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Základní informace o škole

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
adresa: 602 00 Brno, Barvičova 85
telefon: 543 429 111, fax: 543 211 300
e-mail: bigy@bigy.cz, webové stránky: www.bigy.cz
typy studia:
osmileté a čtyřleté gymnázium
(všeobecný, přírodovědný nebo humanitní obor)
od roku 1990
ředitel: Mgr. Karel Mikula
IČO: 00 53 25 25
Určujícím faktorem výchovy a vzdělání na Biskupském gymnáziu jsou
zřetelně manifestované křesťanské hodnoty, jež jsou východiskem veškeré pedagogické práce. Usiluje o vytváření prostoru pro svobodné a zároveň zodpovědné a sebevědomé křesťany. Nabízíme vysoký odborný
standard s důrazem na duchovní rozvoj osobnosti. Škola má k dispozici
faru v Opatově u Třebíče, rozvíjí partnerskou spolupráci se zahraničními
školami (Polsko, Belgie, Německo, Rakousko, Itálie), účastní se projektů
Socrates-Comenius a nabízí řadu mimoškolních aktivit. Zprostředkovává ubytování pro chlapce i dívky. Nachází se v klidné lokalitě dostupné
MHD.
počet stálých/externích učitelů: 75/8 (plus 4 mateřská škola)
počet studentů: 844
počet tříd: 28
zřizovatel: Biskupství brněnské, Petrov 8, 601 43 Brno
Církevní domov mládeže Petrinum, Veveří 15, Brno (chlapci)
Církevní domov mládež Svaté rodiny, Grohova 10/12, Brno (dívky)
Domov mládeže Klášterského 4, Brno (dívky)
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Slovo ředitele

Vážení přátelé, Biskupské gymnázium v letošním roce završí 30 let své
novodobé existence. Třicet let také uplyne od listopadové revoluce.
Předznamenáním nového školního roku budiž mé přání, aby nejen naše
země, ale i naše škola nadále zůstala místem tolerance, svobody a současně dílnou lidskosti a osobní zodpovědnosti. Zodpovědnosti k sobě,
k ostatním lidem i ke světu, který je stále více ohrožen. Aby i nadále byla
místem, které bude podněcovat a inspirovat k nelehkým postojům a rozhodnutím, místem, kde budou vznikat dobré nápady i pevná přátelství,
místem vzájemné úcty, laskavosti a koneckonců obyčejné slušnosti. Není
jisté, jestli se nám všechno, oč usilujeme, podaří. Důležité je se o to snažit
a dělat věci bona fide, s dobrým úmyslem. Hemingway kdysi prohlásil,
že kniha nemusí být dokonalá, stačí, když je dokonalá jen část v knize.
A to už je úspěch. Každý rok každý z nás, ať učitel či student, jistě svou
dokonalou pasáž napíše. Laskavý čtenář celé knihy nechť posoudí, zda
se nám to skutečně daří.
A děkuji všem, kteří se chopí pera!
Dobrý rok 2019/2020!
Mgr. Karel Mikula

výroční zpráva 2018/2019
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Slovo otce spirituála

První rok v roli spirituála na Bigy byl pro mne spíše seznamovací. Rozhlížel jsem se bez snahy něco hodnotit, přizpůsoboval jsem se chodu školy
a potřebám zaměstnanců i studentů, ale současně jsem byl též stále
„pronásledován“ myšlenkou, je-li zde osoba spirituála nezbytná. Vždyť
věřící studenti pocházejí z určitých farností, kde mají veškerý „duchovní
servis“ a nevěřící mají možnost navštívit psychologa nebo některého
z poradců. Stejně neodbytná byla i otázka výuky náboženské výchovy. Je
sice pravda, že většina studentů v třídách, které jsem učil, se označovali
jako věřící, kteří svou víru praktikují (ale u nich vyvstává otázka, jak moc
tuto výuku potřebují), na druhou stranu je tu nemalé procento těch, pro
které i neodborné náboženské termíny působily určitou těžkost v porozumění a těžko chápali význam těchto hodin pro jejich život nebo
a další vzdělávání.
Odpověď se „velmi líně a neochotně“ dostavila až v posledních týdnech
školního roku. Seskládala se z jakýchsi situačních střípků do zajímavé
mozaiky. Jedním z těchto střípků bylo setkání s pěti absolventkami, které
jedno jarní sobotní odpoledne nakukovaly do vstupních prostor gymnázia s očividnou touhou nahlédnout dovnitř. Pozval jsem je a viděl jsem
10
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Slovo otce spirituála

jejich radost z toho, že vidí prostory, kde strávily podstatnou část svého
dětství a dospívání. Když nahlížely do kaple, bylo evidentní, že v době
studia do ní často nechodily a z jejich gest bylo zřejmé, že jim katolické
náboženství není blízké. Přestože maturovaly před deseti roky, z jejich
rozhovorů a chování bylo zřejmé, že jsou to zralé osoby dobrých zásad,
vyrovnané a nekonfliktní. Tehdy to bylo poprvé, kdy jsem si uvědomil, že
duch této školy, který stále silně čerpá z křesťanských kořenů, z nich stále
vane a určitě se na nich nesmazatelným způsobem podepsal.
R. D. Mgr. Ing. Jiří Janalík

výroční zpráva 2018/2019
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Výnosy a náklady

VÝNOSY (V TIS. KČ)
PROVOZNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU
OSTATNÍ ÚČELOVÁ DOTACE MŠMT (PROJEKT EXCELENCE SŠ)

92

DOTACE Z JM KRAJE

70

DOTACE ČBK RENOVABIS

70
172

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
DOTACE Z PROSTŘEDKŮ EU (COMENIUS, ERASMUS)

1 263
60 212

DOTACE CELKEM
DARY OD PRÁVNICKÝCH OSOB

461

DARY OD FYZICKÝCH OSOB

972
1 433

DARY CELKEM

2 303

TRŽBY Z PRONÁJMŮ
TRŽBY ZE STRAV. ČINNOSTI

– ZAMĚSTNANCI A CIZÍ STRÁVNÍCI

TRŽBY ZE STRAV. ČINNOSTI

– ŽÁCI A STUDENTI

2 406
12 000

ŠKOLKOVNÉ

467

PŘEÚČTOVÁNÍ ENERGIÍ

825
21

OSTATNÍ TRŽBY
TRŽBY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
PLATBY OD STUDENTŮ (NEP. PŘEDMĚTY, UČEBNICE , ZÁJEZDY)

18 022
3 185

ÚROKY Z BANKOVNÍCH ÚČTŮ

0

KURZOVÉ ROZDÍLY

0

PŘÍJMY Z PLESU

103

OSTATNÍ PŘÍJMY

0

OSTATNÍ PŘÍJMY CELKEM

VÝNOSY CELKEM

12

58 545

Biskupské gymnázium Brno

3 288
82 955

Výnosy a náklady

NÁKLADY (V TIS. KČ)
MATERIÁL PRO ÚKLID A ÚDRŽBU

654

ŠKOLNÍ POTŘEBY, UČEBNÍ POMŮCKY

234

UČEBNICE , KNIHY, ČASOPISY

806

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, CENINY

168

PC (VČ . MODERNIZACE), AUDIO, VIDEO A PŘÍSLUŠENSTVÍ

772

OSTATNÍ DDHM

645
26

DROBNÉ NÁKUPY A VYBAVENÍ MŠ
INVENTÁŘ A VYBAVENÍ KUCHYNĚ

272

OSTATNÍ NÁKUPY

433

POTRAVINY
SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM

11 484
15 494

TOPENÍ

1 419

ELEKTŘINA

1 742
467

VODNÉ A STOČNÉ

9

NAFTA DO ŠKOLNÍHO AUTA
SPOTŘEBA ENERGIE CELKEM

3 637

OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOVY

759

OPRAVY PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

225

OPRAVY CELKEM

984

CESTOVNÉ

779

NÁKLADY NA REPREZENTACI

149

SLUŽBY VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ POVAHY

1 502
106

SLUŽBY POŠT A TELEKOMUNIKACÍ

43

DOPRAVNÍ SLUŽBY

269

POJISTNÉ

výroční zpráva 2018/2019

13

Výnosy a náklady

NÁKLADY (V TIS. KČ)
LVVZ (NÁKLADY NA ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY)

379

SPRÁVA PC A SÍTĚ

940

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

500
1 793

NÁJEMNÉ
OSTATNÍ SLUŽBY (VČ . LEASINGU)

210
5 742

SLUŽBY CELKEM
MZDOVÉ NÁKLADY (HRUBÉ MZDY CELKEM)
NÁHRADA MZDY (NEMOC)
ZÁKONNÉ ODVODY NA SOCIÁLNÍM A ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

39 785
95
13 173
53 053

DANĚ A POPLATKY

0

KURZOVÉ ROZDÍLY

6

NÁKLADY NA KOPÍROVÁNÍ

212

FINANČNÍ NÁKLADY (BANK . POPLATKY)

77

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

83

ŚKOLNÍ AKCE (ZÁJEZDY, SPORT, KULTURA)

355

JINÉ NÁKLADY
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU
NÁKLADY CELKEM

1 205

– BEZ DANĚ Z PŘÍJMU

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

NÁKLADY CELKEM – VČETNĚ DANĚ Z PŘÍJMU

1 938
495
82 271
684
113
82 384

ROZDÍL MEZI VÝNOSY A NÁKLADY (V TIS. KČ)
ROZDÍL

14
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571

Spolek přátel Biskupského gymnázia v Brně

PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2018
PŘÍJMY (V TIS. KČ)
16,8

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

185,7

DARY
OSTATNÍ

– NOCLEŽNÉ

247,0
VÝDAJE (V TIS. KČ)

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC
PŘÍSPĚVEK ŠKOLE
PROVOZ FARY V OPATOVĚ

15,3
233,2
84,1
6,4

POJIŠTĚNÍ FARY V OPATOVĚ
OPRAVY FARY V OPATOVĚ

158,9
3,7

BANKOVNÍ POPLATKY
MZDOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ

35,1

– OPRAVY KOPÍREK , REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

VRÁCENÍ ZÁPŮJČKY BIGY

3,8
38,9

Přehled o hospodaření za období 1. 1.–31. 12. 2018
PŘÍJMY CELKEM

449 480 Kč

VÝDAJE CELKEM

579 370 Kč

POKLADNA
BANKOVNÍ ÚČET
CELKEM

11 070 Kč
336 478 Kč
347 548 Kč

výroční zpráva 2018/2019
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Projekt rekonstrukce hřiště

Název projektu
Rekonstrukce sportovního areálu Biskupského gymnázia Brno a mateřské školy

Příjemce dotace
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
V letošním roce uspělo Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola
při podání žádosti o dotaci z rozpočtu města Brna v oblasti rekonstrukce
sportovišť.

