� předměty
aktivity organizovan� školou

schr�nka důvěry 
krizov� situace - spolupr�ce s OPPP Žď�r n. S�z., Polici� ČR, O� Žď�r n. S. -odd. soci�ln�

Aktivity učitelů

zpracov�n� orientačn�ch materi�lů pro učitele školy (viz dokument C)
spolupr�ce s TU - (viz dokument C)
vzděl�v�n� pedagogů v r�mci preventivn�ch programů
pedagogick� rady se speci�ln�m zaměřen�m na soci�lně patologick� jevy
sledov�n� zdravotn�ho stavu dět�, spolupr�ce s veden�m školy
dodržov�n� určen�ch dozorů ve škole, okamžitě reagovat na probl�mov� situace
spolupr�ce s okresn�m protidrogov�m koordin�torem Mgr. V. Strakou 
spolupr�ce s oddělen�m soci�ln� prevence O� Žď�r nad S�zavou

Aktivity pro rodiče

spolupr�ce s Radou rodičů
předn�ška pro pl�num Rady rodičů
projedn�vat s konkr�tn�mi rodiči soci�lně patologick� jevy

Metodick� pomůcky

knihy, videot�ka, informačn� panely, metodick� materi�ly

Evidence a hodnocen�

zhodnocen� psychosoci�ln�ho klimatu ve škole, k�zně, prospěchu ž�ků (pravideln� porady veden� 
školy)
rozbor z�věrů pedagogick�ch porad
vyhodnocen� změn v postoj�ch a hodnotov�ch syst�mech studentů školy
sociologick� průzkumy, SOČ, schr�nka důvěry, linka důvěry
veden� evidence soci�lně patologick�ch jevů , př�padně delikventn�ho chov�n� na škole
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ŠŠiikkaannoovv��nn��

Literatura : Z�kon o rodině
Kol�ř, M., Skryt� svět šikanov�n� na škol�ch, Port�l, Praha 1997
Ř�čan, P., Agresivita a šikana mezi dětmi, Port�l, Praha 1995

Pamatujte : Škola je povinna zajistit ž�kům a studentům bezpečnost !
Šikanov�n� si nikdy nezaslouž� omluvu - je v�razem zbabělosti.

Šikanov�n� - nen� v trestn�m z�kon�ku, obsahuje jin� trestn� činy (omezov�n� osobn� svobody, ubl�žen� 
na zdrav�, vyd�r�n�, aj.)

radost z potřeby uplatnit moc:
a) fyzick� agrese (se zbran�, beze zbraně)
b) slovn� agrese (zastrašov�n�, vyhrožov�n�)
c) kr�deže (ničen� a manipulace s věcmi - vyvol�v� psychickou �jmu, probl�my s prokazov�n�m)
d) n�siln� a manipulativn� př�kazy (slovn� agrese)

Spouštěc� mechanismy:
1. Př�tomnost agresora:

a) narušen� vztah k autoritě
b) narcisistn� typ
c) pokušitel, bav� ostatn�, citov� subdeprimace

2. Prostřed�, ve kter�m se mu dař� (zodpovědnost TU)
3. Př�tomnost oběti:

a) b�zliv� člověk, nereaguje adekv�tně v z�těžov�ch situac�ch
b) liš� se od skupiny (předevš�m fyzicky)
c) premiant tř�dy (je-li osamocen)
d) rasov� odlišnost

Metodika vyšetřov�n�:
1. Vešker� pohovory je třeba p�semně dokumentovat!
2. Řeš�me pouze př�pady, kter� se staly na půdě školy (viz Ř�d školy, II/A, odst. 1, 2).
3. Protokol by měl obsahovat tyto �daje: kdo, co, kdy, kde, jak, č�m a proč.
4. Př�pady řeš� : ŘŠ, ZŘŠ, VP, TU.
5. Postup při vyšetřov�n�:

a) v�slech oběti
b) informovat rodiče oběti
c) v�slech svědků
d) informovat oddělen� soci�ln� prevence O� Žď�r nad S�zavou
e) v�slech agresora (pachatele)
f) informovat rodiče agresora

6. Postup školy: 
a) Okamžitě informovat rodiče oběti (TU, ŘŠ, ZŘŠ, VP).
b) Chr�nit zdroj informac�.
c) Ned�vat informace agresorovi.
d) Neslibovat, že informace nesděl�me d�le. Pokud sl�b�me, slovo dodrž�me.
e) V př�padě v�žn� situace okamžitě informovat oddělen� soci�ln� prevence O� Žď�r 

nad S�zavou, chr�n�te sami sebe.
7. Postup při v�slechu oběti:

a) Pozvat do kabinetu, m�stnosti VP, m�ně vhodn� je ředitelna.
b) Je nutn� př�tomnost dvou osob.
c) Nav�žeme kontakt, vyvarujeme se mentorov�n�. Jde o spont�nn� v�pověď. 
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d) Vše dokumentujeme, z�znam podep�še i svědek.
8. Postup při v�slechu agresora:

a) Pozvat do ředitelny.
b) Je nutn� př�tomnost dvou osob.
c) Zjist�me př�činy jedn�n�, nech�me si vše vysvětlit.
d) Vše dokumentujeme, z�znam podep�še i svědek.
e) Ozn�m�me tř�dě (ŘŠ + TU).

9. V�slech Policie ČR:
a) Je-li vysl�ch�n ž�k, jehož věk je pod hranic� 15 let věku, je nutn� př�tomnost učitele 

10. Linka důvěry ve Žď�ře nad S�zavou funguje 24 hodin denně - tel.: 602 559 146

OOO bbb sss aaa hhh ppp řřř ��� lll ooo hhh

Z�pisy z kontrol

�spěšnost absolventů školy při přij�mac�ch ř�zen�ch na VŠ

Zněn� přij�mac�ch zkoušek

Učebn� pl�n školy, rozvrhy tř�d a učitelů
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