Celková výše přiděleného grantu je 4 000 000 Kč
Jedná se o projekt, jehož obsahem je rekonstrukce hřiště, včetně osvětlení, tartanové dráhy, umělého povrchu hřišť, odvodnění, úprava komunikací a oplocení hřiště v areálu Biskupského gymnázia Brno.
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Projekty Erasmus+

Projekt Wise and Inventive ScreenAgers – WISA
Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048019
Celkový grant pro Biskupské gymnázium Brno a MŠ: 33 780 €; doba trvání
projektu: září 2018–srpen 2020; koordinátor: PaedDr. Simoneta Dembická; pracovní jazyk projektu: angličtina
Od září 2018 na naší škole probíhá dvouletý mezinárodní projekt
z pro gramu Erasmus+ KA 229 WISA, který je zaměřený na mediální gramotnost. Účastní se ho čtyři školy, kromě našeho gymnázia, které je
koordinátorem celého projektu, jsou to Colegiul Dobrogean Spiru Haret
z města Tulcea v Rumunsku, Gymnaseio Lykeiakes Taxeis Makrychoriou
(Highschool) z Larisy v Řecku a Manavgat IMKB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi z tureckého Manavgatu.
Hlavní cíle projektu jsou rozšířit výuku mediální gramotnosti na partnerských školách účastí na projektových aktivitách, vybavit studenty dovedností kritického myšlení a kompetencemi potřebnými pro využívání
médií jako zdroje informací, naučit je vyvářet vlastní mediální produkty
a v neposlední řadě podpořit interkulturní prostředí na zúčastněných
školách.
Projekt začal třídenní konferencí na téma mediální výchovy, mediální
gramotnosti a otevřeného vzdělávání. Konference se konala v listopadu
2019 na naší škole a zúčastnilo se jí pět učitelů z každé partnerské školy
a hosté. Konference sestávala ze seminářů a workshopů, které pro nás
připravili Mgr. Michal Kaderka, učitel mediální výchovy z pražského Gymnázia Na Zatlance a OA and VOŠE Karlín, Mgr. Petr Gongala z Masarykovy
univerzity v Brně a Kateřina Křivánková z nevládní organizace Zvolsi.info.
V průběhu školního roku se uskutečnila další dvě mezinárodní projektová setkání. Obou se zúčastnilo deset studentů z každé partnerské školy
a dva učitelé. První projektové setkání se konalo 10.–16. 2. 2019 v Řecku,
na gymnáziu ve vesničce Makrychoriou nedaleko hlavního města Thesálie Larisy. Toto setkání bylo zaměřeno na storytelling, přípravu filmového
scénáře, teorii a techniku natáčení krátkých filmů, tvorbu multimodál-

výroční zpráva 2018/2019
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ních textů a příspěvků do internetové encyklopedie Wikipedie. Kromě
toho byl pro přírodovědně zaměřené studenty připraven velmi zajímavý
workshop na téma Internet věcí. Všichni účastníci ocenili skvělou a vřelou
atmosféru, rozmanité kulturní akce, nádherné výlety i výtečnou řeckou
kuchyni.
Druhé projektové setkání proběhlo 6.–10. 5. 2019 na gymnáziu v rumunském městě Tulcea u delty Dunaje. Velmi poučné prezentace a interak tivní workshopy byly zaměřeny na digitální gramotnost, sociální sítě,
šíření dezinformací a způsoby ověřování informací. Hostitelé pro nás
připravili bohatý kulturní program zaměřený na poznání tradic i současného uměleckého života v regionu a jeho krásné přírody.
Příští školní rok se budou konat další dvě mezinárodní setkání. První
proběhne v září u nás v Brně a druhé na jaře v Turecku. Těšíme se na
opětovné setkání s našimi partnery!
Více informací naleznete na stránkách: http://wisaerasmus.org/
a https://www.facebook.com/WISA-2246992295515694/.
PaedDr. Simoneta Dembická
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Projekt European Challenges
in Sustainability by Biotechnology
Číslo projektu: 2017-1-DE03-KA219-035455_2
Celkový grant pro Biskupské gymnázium Brno a MŠ: 19 660 € (+ 70 000 Kč
Do světa! 2018 JmK); doba trvání projektu: září 2017–srpen 2019; 8 evropských škol + 1 turecká; koordinátor: Johanna-Wittum-Schule z Pforzheimu; pracovní jazyk projektu: angličtina
Hlavními cíli projektu je vytvoření výukových materiálů pro inovativní
laboratorní experimenty (během kterých mohou studenti pracovat jako
mentoři) a prohloubení mezinárodní spolupráce škol.
V tomto školním roce jsme se zúčastnili celkem čtyř setkání – dvou
tzv. „velkých“, za naši školu vycestovali dva vyučující a sedm studentů,
kde probíhaly vlastní workshopy, během kterých studenti pracovali
v laboratořích v mezinárodních skupinkách a dvou tzv. „malých“ setkání.
Velká projektová setkání proběhla na přelomu listopadu a prosince 2018
ve Vídni na partnerské škole Gymnasium Kalksburg a potom v dubnu

výroční zpráva 2018/2019
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2019 na Lycée Sédar Senghor v Evreux. Naši studenti si v Kalksburgu
úspěšně vyzkoušeli roli mentorů, a to jmenovitě Anežka Zichová, Pavla
Procházková (obě SpA), Vojtěch Bureš (SpB) a Jana Grombiříková (OkB),
společně se studenty-mentory z Francie, Rakouska a Maďarska perfektně
vedli teoretickou i praktickou část experimentů. Na každém z velkých
setkání jsme provedli dva experimenty – ve Vídni výrobu biovodíku z organického materiálu (odřezků cukrové řepy) pomocí bakterií a převodu
biovodíku na elektřinu pomocí palivového článku a výrobu elektřiny
z kvasnic – v mikrobiálním palivovém článku, důkaz elektřiny – rozpohybování malého elektromotoru – roztočení vrtule, rozsvícení LED žárovek.
V Evreux si studenti vyzkoušeli výrobu polyhydroxybutyrátu pomocí
fermentace a testování viability a schopností bakterií.
Podrobnosti o projektu a výukové materiály jsou volně dostupné, ve
všech jazycích zapojených škol i v angličtině – naleznete je zde: http://
www.sustainabilitybybiotechnology.com/.
Kromě laboratorní části projektového setkání jsme vyslechli zajímavé
přednášky na téma etika v biologii, mikroplasty a bioremediace.
20
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Malá setkání proběhla na přelomu ledna a února 2019 na partnerském
gymnáziu v Aténách. Za naši školu se zúčastnila dvě vyučující a dvě studentky – připravily materiály pro laboratorní workshop.
Poslední setkání proběhlo v červnu 2019 na škole TEVITÖL v Kocaeli u Istanbulu v Turecku. Setkání se účastnila jedna vyučující, součástí
programu byla příprava společné části závěrečné zprávy a vyhodnocení
projektu.
Hostitelské školy vždy připravily zajímavý doprovodný kulturně-poznávací program, mj. jsme absolvovali exkurzi do nikdy nespuštěné
jaderné elektrárny Zwäntendorf u Vídně, byli jsme v galerii v zámečku
Horní Belveder a Přírodovědném muzeu ve Vídni, mohli jsme si projít
Akropoli a její muzeum, navštívili jsme starověké kulturní a náboženské
centrum Epidauros, které je dnes pod ochranou UNESCO, hráli jsme
poznávací hru po Paříži – viděli jsme Pantheon, ještě nepoškozenou
katedrálu Notre-Dame, Eiffelovu věž, proběhli jsme Louvre, absolvovali
jsme zajímavou komentovanou prohlídku Muzea míru – Memorial pour
la Paix – v Caen, navštívili muzeum Hagia Sophia, Topkapi palác a Spice
výroční zpráva 2018/2019
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Bazaar, a celou dobu jsme si velmi užívali přítomnost kolegů a studentů
z ostatních škol.
Všem zapojeným studentům děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Více informací o projektu můžete nalézt na facebooku: https://www.
facebook.com/groups/1908984959355253/ či na Instagramu @biotechproject.
Projekt European Challenges in Sustainability by Biotechnology je
úspěšně u konce a už nyní víme, že příští rok pokračujeme s biotechnologickými projekty dále! Společně s partnerskými školami z Pforzheimu
(Německo), Thistedu (Dánsko), Evreux (Francie), Kalksburg (Rakousko) a Vicenzy (Itálie) budeme v projektu European Challenges in Modern Genetic
and Epigenetic od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 pracovat na projektu dalším.
Formát zůstane podobný právě končícímu projektu. Vždy se budou
střídat tzv. „malá“ (přípravná) setkání a „velká“ (pracovní setkání s laboratorními workshopy). První setkání se bude konat v říjnu 2019 v dánském
Thistedu a naše škola bude hostit následující setkání v květnu 2020.

Projekty školního vzdělávání programu Erasmus+ KA1
Na naší škole aktuálně probíhají dva evropské projekty vzdělávání učitelů: Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia
Brno a MŠ I a II (čísla projektů: 2017-1-CZ01-KA101-034880 a 2018-1-CZ01-KA101-047474). V rámci těchto projektů naši učitelé absolvují dvoutýdenní jazykové a metodické kurzy a kurzy CLIL (Content and Language
Integrated Learning – integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) v zahraničí a zúčastní se tzv. job-shadowingu, neboli týdenního „stínování“
kolegy na škole v jiné evropské zemi.
Z projektu schváleného v roce 2017 vyjely loni v létě dvě profesorky na
kurz angličtiny na Maltu, osm profesorů na metodické kurzy pro učitele
cizích jazyků do Velké Británie, Irska, Francie, Španělska a Rakouska a tři
profesoři na kurzy CLIL na Maltu a do Rakouska. Všechny nové poznatky
– inovativní metody výuky cizích jazyků a zapojování cizího jazyka do
výuky učitelé zahrnuli do příprav svých vyučovacích hodin a podělili se
22

Biskupské gymnázium Brno

Projekty Erasmus+

o ně s kolegy na prezentacích a schůzkách předmětových komisí. Dva
učitelé vyjeli také na aktivitu „stínování“ na naši partnerskou školu do
tureckého Manavgatu, kde navštěvovali hodiny angličtiny a výpočetní
techniky a společně s místními učiteli pracovali na přípravě žádosti
k projektu WISA. O své dojmy se po návratu podělili s kolegy i studenty
na prezentaci.
Z projektu schváleného v roce 2018 vyjedou o letních prázdninách
čtyři učitelé na jazykové kurzy do Velké Británie, Irska, Francie a na
Maltu, sedm učitelů jazyků na metodické kurzy do Velké Británie, Irska,
Německa a Španělska a dvě učitelky se chystají na kurzy CLIL do Irska.
Dvě profesorky se v průběhu školního roku zúčastnily stínování na školách v Turecku a Španělsku. Prezentace a sdílení nových znalostí a dobré
praxe připravujeme na září 2019.
Od nového školního roku začne u nás na škole probíhat další, v pořadí
již třetí projekt Erasmus+ z Klíčové akce 1, Nové metody výuky jazyků
a CLIL na Bigy, schválený letos v červnu.
Mgr. Kateřina Krumpholcová
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LIDÉ
VE ŠKOLE

Učitelé a zaměstnanci

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Gymnázium
Mgr. Hana Altrichterová
Trevor John Ayson, B.A.
Mgr. Jiří Bernkopf
Mgr. Alice Bílková
Mgr. Veronika Břečková
Ing. Andrea Buchtová
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
RNDr. Eva Dobrovolná
Mgr. Lenka Dobrovolná
Mgr. Martin Doležel
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Stéphanie Dufond
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Martina Francová
Mgr. Milan Haminger
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Petra Hanušová
Andrew Haydock, M.A.
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Marek Henc
Mgr. Denisa Hobžová
Mgr. Jindřiška Horáková
Mgr. Hana Hrochová
Mgr. Blanka Hrušková
Mgr. Jana Hubáčková, Ph.D.
Mgr. Jana Hynštová
R.D. Mgr. Ing. Jiří Janalík
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Mgr. Nora Janečková
Mgr. Michal Javora
Mgr. Tomáš Juriga
Mgr. Marie Keprtová
Mgr. Filip Kirchner
Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D.
Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Petr Koutný
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Jana Krkošková
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Karel Mikula
PhDr. Irena Nekvindová
PaedDr. Jolana Němcová
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Martina Obdržálková
PhDr. Eva Obršlíková
PhDr. Alena Odehnalová
RNDr. Anna Ondřejíková
PhDr. Zdeněk Papoušek
RNDr. Alena Pavlačková
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
Mgr. Jitka Piskačová
Mgr. Eva Plechlová
Richard Pták
Mgr. Martina Punčochářová

Učitelé a zaměstnanci

Mateřská škola
PhDr. Yveta Reiterová
Mgr. Dana Richterová
PhDr. Zdeňka Růžičková
Mgr. Veronika Řeháková, SDJ
Mgr. Jarmila Sedláková
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Michal Snopek
RNDr. Jana Stará
Mgr. Miroslava Ševčíková
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
Mgr. Jitka Tarabová
Mgr. Martina Tinková
Mgr. Lucie Urbancová
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Pavel Vaněk
Mgr. Petr Vaněk
Mgr. Tomáš Vaněk
Bc. Armando Fuentes
Mynor Vásquez
Mgr. Jiří Vondra
Mgr. Marie Vrbová
Paul Marcus Wallace, B. A.
RNDr. Miloš Winkler
Mgr. Jakub Zatloukal
Mgr. Lucie Zavřelová

Jitka Brtníková
Mgr. Lucie Chytilová
Lucie Pospíchalová
Bc. Michaela Sedláková
Počet stálých pedagogů: 4

Počet stálých pedagogů: 75
Počet externích pedagogů: 8
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Učitelé a zaměstnanci

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Bronislav Berník
Josef Břenek
Marie Dvořáčková
Stanislava Drgová
Silvie Fantová
Vladimíra Fialková
Marcela Forstová
Jana Gregorovičová
Vlasta Hasoňová
Monika Hašlarová
Jaroslava Havířová
Oldřiška Havránková
František Herman
Lucie Hladíková
Pavlína Honzírková
Ludmila Karásková
PhDr. Marie Karpíšková
Jan Kirchner
Jan Kohut
Kamil Koláčka
Kateřina Kovářová
Michaela Kovářová
Jana Kozlíčková
Helena Krmníčková
Jan Kučera
Zdeněk Kuchař
Vítězslav Kumr
Ludmila Lízalová
Alena Lojkásková
Kateřina Létalová
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Lenka Macfeldová
Petr Malík
Michala Markusíková
Iva Maršálková
Marie Marková
Karel Mikulášek
Milada Mikulová
David Nečas
Lenka Němcová
Marie Novotná
Ing. Petr Onuca
Irena Paceltová
Vasylyna Pavlyuk
Vlastimil Pitrocha
Jana Sedláčková
Renata Schovancová
Renata Szczygielová
Ing. Soňa Šmerdová
Michael Štefánik
Janka Tichá
Jitka Trávníčková
Pavel Trčka
Ing. Jan Vašta
Eva Vavrušová
Jarmila Večeřová
Renata Vlčková
Bohumila Woffová
stálých/externích
zaměstnanců
43/14
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Prima A

Mgr. Pavel Vaněk
Barbora Coufalová
Šťěpán Buchta
Alena Desová
Jan Dlabáček
Pavlína Dobešová
Anna Emmert
Jan Graffe
Jan Hájek
Naďa Hronová
David Chládek
Jan Indra
Maxmilián Jáger
Kateřina Julínková
Václav Kališ
Natálie Klimčíková
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Jiří Konečný
Václav Krajsa
Eliška Králová
Daniel Mudrák
Martin Piňos
Matěj Polák
Vítězslav Siegel
Barbora Štarhová
Ondřej Švihálek
Tomáš Uher
Matěj Vévar
šťěpán Vlach
Ondřej Vopička
Petr Záviška

Prima B

Mgr. Veronika Břečková
Rozálie Benžová
Marek Doubek
Filip Genčur
Barbora Jandová
Václav Jasanský
Anežka Jílková
Ema Kleinová
Tomáš Knoz
Pavel Krchňavý
Mariana Kročová
Dorota Lennerová
Pavlína Lipoldová
Veronika Lopaurová
Filip Marek
Ondřej Nový

Matyáš Oral
Jakub Paulen
Amálie Poláchová
Anežka Řeháková
Petr Sláma
Kateřina Soukupová
Vít Staněk
Adam Svoboda
Vojtěch Šícha
Jan Špalek
Josefína Truksová
Elen Turbová
Jindřich Vala
Alexandra Vaníčková
Vojtěch Varvařovský
Markéta Zemanová
výroční zpráva 2018/2019
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Sekunda A

Mgr. Tomáš Vaněk
Pavla Bártová
Markéta Burdová
Vít Buš
Tomáš Černý
Klára Fejfušová
Vojtěch Haminger
Veronika Hofmanová
Martin Chlubna
Vilém Jančuš
Lea Kettmannová
Natálie Kosíková
Štěpán Kubíček
Matyáš Kučera
Vojtěch Kunz
Vojtěch Lata
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Libuše Mazálková
Jan Mejzlík
Natalie Morávková
Karel Prchal
Mikuláš Přibyl
Jolana Skoumalová
Petr Sojka
Nina Staníková
Valentína Štejgerlová
Karolína Telecká
Kateřina Telecká
Michaela Tománková
Ludmila Trundová
Tereza Třešková
Tomáš Vaněk

Sekunda B

Mgr. Magdalena Hamingerová
Kryštof Bína
Eliška Brázdová
Adrian De Azevedo Camacho
Veronika Drobná
Jan Gregor
Hana Hrůzová
Dorota Jílková
Ela Jílková
Jonáš Jírů
Ema Juřicová
Magdalena Anežka Kapitánová
Eliška Karaová
Karolína Košická
Karel Kovařík
Martin Kříž

Romana Kubíčková
Ema Lauermannová
David Lejdar
Jan Machourek
Veronika Marešová
Richard Musil
Anna Oukropcová
Jan Privarčák
Jakub Račanský
Amélie Schüllerová
Lucie Skalková
David Spurný
Martin Taraba
Kryštof Uhlíř
Kristýna Životská
výroční zpráva 2018/2019
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Tercie A

Mgr. Martina Obdržálková
Anna Balíková
Helena Bryšová
Kateřina Bučková
Diana Čípová
Viola Dančáková
Kristýna Dominiková
Michaela Doubková
Valentýna Dvořáková
Alžběta Elbelová
Šimon Genčur
Zdeněk Hrouzek
Matyáš Chovančík
Šimon Janík
Adam Jelínek
Tomáš Jurásek
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Viktor Kancler
Sára Komosná
Antonín Krajsa
Matyáš Lepka
Klára Mazálková
Jana Mládková
Matouš Nováček
Amálie Pavelková
Jiří Pol
Marie Schejbalová
Vít Stehlík
Oliver Šimíček
Amálie Unčovská
Adam Vondráček
Matěj Zamazal

Tercie B

Mgr. Jitka Piskačová
Tomáš Barteček
Klára Bauerová
Veronika Bauerová
Matěj Cihlář
Gabriela Dospělová
Ema Drtilová
Bernard Filip
Adina Galetová
Pavel Hrabálek
Anna Hustáková
Kateřina Janíková
Martin Kaisler
Jakub Kisely
Ivan Kolman
Joanis Koulisianis

Valentina Kubáčková
Michaela Mácová
Anežka Matějíčková
Eduard Moll
Anežka Moutelíková
Patricie Pitrunová
Václav Prášek
Magdalena Sáčková
Martin Sochorec
Ondřej Soukup
Matěj Švancara
Radek Vaníček
Tomáš Vostal
Petra Wochová
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Kvarta A

Mgr. Michal Kubíček
Ondřej Burda
Klára Čepičková
Kristína Čusová
Jan Matyáš Dvořáček
Marek Dytrt
Hana Hamingerová
Josef Hynšt
Klára Chudáčková
Tomáš Jakubčík
Jakub Julínek
Přemysl Klimeš
Ema Konečná
Tomáš Kotecký
Kristýna Krupičková
Lýdie Kubíčková
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Natalie Lambova
Michaela Lunzarová
Alexandr Nikola Mašek
David Morávek
Barbora Pokorná
Jan Pospíšil
Karolína Přikrylová
Jolana Sedlářová
Vilém Spěvák
Julie Štejgerlová
Tereza Taslerová
Ellen Vališová von Sanger
Tadeáš Varga
Marie Závišková
Martin Zouhar

Kvarta B

Mgr. Martina Punčochářová
Ivana Bakešová
Nela Dospíšilová
Filip Andreas Fenkart
Veronika Foltýnková
Matyáš Galvas
Ivo Hartman
Zuzana Hofmanová
Jakub Chládek
Johana Indrová
Petr Juřica
Markéta Kořínková
Veronika Kulhavá
Eliška Kunčáková
Lukáš Lejdar
Vojtěch Marek

Vít Němeček
Marie Niedobová
Vítězslav Nový
Alžběta Obrovská
Petr Piňos
Sabina Prosečová
Vladislava Siegelová
Susanna Slováková
Gabriela Staňková
Věra Staňková
Jan Strašák
Vojtěch Vašík
Anežka Vojtová
Veronika Žaludová
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Kvinta A

Mgr. Irena Nekvindová
Anežka Babáková
Aneta Báčová
Martin Bláha
Jana Cibulková
Filip Dvořáček
Barbora Hudečková
Anežka Hurtová
Markéta Kampánová
Petr Kobylka
Aneta Králová
Ondřej Theodor Krejčí
Eliška Kučerová
Jan František Levíček
Jan Mareček
Eva Müllerová
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Štěpán Musil
Klára Palánová
Daniel Pečinka
Ondřej Podivínský
Šimon Pokorný
Matěj Pola
Klaudie Ráčková
Marek Ryšavý
Šimon Staněk
Filip Šebek
Eliška Štykarová
Klára Tomášková
Judita Trávníčková
Emma Vališová von Sanger
Ema Vícenová

Kvinta B

Mgr. Jakub Zatloukal
Vojtěch Brdečko
Sabina Dospělová
Karolína Fejfušová
Veronika Hamplová
Sára Holíková
Michaela Hrouzková
Vendula Jančušová
Kryštof Jeřábek
Tadeáš Kamínek
Vojtěch Klapetek
Jiří Kohl
Ela Koulisiani
Hedvika Krejzová
Johana Křížová
Martin Kubíček

Radan Kuklínek
Otakar Mikulka
Teodor André Mišun
Kamila Motalová
Alžběta Novotná
Adam Oberajtr
Eliška Pospíšilová
Gabriela Prášková
Lukáš Pražák
Petr Soška
Anežka Švancarová
Anežka Tesařová
Julie Tichá
Jan Tylšar
Veronika Zelinková
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Sexta A

Mgr. Milan Haminger
Alžběta Bagarová
Oskar Bařinka
Anežka Cihlářová
Matouš Coufal
Michal Čupr
Michaela Hofmanová
Jan Chlubný
Veronika Janíková
Anna Kunčáková
Antonín Lavička
Markéta Lejdarová
Jan Matoušek
Eliška Mezerová
Veronika Obdržálková
Ondřej Pelánek
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Tomáš Pisarčík
Tomáš Podivínský
Martina Pokorná
Jan Procházka
Johana Prudíková
Erika Skříšovská
Anna Slaná
Filip Slaný
Adam Stehlík
Klára Štěpánková
Marek Šudák
Dominik Vojta
Petr Zelenka
Kateřina Zemanová
Alena Zichová

Sexta B

Mgr. Vladimír Krátký
Karel Asmus
Ema Bagarová
Samuel Čus
Veronika Grossová
Šimon Hajský
Milan Haminger
Tomáš Michael Hanus
Anežka Hlaváčová
Jan Hranička
Anna Chlupová
Martin Jakubčík
Anna Kameníková
Vendula Klíčníková
Zdenka Kolářová
Julie Konečná

Michaela Kovářová
Ondřej Liška
Petr Marek
Kateřina Matulová
Alan Mynář
Jindřich Popelka
Zuzana Přikrylová
Vít Puža
Julie Rubášová
Eliška Sáčková
Vladimír Sládek
Vít Sobotka
David Stankovič
Barbora Uhrová
Lucie Všianská
výroční zpráva 2018/2019
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Septima A

Mgr. Libuše Fediovičová
Veronika Bednářová
Karolína Blahová
Lucie Burešová
Magdaléna Cinková
Aleš Fojtík
Eliška Halouzková
Filip George Hanoun
Matyáš Hlavinka
Daniel Just
Jan Klíma
René Kuklínková
Timon Láska
Josef Michal
Josef Mikulčík
Jan Musil
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Marie Němcová
Adam Novak
Maxmilián Novák
Matěj Pecl
Hedvika Procházková
Pavla Procházková
Magdaléna Rotreklová
Barbora Svobodová
František Szczepanik
Pavel Šebek
Ondřej Švejkar
Matyáš Tomšíček
Barbora Valešová
Jan Zeman
Anežka Zichová

Septima B

Mgr. Dana Richterová
Tomáš Bargel
Adéla Bláhová
Ondřej Brdečko
Vojtěch Bureš
Marek Duchaň
Adam Janík
Eliška Jeřábková
Emílie Karásková
Ivana Kintlerová
Eliška Kouřilová
Michaela Henryka Macko
Klára Minářová
Ondřej Moutelík
Vendula Neužilová
Michaela Poláková

Anna-Marie Pospíšilová
Tomáš Sedláček
Martina Střechová
Martin Svoboda
Filip Šalomon
Ondřej Šípek
Adam Škvrna
Vojtěch Špaček
Julie Šudáková
Jan Švejnoha
Filip Tedenac
Václav Valenta
Jan Vitha
Eva Vochozková
Vojtěch Žíla
výroční zpráva 2018/2019
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Oktáva A

Mgr. Lenka Valasová
Karolína Burešová
Magdalena Bušová
Anna Danielová
Anna Drápalová
Michael Foltýn
Eleni Gurutidu
Anna Havlátová
Vojtěch Horký
Sebastian Janda
Anna Jarošová
Jakub Jiřikovský
Terezie Jouklová
Tereza Křístková
Jan Kulhánek
Jan Kummer
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Marián Lerche
Jakub Meixner
Veronika Mikulíková
Tomáš Obůrka
Filip Osvald
Jan Panovský
Tereza Pečinková
Gabriela Pechová
Štěpán Pikna
Vít Pokorný
Anežka Procházková
Ondřej Suchomel
Václav Škarda
Kamila Špringlová
Jakub Urban
David Vávra

Oktáva B

Mgr. Alice Bílková
Pavel Asmus
Petra Dítětová
Ondřej Doffek
Lukáš Fuis
Jana Grombiříková
Adam Havlíček
Anna Homolová
Marie Hudcová
Olivie Ivančíková
Richard Knoz
Pavel Konopka
Jakub Kotek
Anna Lukášová
Kateřina Maňáková
Kateřina Michenková

Tomáš Motyčka
Filip Nováček
Roman Oberfranc
Petr Pokorný
Daniel Polanský
Jakub Pospíšil
Tomáš Průša
Adam Schönwälder
Dana Skřičková
Alžběta Slámová
Barbora Šobová
Jakub Štrimpfl
Markéta Vechetová
Jiří Vlach
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I. A

Mgr. Filip Kirchner
Kateřina Bártková
Natálie Caudrová
Jáchym Cink
Eliška Coufalová
Petra Fialová
Laura Giačová
Barbora Grůzová
Adéla Hegerová
Markéta Jasvecová
Marie Kalinová
Anna Kessnerová
Viola Kintrová
Petra Kokešová
Marie Komosná
Terezie Krejčí
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Kristýna Kudláčková
Barbora Málková
Adéla Marková
Petra Pavlíková
Michaela Petříková
Lukáš Punčochář
Magdalena Rusinová
Alice Sauerová
Jana Šťastná
Anna Štěpánková
Jakub Štetina
Jakub Švejnoha
Lukáš Tesař
Lucas Jan van Kranenburg
Adéla Vejvalková
Pavlína Zavřelová

I. B

RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
Klára Bínová
Eliška Borovská
Simona Čandrlová
Michaela Čechmánková
Karolína Ficová
Lucie Handlarová
Karel Hartman
Kristýna Haumerová
Jakub Hurt
Tomáš Kalčík
Magdaléna Kiršová
Marian Konečný
Adéla Kovářová
Jakub Kraus
Anna Mitášová

Vojtěch Musil
Daniela Oplatková
Vít Polák
Julie Přibylová
Dan David Rafael
Jana Sládková
Fabián Smutný
Julie Šenkyříková
Klára Šťastná
Jakub Šťastník
Viktorie Štroblová
Tereza Turečková
Anna Vařeková
Anna Vichrová
Martin Zoubek
Jana Zouharová
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I. C

PhDr. Yveta Reiterová
Veronika Bartoníková
Klára Bašeová
Lukáš Buchta
Jana Buchtová
Tereza Drabantová
Patrik Fráňa
Barbara Hajská
Sofie Hanounová
Lucie Hegerová
Ondřej Hoplíček
Marie Anna Jakešová
Natálie Jílková
Karolína Jurečková
Prokop Kabelka
Karolína Krejčiříková
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Ema Lančová
Šimon David Lauterbach
Dominika Madziová
Helena Mazálková
Monika Mikulášková
Markéta Palatická
Jan Pijáček
Karolína Podivínská
Tomáš Podroužek
Štěpánka Procházková
Josef Šikula
Martin Thiel
Lucie Trnková
Ondřej Tuček
Markéta Zavoralová
Alžběta Zavřelová

2. A

Mgr. Jitka Tarabová
Martina Czelisová
Monika Devetterová
Michaela Dujková
Aneta Dvořáková
Marie-Berenika Fišerová
Kateřina Gardášová
Eliška Havlíčková
Lada Charvátová
Filip Jarolín
Anna Keprtová
David Kettmann
Matouš Klusák
Linda Komárková
Nikol Kuchtíčková
Anna Lastovecká

Lukáš Lepka
Markéta Máčková
Michaela Macháčková
Patrik Mátl
Jakub Mikyšek
Anežka Ondračková
Nikol Ostřížková
Magdaléna Procházková
Magdaléna Pučová
Adam Reut
Adéla Sládková
Martin Strašák
Karolína Strašilová
Veronika Syrková
Markéta Zejdová
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2. B

Mgr. Eva Dobrovolná
Marie Bartáková
Tomáš Brtník
Anežka Brzobohatá
Markéta Bučková
Dominik Coufal
David Ecler
Jakub Hurt
Dorian Keršner
Marie Konečná
Anna Košťálová
Filip Kotek
Josef Koupý
David Kubíček
Julie Kučerová
Vojtěch Liška
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Hana Mácková
Pavel Matail
Berenika Múdrá
Kryštof Nováček
Bernadeta Osolsobě
Lenka Pospíšilová
Štěpán Prokeš
Markéta Prudilová
Jan Severa
Michaela Svídová
Natálie Sychrová
Jan Šmerda
Kateřina Šumberová
Klára Zapomělová
Filip Zikmund

2. C

Ing. Věra Helceletová
Tadeáš Batelka
Klára Čalkovská
Tereza Černochová
Kateřina Foltýnová
Gabriela Fryčová
Alžběta Hermanová
Magdalena Hnátková
Filip Jagoš
Markéta Kozlovská
Jan Král
Magdaléna Krátká
Václav Kučera
Matyáš Lesník
Andrea Molíková
Alena Neumannová

Lubomír Pár
Jitka Pecháčková
Dana Ryšavá
Romana Sapáková
Veronika Seďová
Lukáš Solařík
Michaela Šeráková
Veronika Ševčíková
Dominik Štrobl
Mila Švancarová
Marie Tarabová
Alžběta Trávníková
Alžběta Zachariášová
Benedikta Žárová
Ludmila Žídková
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3. A

Mgr. Jindřiška Horáková
Lubomír Bártek
Daniela Bedáňová
Terezie Braunerová
Alois Brzobohatý
Daniel Bureš
Hana Cibulková
Jiří Červenka
David Dočekal
Anastázie Drápalová
Lucie Frömmelová
Kateřina Jarošová
Kateřina Klementová
Johana Košková
Gabriela Koutná
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Jiří Nedbal
Zuzana Palatická
Magdalena Patočková
Matouš Pažourek
Zdeněk Seják
Klára Šikulová
Veronika Šimková
Vít Švestka
Tadeáš Trbušek
Martin Tůma
Monika Tvarůžková
Kateřina Zaplatilová
Jana Zugárková
Matěj Žabčík

3. B

Mgr. Jiří Vondra
Nela Ajvazi
Ondřej Batůšek
Matyáš Brandstetter
Dominik Brázdil
Anežka Čalkovská
Dominik Filip
Magdaléna Filipová
Veronika Flasarová
Lukáš Habr
Jakub Holuša
Anna Hrubá
Lenka Chmelíčková
Jan Janko
Marie Javorová
Lucie Jiříkovská

Anna Kalvodová
Terezie Kánská
Adéla Kopečková
Kristýna Kostková
Vojtěch Kundera
Anežka Nováková
Michaela Novotná
Přemysl Pachl
Valentýna Pavlasová
Zuzana Pecháčková
Miriam Šprtová
Markéta Třeštíková
Marie Vaňková
Filip Zeman
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3. C

Mgr. Alena Charvátová
Tomáš Dvořák
Kristina Hartmanová
Josefína Hlaváčková
Lenka Hoffmannová
Jitka Cholková
Vojtěch Jurásek
Ludmila Maliňáková
Natálie Mašková
Anna Mikulincová
Jana Nejezchlebová
Ludmila Novotná
Eliška Pasnišinová
Barbora Plisková
Alžběta Plšková
Vojtěch Rottenberg
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Jakub Rozek
Terezie Soukupová
Vojtěch Šebela
Klára Šeligová
Antonín Šikula
Jindřich Šikula
Jakub Šťastný
Marek Tesař
Šimon Vantuch
Kristýna Vařeková
Eva Všetečková
Marek Wildmann
Klára Zouharová
Klára Ženožičková
Michal Žitný

4. A

Mgr. Petra Hanušová
Jiří Balabán
Emma Barickmanová
Kateřina Bílková
Jan Caha
Sára Černochová
Lucie Doleželová
Monika Formanová
Petra Gašperčíková
Julie Charousová
Petra Chudáčková
Alžběta Indrová
Kateřina Juračková
Soňa Kališová
Petr Kořenek
Štěpánka Kytnerová

Jan Lízal
Markéta Nečasová
Kateřina Peková
Viktorie Pospíchalová
Barbora Prášilová
Kristýna Procházková
Mikuláš Přikryl
Veronika Ptáčková
Barbora Rutarová
Ondřej Srba
Ludmila Škodová
Veronika Vaculíková
Šimon Varaus
Vojtěch Werbitzký
Veronika Zejdová
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4. B

Mgr. Michal Javora
Magdaléna Babáková
Daniela Bártková
Martin Böhm
Klára Bojanovská
Jiří Brtník
Veronika Coufalová
Adéla Coufalová
Filip Čižmář
Šimon Jáger
Jonáš Knetl
Jiří Kolář
Jan Kolka
Sára Koumalová
Markéta Krejčířová
Simona Kubová
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Vivien Machková
Josef Melkus
David Menšík
Josef Pešek
Lucie Petrová
Anežka Přibylová
Lukáš Sedláček
Jakub Schuster
Klára Suchá
Terezie Šťastná
Anežka Šujanová
Jiří Urban
Hana Válková
Lucie Zdražílková
Ondřej Zeman

4. C

Mgr. Marek Henc
Petra Bělehradová
Joshua Blake
Kateřina Bradáčová
Aneta Černá
Michaela Daňková
Jakub Doležal
Klára Horáková
Karolína Imrišová
Markéta Korgerová
Marie Mádlová
Tadeáš Múdry
Dominik Němec
Pavlína Nováčková
Barbora Ondroušková
Kateřina Oppeltová

Markéta Pajerová
Vanda Patočková
Vilma Pazderová
Alexandra Pitelková
Marek Pokorný
Filip Poulík
Daniel Regueyra
Pavel Ryšavý
Tereza Studená
Zuzana Svobodová
Dominika Štefková
Gabriela Šumová
Martina Urbánková
Jakub Zapoměl
Martin Zavřel
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EVALUACE
ŠKOLY

Přijímací řízení – přehled

Průběh přijímacího řízení v roce 2019
Naše přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí.
První část tvoří testy CERMAT, které jsou z předmětu Český jazyk a Matematika.
Druhou část tvoří test ZKK (test ze základů křesťanské kultury), který
připravuje naše škola.
Termíny pro testy CERMAT byly v rámci celé republiky stanoveny CERMATEM takto:
12. 4. a 15. 4. 2019 – testy pro čtyřleté studium
16. 4. a 17. 4. 2019 – testy pro osmileté studium
Termíny pro testy ZKK byly na naší škole ve stejných termínech jako testy
CERMAT.
Jaké byly počty uchazečů, je patrné z přiložené tabulky.
Po uplynutí zákonné lhůty jsme postupně obsazovali uvolněná místa
podle počtu neodevzdaných zápisových lístků dalšími uchazeči podle
výsledků přijímací zkoušky, pokud rodiče podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Se všemi uchazeči jsme byli v pravidelném kontaktu
(telefon a e-mail), takže obsazení uvolněných míst proběhlo bez jakýchkoliv komplikací.
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Přijímací řízení – přehled

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
V ROCE 2018 – ČTYŘLETÉ STUDIUM
CELKEM UCHAZEČŮ

174

PŘIJATI PO 1. KOLE

90

PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ

29

CELKEM PŘIJATO

90

POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
V ROCE 2018 – OSMILETÉ STUDIUM
CELKEM UCHAZEČŮ

310

PŘIJATI PO 1. KOLE

60

PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ

31

CELKEM PŘIJATO

60
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

Přijímací test pro čtyřleté gymnázium
1. Pro koho není Starý zákon „starý“ (ve smyslu nezávazný,
neplatný, zastaralý, překonaný):
A) pro židy
B) pro komunisty
C) pro buddhisty
D) pro hinduisty
2. Knihy Starého zákona:
A) tvoří zhruba půlku obsahu Bible
B) tvoří většinu obsahu Bible
C) jsou stručným úvodem do Bible
D) nejsou zahrnuty do Bible
3. K pojmům: „Evangelia“, „Listy“, „Zjevení sv. Jana“ se logicky hodí
pojem:
A) Skutky apoštolů
B) Korán
C) Mariin nebeklíč
D) ohlášky
4. Mužům jménem Matouš, Marek, Lukáš a Jan vděčíme za
zachování informací o:
A) Abrahámovi
B) Mojžíšovi
C) Ježíši Kristu
D) Papeži Janu Pavlu II.
5. Žalm 137 popisuje pláč Židů u babylónských řek, kam byli Židé
jako vyhnanci odvedeni:
A) králem Nabuchodonozorem (Nebukadnesarem)
B) císařem Augustem
C) faraonem Ramsesem
D) Josifem Vissarionovičem Stalinem
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

6. Biskupa bychom pravděpodobně nejsnáze našli v:
A) katedrále
B) mešitě
C) synagoze
D) teepee
7. „Píseň Vznešeného“ – jedna z významných posvátných knih
hinduismu, je překladem slova:
A) Exodus
B) Apokalypsa
C) Talmud
D) Bhagavadgíta

8. Opakování mantry je součástí náboženské praxe, která vychází z:
A) islámu a judaismu
B) hinduismu a buddhismu
C) vontů a druhostraníků
D) balbutismu a strabismu
9. Muslimové by jako pro ně posvátný text označili:
A) Evangelium
B) Tóru
C) Korán
D) Védy
10. Dalajlama Tändzin Gjamccho by sám sebe pravděpodobně
označil za:
A) muslima
B) křesťana
C) žida
D) buddhistu
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

11. Která z následujících částí není zařazena do každé mše svaté?
A) zpěv Sláva na výsostech Bohu
B) obětování
C) proměňování
D) svaté přijímání
12. Kniha s texty Písma svatého, které jsou určeny pro čtení při mši
svaté, se nazývá:
A) lekcionář
B) misál
C) kniha přímluv
D) kniha ohlášek
13. Která část liturgického roku těsně předchází velikonočním
svátkům?
A) advent
B) Vánoce
C) doba postní
D) druhá část liturgického mezidobí
14. V liturgickém mezidobí, pokud se neslaví svátek nebo pohřební
mše, používá kněz ornát barvy:
A) bílé
B) červené
C) zelené
D) fialové
15. Mešní modlitba, při které kněz proměňuje chléb a víno v Tělo
a Krev Páně, se nazývá:
A) eucharistická
B) vstupní
C) závěrečná
D) velebná
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

16. V nicejsko-cařihradském vyznání víry, které recitujeme (zpíváme)
při nedělních a slavnostních mších svatých, se nachází věta, jejíž
vynechanou část doplň:
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny…
A) a byl ukřižován
B) a narodil se v Betlémě
C) a stal se člověkem
D) a byl pokřtěn v Jordáně
17. Druhý vatikánský (a dosud poslední) koncil, který mimo jiné
přinesl významnou liturgickou reformu, se konal:
A) v 19. století.
B) ve 20. století – těsně před 2. světovou válkou.
C) ve 20. století – na přelomu 50. a 60. let
D) ve 20. století – v 90. letech po pádu komunistických režimů ve
střední a východní Evropě
18. Svatý Gorazd a jeho druhové byli přímými pokračovateli sv.
Cyrila a Metoděje. To znamená, že žili ve století:
A) 5.–6.
B) 7.–8.
C) 9.–10.
D) 11.–12.
19. Která událost ze života svatého Petra se nevztahuje k jeho
životu?
A) Topil se ve vodách jezera, když pochyboval.
B) Vytasil meč, když uťal Malchusovi ucho.
C) Třikrát zapřel Krista.
D) Sňal Ježíšovo tělo z kříže.
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

20. Patřila do skupiny věrných žen, které doprovázely Pána Ježíše
až na Golgotu, a byla také z těch, které viděly v neděli brzy ráno
prázdný hrob. Podle evangelií z ní Ježíš vyhnal sedm démonů.
Jmenovala se:
A) Alžběta
B) Anna
C) Marie Magdalská
D) Zuzana
21. Pocházel z Chaldejského Uru, se svým otcem Terachem
a synovcem Lotem odešel do Cháranu. Na Boží výzvu v 75 letech
opustil otce i město Cháran a se svou ženou a Lotem odešel do
Kenaánu. Tento muž, o kterém se píše v první biblické knize, se
jmenoval:
A) Noe
B) Abrahám
C) Samson
D) Mojžíš
22. Pocházel z Galileje, byl nejmladší z apoštolů a původní profesí
byl rybář. Byl nejblíže Ježíši při poslední večeři a na Golgotě mu
Ježíš z kříže svěřil svou matku Marii a Marii svěřil tohoto apoštola
místo sebe. O jakého apoštola se jedná?
A) Barnabáše
B) Marka
C) Jana
D) Lukáše
23. Aby mohl proběhnout v kostele svatební obřad platný
v katolické církvi, je nutné:
A) aby se lidé v kostele sešli přesně v dohodnutý čas
B) aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný a katolík
C) aby ani jeden ze snoubenců nebyl nevěřící
D) aby snoubenci byli ve věku, kdy ještě mohou mít děti
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

24. Jáhenské svěcení může přijmout:
A) muž nebo žena ve věku nad 24 let, pokud má souhlas faráře
farnosti, ve které bude působit
B) pouze muž starší 35 let, ženatý nebo vdovec, absolvent olomoucké teologické fakulty
C) i žena, která působí jako řádová sestry nebo jako zasvěcená
D) svobodný nebo ženatý muž, který je patřičně vzdělaný a má
důvěru biskupa
25. Základní úkony kajícníka pro platné přijetí svátosti smíření jsou:
A) sepsání a odevzdání hříchů knězi
B) vyznání hříchů a žádost o rozhřešení
C) modlitba, vzpomínání na hříchy a jejich vyznání
D) lítost, vyznání hříchů (alespoň všech těžkých), předsevzetí a vykonání uloženého pokání
26. Papež sv. Řehoř I. Veliký se označil novým titulem, kterým se
mají řídit všichni papežové. Jak tento titul zní?
A) služebník služebníků Božích
B) nejosvícenější z osvícených
C) Kdo je slabý, abych to necítil i já?
D) Všichni jsou ovce a je jen jeden pastýř.
27. Katolická církev má povinnost rozvíjet misijní činnost, protože:
A) Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy
B) je třeba být stále na cestě a nespokojovat se s tím, že jsem sám
spokojený
C) čím více má církev členů, tím je trvalejší
D) jinak svět ovládnou jiná náboženství, která nepřejí člověku nic
dobrého
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

28. Aplikace výsledků přírodních věd v životě člověka a lidstva je
podle církve:
A) vždy škodlivá a kromě bible by se nemělo nic zkoumat
B) spíše ke škodě člověka, ale pokud se tomu nedá zabránit, to je
třeba akceptovat
C) možná, ale církev se k tomu nechce jakkoli vyjadřovat: ani podporovat, ani zakazovat
D) dobrá, pokud je ve službě lidské osoby a ve shodě s plánem
a vůlí Boha
29. Vztah přírodních věd a náboženství nejlépe vystihuje toto
tvrzení:
A) Budou vždy stát proti sobě a nikdy se neshodnou.
B) Přírodní vědy jednou všechny vysvětlí, a tak nebude třeba náboženství.
C) Věda povede lidstvo ke katastrofě, která lidem pomůže, aby
přestali bádat a začali věřit.
D) Věda zkoumá svět pomocí lidských smyslů, zatímco náboženství z pohledu víry. Nemohou být tedy v rozporu.
30. V centru každé diecéze najdeme:
A) katedrálu a biskupství
B) obelisk s informacemi o založení a seznamem již zemřelých
biskupů
C) město, ve kterém musí být nejméně 300 tisíc obyvatel
D) kanovnické domy, sloup Nejsvětější Trojice a prostorné venkovní shromaždiště věřících
Řešení: 1A, 2B, 3A, 4C, 5A, 6A, 7D, 8B, 9C, 10D, 11A, 12A, 13C, 14C, 15A, 16C,
17C, 18C, 19D, 20C, 21B, 22C, 23B, 24D, 25D, 26A, 27A, 28D, 29D, 30A
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Přijímací test pro osmileté gymnázium
1. Kdy se při mši zdravíme znamením pokoje?
A) na začátku před znamením kříže
B) před kázáním
C) po závěrečném požehnání
D) před svatým přijímáním
2. Kdo nemůže sloužit mši svatou?
A) papež
B) biskup
C) kněz
D) jáhen
3. Kdy začíná církevní rok?
A) 1. nedělí adventní
B) 1. prosince
C) 24. prosince
D) 1. ledna
4. Která liturgická doba je před Vánoci?
A) doba adventní
B) doba vánoční
C) doba postní
D) liturgické mezidobí
5. Která z následujících modliteb je součástí mše svaté?
A) Zdrávas královno
B) Andělíčku, můj strážníčku
C) Přijď, Duchu svatý
D) Otče náš
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

6. Která slova z nejznámější mariánské modlitby patří na volné
místo?
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu...
A) nejvyšší. Amen.
B) dvanáctou. Amen.
C) smrti naší. Amen.
D) našeho skonu. Amen.
7. Za prvního papeže Ježíš vybral:
A) Šimona (Petra)
B) Jana (bratra Jakuba)
C) Tomáše (zvaného Dydimos)
D) Barnabáše (z Antiochie)
8. Spolu se svým bratrem přinesl na naše území křesťanskou víru.
Stal se prvním biskupem na Velké Moravě. Byl to:
A) svatý Vojtěch
B) svatý Radim
C) svatý Konstantin-Cyril
D) svatý Metoděj
9. Svatá Zdislava se narodila v Křižanově, svatbu měla v Brně a jako
manželka pana Havla žila po zbytek života v:
A) v Lemberku v Podještědí
B) v Kutné Hoře
C) v Brně
D) v Křižanově
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10. Svatá Klára z Assisi byla:
A) princeznou, která odešla do kláštera
B) dcera šlechtice, která se nechala raději upálit, než by se vzdala
své víry
C) učitelka na venkovské škole, zakladatelka novodobých mateřských škol
D) řeholnice, která založila řád klarisek a sama v tomto řádu žila až
do smrti
11. Řecké slovo „bible“ původně znamená:
A) mše
B) knihy
C) liturgie
D) vyprávění
12. V Novém zákoně se dozvíme nejvíce o:
A) vzniku a šíření prvotní církve
B) Mojžíšovi
C) Samuelovi a dalších prorocích
D) dějinách papežství
13. Ve Starém zákoně bychom našli vyprávění o:
A) proměnění vody ve víno
B) prvním hříchu
C) prvních apoštolech a jejich apoštolských cestách
D) umučení svatého Petra
14. Starý zákon je:
A) zhruba stejně dlouhý jako Nový zákon
B) o hodně kratší než Nový zákon
C) o hodně delší než Nový zákon
D) prakticky nečitelný, a tak ho nelze porovnávat s Novým zákonem
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15. Které vyjmenování evangelistů je správné:
A) Jan, Marek, Lukáš, Matouš
B) Jan, Filip, Lukáš, Matouš
C) Matouš, Marek, Šimon, Jan
D) Marek, Jakub, Matouš, Jan
16. Jako třetí osobu Nejsvětější Trojice označují křesťané:
A) apoštola Petra
B) Ducha svatého
C) Pannu Marii
D) sv. Josefa
17. Lidé, kteří se určitě se nemohli setkat s narozeným Ježíšem
Kristem v Betlémě, byli:
A) křesťané
B) židé
C) pastýři
D) obyvatelé Betléma
18. Město velmi důležité pro katolické křesťany je:
A) Řím
B) Peking
C) Mekka
D) Reykjavík
19. Jakou funkci zastává v církvi opat:
A) má na starosti církevní tisk
B) diriguje chrámový sbor
C) zajišťuje osobní bezpečnost papeže
D) je představený kláštera
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20. Termín imám, jako označení duchovního, používají:
A) křesťané
B) muslimové
C) protestanté
D) židé
21. Jak pojmenovali chlapce, kterého vylovila faraonova dcera z řeky
Nilu:
A) Mojžíš
B) Abrahám
C) Áron
D) Jozue
22. Byl Ježíšovým předchůdcem, osobně se znal s Ježíšem, jeho
rodiče byli Zachariáš a Alžběta. Jak se jmenoval celým jménem:
A) Jan Evangelista
B) Jonáš
C) Jan Křtitel
D) Josef Jordánský
23. Svátost křtu může udělit (tedy pokřtít) může:
A) pouze biskup nebo kněz
B) s pověřením od biskupa může křtít kdokoli
C) pouze muž starší 36 let
D) kdokoli, kdo má úmysl křtít, i nekatolík
24. K platnému a dovolenému proměnění chleba a vína v tělo a krev
Ježíše Krista může dojít:
A) pouze během mše svaté, kterou slouží kněz nebo biskup
B) kdykoli a kdekoli si kněz přeje, stačí říct správná slova latinsky
C) když se farní společenství k tomu rozhodne a pověří svého zástupce, na kterého vloží ruce
D) jen na místech, kde už dříve někdo mši svatou sloužil
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25. Pomazání nemocných uděluje biskup nebo kněz tím, že:
A) opláchne svěcenou vodou obličej nemocného a podá mu svaté přijímání
B) slouží za nemocného tři mše svaté
C) pomaže posvátným olejem ruce a čelo nemocného
D) pomaže posvátným olejem vlasy (pokud je má) a nohy nemocného
26. Katolická církev má být (podle modlitby Vyznání víry):
A) Jedna, svatá, všeobecná a apoštolská
B) Jedna, uzavřená, vnitřně propojená a lidská
C) Prostá, harmonická, nerozdílná a živá
D) V radosti i v bolesti, ve štěstí i ve smutku stále člověku nablízku
27. Jakou funkci v církvi zastává farář:
A) varhaníka v kostele
B) stojí v čele farnosti a řídí ji
C) je šéfredaktorem Katolického týdeníku
D) je představeným kláštera
28. Největší slavnost křesťanů je:
A) Slavnost zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tzv. velikonoční vigilie
B) Slavnost svatých Petra a Pavla
C) Slavnost Seslání Ducha svatého
D) Slavnost narození Ježíše Krista – Boží hod vánoční
29. Katedrálou nazýváme:
A) rezidenci, kde žije a pracuje biskup
B) sídelní kostel biskupa a hlavní kostel diecéze
C) hlavní úřední místnost biskupa
D) stůl, na kterém biskup podepisuje úřední dokumenty
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30. Jak se nazývá služebník, který asistuje knězi při bohoslužebných
úkonech:
A) koadjutor
B) ministrant
C) exekutor
D) mulezin
Správné odpovědi: 1D, 2D, 3A, 4A, 5D, 6C, 7A, 8D, 9A, 10D, 11B, 12A, 13B,
14C, 15A, 16B, 17A, 18A, 19D, 20B, 21A, 22C, 23D, 24A, 25C, 26A, 27B, 28A,
29B, 30B
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Počet žáků v maturitních třídách: 147
K maturitě přihlášeno: 147
K maturitě připuštěno: 146
Maturitní zkoušku konalo: 146
Z maturitní zkoušky omluveno: 0
Prospělo s vyznamenáním: 78
Prospělo: 63
Neprospělo: 4 (3 český jazyk ústní, 1 písemná)
Průměrná známka z CJL (st): 1,90
Průměrná známka z MAT (st): 2,04 (76,07 % v didaktických testech)
Průměrná známka z ANJ (st): 1,23
Průměrná známka z NEJ (st): 2,00

třída

celkem žáků vyznamenání

prospělo

neprospělo
/nekonal

10

0/0

Oktáva A

29

19

Oktáva B

29

17

10

1/1

13

15

2/0
1/0
0/1

4. A

30

4. B

29

18

10

4. C

30

11

18
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Maturity 2019
Vážené absolventky, vážení absolventi Biskupského gymnázia, vážení rodiče i hosté! Dovolte mi, abych vám, absolventům, poblahopřál k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky a současně poděkoval rodičům za
prokázanou podporu a trpělivost. Děkuji také svým kolegům, a zejména
pak vašim třídním profesorům, kteří vás provázeli studiem, které jste
takto úspěšně zakončili.
Dnes je 6. června, a je tomu shodou okolností přesně 75 let od chvíle, kdy se na normandském pobřeží vylodily spojenecké jednotky, aby
osvobodily Evropu. Tato historická chvíle vybízí k paralele. Mnohým
vojákům ostatně nebylo víc, než je nyní vám. I pro vás je dnešek v jistém
smyslu oním D-Day, prvním velkým vítězstvím, ke kterému budete další
dny i úspěchy přičítat. I vy se v jistém smyslu ocitáte na jiném břehu, na
němž budete bojovat. I vy jste se na tento boj dlouho připravovali. A i na
vás leží veliká zodpovědnost, i vy máte před sebou velký úkol. Vašeho
hlasu, vaše síly a vaší občanské odvahy bude totiž velmi potřeba. Na
obranu evropských civilizačních hodnot, k nimž se hlásíme, na obranu
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příslušnosti ke kulturnímu prostoru, do něhož chceme nadále patřit, a na
obranu svobody. Naléhavě vás proto prosím, abyste se za tyto hodnoty
postavili, i když to budete mít těžké. Dnešní svět je, řečeno žurnalistickým žargonem, velmi toxický, je zamořen fake news a různými chytráky
s jejich pochybovačnou rétorikou i predátory bez historické paměti,
zato však s podivnou minulostí, kteří bez skrupulí uchvacují politickou
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i ekonomickou moc. Je na vaší generaci, aby znovu svými postoji uvedla
v život ideál obyčejné lidské slušnosti, která vítězí nad lží. Po třiceti letech
je to nanejvýš nutné.
Věřím tedy, že léta studií na našem gymnáziu pro vás neznamenala jen
příležitost získat osvědčení o úspěšně vykonané maturitní zkoušce, ale
i příležitost, abyste v budoucnu svědčili o svých lidských kvalitách.
Vážení a milí! Spojenci před 75 lety svůj boj dovedli k vítězství. Přeji
i vám, abyste v životě svůj boj vedli stejně úspěšně, abyste prožili svůj
život jako hrdí a svobodní lidé a abyste koneckonců vzpomínali na svou
„alma mater“ jako na školu, která vám ve vašem úsilí stát se dobrým člověkem pomohla!
Mgr. Karel Mikula
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Knihovna – informační centrum

Knihovnice: Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.

1. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
» Národní pedagogická knihovna, seminář Československé školství
a knihovnictví po roce 1968, Praha, 2. 10. 2018
» Slovenská pedagogická knihovna, účast na mezinárodní konferenci Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol,
Bratislava, 7. 5. 2019

2. Seznam akcí v knihovně za minulý školní rok
a výsledky v soutěžích
Září–říjen
Studenti obou letošních prim se účastnili česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, pověsti, bajky a příběhy neznají
hranice. Akce proběhla ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena a Slovenskou pedagogickou knihovnou. Studenti vyrobili záložky do knih se
svými oblíbenými literárními hrdiny. Záložky odeslali slovenské partnerské škole – gymnáziu ze Žiliny – a studenti jejich gymnázia jim na oplátku
zaslali své záložky. Tato akce se setkala s pozitivním ohlasem.
Únor
Již počtvrté se na naší škole uskutečnila recitační soutěž pro studenty
nižšího gymnázia – tj. pro studenty prim až kvart. Naši školu reprezentovala v městském kole Pavlína Dobešová (PA) a Josef Hynšt (KA). Oběma
studentům děkujeme za vzornou účast.
Ve školním roce 2018/2019 byla knihovna otevřena od úterý do pátku,
a to celkem 22 hodin týdně. Aktuálně se v knihovně nachází přes 22 000
knižních jednotek. Knihovna v tomto školním roce začala využívat nový
informační a katalogizační systém Bakaláři, který se osvědčil.
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Nabídka služeb knihovny je bohatá, pro studenty i zaměstnance školy
nabízíme např.:
» půjčování knih a elektronických dokumentů (beletrie i odborná literatura), časopisy, CD disky (audioknihy), filmová DVD
» barevná tiskárna, kopírka a skener
» deník Mladá fronta Dnes
» skenování
» bezdrátová síť wi-fi
» studovna humanitních a přírodních věd
» informační služby – vývěska kulturních akcí ve městě Brně
a v okolí
» informace o soutěžích, seminářích a workshopech pro studenty
» beletrie a časopisy v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině
» pomoc s formální úpravou seminární práce
» vyhledávání literatury v elektronickém katalogu
» CD disky a knižní publikace o možnostech pomaturitního studia
» rezervace/upomínka knih e-mailem
» barevný i černobílý tisk z flash disků ze všech počítačů
» divadelní programy brněnských divadel
» vědomostní hry
» bibliobox

Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
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Poradenské pracoviště školy

Poradenské pracoviště školy zaměřuje svou činnost na pomoc a podporu
studentů naší školy, jejich rodičů, ale také pedagogů. Činnost poradenského pracoviště zajišťují dva školní psychologové, výchovný poradce
a metodik prevence, kteří vzájemně spolupracují.
V letošním školním roce se členům poradenského pracoviště podařilo
realizovat harmonogram plánovaných akcí od adaptačních kurzů – určených novým studentům prim a prvních ročníků – až po kurzy osobnostní výchovy, kterých se účastnili studenti sext, septim, druhých a třetích
ročníků.
Také jsme navázali úspěšnou spolupráci s Policií ČR. Studenti prim
a prvních ročníků absolvovali preventivní program věnovaný bezpečnému chování v kyberprostoru. Studentky sekundy A se zúčastnily
workshopu s názvem Projekt sebedůvěry – budování spokojenosti s vlastním tělem.
V rámci prevence drogové závislosti byla realizována beseda s Ing.
Radovanem Voříškem z organizace Podané ruce. Beseda byla určena
pro studenty tercií a kvart. Workshop sdružení Konsent zaměřený na
osobnostní rozvoj, prevenci sexuálního násilí a rizikového chování byl
realizován pro studenty kvint a prvních ročníků. Naši studenti měli možnost se podělit o své dojmy a připomínky k absolvovaným workshopům,
besedám a kurzům pořádaných poradenským pracovištěm školy.
Z jejich zpětných vazeb vyplývá, že výše uvedené programy jsou pro
ně smysluplné a přínosné, a proto jsme se rozhodli ve workshopech
i nadále pokračovat.
Mgr. Lenka Valasová
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Pochvaly ředitele školy ve školním roce 2018/2019
1. pololetí
» Anna Homolová (OKB) za vítězství v celostátním kole Španělské
olympiády
» Jana Sedlářová (KA) za napsání divadelní hry k 100. výročí vzniku ČSR
» Jiří Balabán (4. A) za 1. místo v XXVII. ročníku Česko-slovenské
dějepisné soutěže gymnázií
» Adam Janík (SPB) za 1. místo v XXVII. ročníku Česko-slovenské
dějepisné soutěže gymnázií
» Jakub Urban (OKA) za 1. místo v XXVII. ročníku Česko-slovenské
dějepisné soutěže gymnázií
2. pololetí
» Dominik Matthias Němec (4. C) za reprezentaci školy na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
» Martin Zavřel (4. C) za reprezentaci školy v celostátních kolech
Geologické a Biologické olympiády
»
»
»
»
»
»
»

Petr Kořenek (4. C) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
David Vávra (OKA) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Jan Panovský (OKA) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Jakub Jiřikovský (OKA) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Jakub Urban (OKA) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Anna Drápalová (OKA) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Sebastian Janda (OKA) za úspěšnou reprezentaci školy ve sporvýroční zpráva 2018/2019

83

Ocenění studenti naší školy

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
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tovních soutěžích
Jan Kummer (OKA) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Jan Kulhánek (OKA) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích
Pavel Asmus (OKB) za sportovní reprezentaci školy během celého studia
Adam Havlíček (OKB) za sportovní reprezentaci školy během
celého studia
Daniel Polanský (OKB) za obětavou práci pro školu při ozvučení
školních akcí
Tomáš Průša (OKB) za sportovní reprezentaci školy během celého studia
Jiří Vlach (OKB) za úspěšnou reprezentaci školy ve třech ročnících anglického divadla
Anna Homolová (OKB) za úspěšnou reprezentaci školy v konverzačních soutěžích ze španělského jazyka
Marie Hudcová (OKB) za 3. místo v krajském kole Španělské
olympiády a za obětavou práci pro třídu
Anna Lukášová (OKB) za vynikající prospěch během celého
studia
Jiří Balabán (4. A) za vzornou reprezentaci školy v Česko-slovenských dějepisných soutěžích během celého studia
Emma Barickmanová (4. A) za vzornou reprezentaci školy
v představeních anglického divadla a v tanečních vystoupeních na školních plesech
Kateřina Bílková (4. A) za vzornou reprezentaci školy v představeních anglického divadla a v tanečních vystoupeních na
školních plesech
Sára Černochová (4. A) za vzornou reprezentaci školy v představeních anglického divadla a v tanečních vystoupeních na
školních plesech
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»
»

»
»

»

»
»

»

»

»

»
»
»

Monika Formanová (4. A) za vzornou reprezentaci školy v tanečních vystoupeních na školních plesech
Kateřina Juračková (4. A) za vzornou reprezentaci školy v představeních anglického divadla a za pomoc při organizaci školního plesu
Barbora Prášilová (4. A) za divadla a za pomoc při organizaci
školního plesu
Veronika Ptáčková (4. A) za vzornou reprezentaci školy v představeních anglického divadla a v tanečních vystoupeních na
školních plesech
Veronika Vaculíková (4. A) za vzornou reprezentaci školy v představeních anglického divadla a v tanečních vystoupeních na
školních plesech
Lucie Doleželová (4. A) za vzornou reprezentaci školy v celorepublikovém kole Olympiády v latinském jazyce
Petra Gašperčíková (4. A) za vzornou reprezentaci školy v Poetry
Night a za grafickou práci na propagaci představení anglického
divadla
Alžběta Indrová (4. A) za vzornou reprezentaci školy v Poetry
Night a za grafickou práci na propagaci představení anglického
divadla
Štěpánka Kytnerová (4. A) za vzornou reprezentaci školy v mezinárodní vědecké soutěži N-trophy a za pomoc při organizaci
školního plesu
Markéta Nečasová (4. A) za vzornou reprezentaci školy v mezinárodní vědecké soutěži N-trophy a za účast v městském kole
SOČ
Barbora Rutarová (4. A) za vzornou reprezentaci školy v mezinárodní vědecké soutěži N-trophy
Jan Lízal (4. A) za obětavou práci a za technickou podporu při
představeních anglického divadla
Markéta Jasvecová (1. A) za reprezentaci školy na 26. ročníku
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Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Lukáš Punčochář (1. A) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnajicírkevních středních škol v ČR
Jakub Švejnoha (1. A) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Martin Thiel (1. C) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Dominika Madziová (1. C) za reprezentaci školy na 26. ročníku
Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Lucie Hegerová (1. C) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách a v přírodovědných soutěžích
Markéta Zavoralová (1. C) za reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích a ERASMU
Jan Pijáček (1. C) za úspěšnou reprezentaci školy ve Fyzikální
olympiádě
Josef Šikula (1. C) za úspěšnou reprezentaci školy ve Fyzikální
olympiádě
Monika Devetterová (2. A) za reprezentaci školy na 26. ročníku
Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Lada Charvátová (2. A) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Anna Keprtová (2. A) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
David Kettman (2. A) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
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Josef Koupý (2. B) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní
přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Kryštof Nováček (2. B) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Jan Severa (2. B) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za 1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Dominik Štrobl (2. C) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Klára Čalkovská (2. C) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách a za práci ve schole
Jitka Pecháčková (2. C) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách a za práci ve schole
Filip Jagoš (2. C) za 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády
Lubomír Pár (2. C) za pomoc a práci pro předmětovou komisi
náboženství
Václav Kučera (2. C) za pomoc a práci pro předmětovou komisi
náboženství
Zdeněk Seják (3. A) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Lucie Frömmelová (3. A) za aktivní účast v projektu Hobbit
Jan Janko (3. B) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za 1. místo
v turnaji církevních středních škol v ČR
Anežka Čalkovská (3. B) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Magdalena Filipová (3. B) za reprezentaci školy na 26. ročníku
Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Marie Javorová (3. B) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
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v Odrách
Zuzana Pecháčková (3. B) za reprezentaci školy na 26. ročníku
Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Miriam Šprtová (3. B) za zapojení do projektu Interreg
Ludmila Maliňáková (3. C) za reprezentaci školy na 26. ročníku
Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Klára Zouharová (3. C) za reprezentaci školy na 26. ročníku
Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Ludmila Novotná (3. C) za zapojení do projektu Interreg
Elen Turbová (PB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní
přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách,
za 1. místo v okresním kole Matematické olympiády, za 1. místo
v okresním kole Pythagoriády a za účast na Dnech elektronové
mikroskopie ve VIDA centru
Filip Marek (PB) za 3. místo v okresním kole Matematické olympiády, za 2. místo v okresním kole Pythagoriády a 3. místo v celostátním kole Pangea
Pavel Krchňavý (PB) za 3. místo v okresním kole Matematické
olympiády
Filip Genčur (PB) za 3. místo v okresním kole Matematické olympiády
Nina Staníková (SA) za vzornou reprezentaci školy v matematických soutěžích
Pavla Bártová (SA) za vzornou reprezentaci školy v matematických soutěžích
Vít Staněk (PB) za účast na Dnech elektronové mikroskopie ve
VIDA centru
Jindřich Vala (PB) za účast na Dnech elektronové mikroskopie
ve VIDA centru
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Natalie Morávková (SA) za vzornou reprezentaci školy v matematických soutěžích
David Lejdar (SB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní
přehlídkyzájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Šimon Janík (TA) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní
přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Marie Schejbalová (TA) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Šimon Genčur (TA) za reprezentaci školy v Astronomické, Fyzikální a Matematické olympiádě
Jana Mládková (TA) za účast v celostátním kole Olympiády
v českém jazyce a v matematických soutěžích
Matěj Zamazal (TA) za reprezentaci školy v celostátním kole Astronomické olympiády a za účast v matematických soutěžích
Josef Hynšt (KA) za úspěšnou reprezentaci školy v krajském kole
Fyzikální olympiády
Jolana Sedlářová (KA) za tvorbu scénáře a pomoc při realizaci
anglického divadla a za umístění v Literární soutěži
Ivana Bakešová (KB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách a za literární soutěž a konverzační soutěž ve francouzštině
Vladislava Siegelová (KB) za reprezentaci školy v konverzační
soutěži ve španělštině a v biologických soutěžích
Vojtěch Marek (KB) za účast v olympiádách Matematické, Astronomické, Logické, Fyzikální a v maratonu
Johana Indrová (KB) za účast v akcích Ypef, Den ptactva a v biologických soutěžích
Veronika Kulhavá (KB) za účast v akcích Ypef, Den ptactva
a v biologických soutěžích
Věra Staňková (KB) za účast v akcích Ypef, Den ptactva a v bio-
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logických soutěžích
Anežka Babáková (QA) za úspěšného řešitele krajského kola
Fyzikální olympiády
Filip Dvořáček (QA) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Theodor Krejčí (QA) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Štěpán Musil (QA) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Daniel Pečinka (QA) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Šimon Staněk (QA) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Vojtěch Brdečko (QB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách, za účast v krajském kole Matematické olympiády a za
účast na Dnech elektronové mikroskopie ve VIDA centru
Vojtěch Klapetek (QB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídkyzájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách, za účast v krajském kole Matematické olympiády a za
účast na Dnech elektronové mikroskopie ve VIDA centru
Veronika Zelinková (QB) za účast na Dnech elektronové mikroskopie ve VIDA centru
Lukáš Pražák (QB) za účast na Dnech elektronové mikroskopie
ve VIDA centru
Jiří Kohl (QB) za reprezentaci školy ve Fyzikální, Astronomické
a Matematické olympiádě
Petr Soška (QB) za pomoc při organizaci anglického divadla
Otakar Mikulka (QB) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Teodor Mišun (QB) za účast na mistrovství Evropy v karate
Antonín Lavička (SXA) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za
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1. místo v turnaji církevních středních škol v ČR
Matouš Coufal (SXA) za pomoc při organizaci anglického divadla
Petr Zelenka (SXA) za pomoc při organizaci anglického divadla
Ondřej Liška (SXB) za obětavou pomoc při přípravě a realizaci
školních akcí
Karolína Blahová (SPA) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách, manažerka Scholy Bigy Brno
Aleš Fojtík (SPA) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní
přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Eliška Halouzková (SPA) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Anežka Zichová (SPA) za zapojení do česko-rakouského projektu Interreg
Jan Musil (SPA) za vynikající reprezentaci ve florbalu, za 1. místo
v turnaji církevních středních škol v ČR
Lucie Burešová (SPA) za aktivní účast v projektu Hobbit
Ondřej Brdečko (SPB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Vojtěch Bureš (SPB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
Adam Janík (SPB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní
přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách,
vedoucí Scholy Bigy Brno
Václav Valenta (SPB) za reprezentaci školy na 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol
v Odrách
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Alena Charvátová (předsedkyně)
Trevor Ayson, B. A.
Mgr. Alice Bílková
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Petra Hanušová
Andrew F. Haydock, M. A.
Mgr. Michal Javora
Mgr. Marie Keprtová
Mgr. Jarmila Sedláková
Paul Marcus Wallace, B. A.

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Alice Bílková, Mgr. Eva Daňková, PaedDr. Simoneta Dembická,
Mgr. Magdalena Hamingerová, Mgr. Libuše Fediovičová, Mgr. Alena Charvátová – Kritické myšlení a globální témata (seminář), říjen–prosinec 2018,
šablony pro školy EU, Brno
Mgr. Eva Daňková – OUP Oxford Exam Trainer, 3. 6. 2019, Brno
ILC School is Cool, 7. 6. 2019, Brno
Mgr. Magdalena Hamingerová – e-learningový kurz e-Twinningu
Jak uspět s žádostí Erasmus KA2 (seminář)
Mgr. Libuše Fediovičová – Tangible Progress, Ventures Books, 20. 2. 2019
Widening the Vocabulary Work, Ventures Books 27. 2. 2019.
(webináře) čtrnáctidenní metodický kurz Language and Methodology
for Teachers of English, Anglolang Academy of English, srpen 2019 (projekt ERASMUS+ KA1)
Mgr. Alice Bílková – čtrnáctidenní metodický kurz Effective Use of Technology in Teaching, Anglolang Academy of English, Scarborough, srpen
2019 (projekt ERASMUS+ KA1)
výroční zpráva 2018/2019
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BIGY Theatre Festival – anglický divadelní festival

Mgr. Alena Charvátová – čtrnáctidenní metodický kurz Methodology of
Culture for Teachers of English, Trinity College, Dublin, červenec 2019
(projekt ERASMUS+ KA1)
Mgr. Jarmila Sedláková – čtrnáctidenní metodický kurz Story Telling and
Pronunciation, Edinburgh School of English, Edinburgh, srpen 2019 (projekt ERASMUS+ KA1)

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Hobit Day – happening s tematikou knih J. R. R. Tolkiena
Thanksgiving Day – Mgr. Jarmila Sedláková připravila se studenty kvarty
A tradiční oslavu amerického svátku
Open Poetry Night – večer poezie v anglickém jazyce, Skleněná louka,
Brno
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BIGY Theatre Festival – anglický divadelní festival

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
V okresním kole nás úspěšně reprezentovali:
» Kristína Čusová (KA) – 2. místo
» Jan Dlabáček (PA) – 1. místo
BIGY Theatre Festival – anglický divadelní festival
Anglický divadelní festival se stal milou tradicí, v březnu proběhl již
4. ročník. Setkává se s velkým ohlasem jak mezi diváky, tak mezi účinkujícími, pro něž je vystupování v divadle zajímavou (a většinou) i novou
zkušeností. Letos jsme uvedli i dvě autorská představení (KA a SxB).
Účinkovaly třídy PA, PB, TB, KA, QA, SxB pod vedením svých učitelů angličtiny a také studenti vyššího gymnázia v režii Libora Štěpánka.
Také se nám podařilo některá z představení s úspěchem reprízovat na
CMcZš pro jejich studenty.
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BIGY Theatre Festival – anglický divadelní festival

Pokaždé jsme svědky vynikajících výkonů a každoročně se utvrzujeme
v tom, že příprava festivalu přináší studentům i učitelům velké množství
tvůrčích podnětů a je nesmírně cenná, přestože klade velké nároky na
organizaci a přípravu. Jsme vděčni za podporu kolegům i vedení školy.
V červnu 2019 se uskutečnil poznávací zájezd do Velké Británie. Studenti
kvart navštívili mj. Oxford, prehistorické památky v Avebury, město Bath,
ostrov Wight a samozřejmě i Londýn.
Dlouhodobé projekty
E-twinning
Mgr. Magdalena Hamingerová
Ve školním roce 2018/2019 naše škola pracovala na několika e-twinningových projektech.
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Sekunda B se po celý rok věnovala projektu A Drop of Water, jehož cílem
bylo zvýšit povědomí studentů o problému plýtvání vodou, a to v mezinárodním kontextu. Spolupracovali se studenty ze středních škol ve Španělsku, Turecku a Francii. Účast v projektu rozvíjí počítačové dovednosti,
protože pracovním prostředím je virtuální třída, a zároveň komunikační
dovednosti v anglickém jazyce. Součástí projektu byla i online setkání
videokonference a chatting.
Naše e-twinningové úsilí bylo v letošním roce odměněno získáním certifikátu kvality za projekt Young Sherlock Holmes a především získáním
titulu e-twinningová škola.
Mgr. Libuše Fediovičová
Penpals from Abroad – korespondence primy B s partnerskou školou
v Palafolls v Barceloně v rámci e-twinningového projektu, do kterého
vstoupilo 11 evropských škol.
Global Outreach – roční studijní pobyt ve Spojených státech amerických
Pro nadcházející školní rok bylo vybráno pět studentů vyššího gymnázia,
kteří budou studovat na církevních školách v USA. Letos se z úspěšného
pobytu ve stejném programu vrátili dva studenti – Pavel Šebek (SpA)
a Tomáš Bargel (SpB).
Partnerství s JŠ Park a Lingua Centrum – příprava studentů ke Cambridgeským zkouškám FCE/CAE.
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English As She Is Broken?
Quite often I hear English teachers complaining about students using
text speak, e.g. LOL, BRB, etc, in that it is destroying the English language.
But I am a bit more open-minded about it.
The use of textspeak is not destroying the language, far from it. In fact
it shows how written English is developing and changing. No language
stays still.
Take Czech. The modern variant is quite different to Old Czech for
instance, and many loan words have come into Czech from outside,
mostly English, like “Sorry”, “standing ovation”.
The language of the indigenous people of my country, Maori, has also
historically adapted to new words and names, as it only has a 15 letter
alphabet eg. Wikitoria – Victoria, pirihimana – policeman, etc.
Going back to textspeak I believe it is not our role as English teachers
to discourage students using English textspeak, instead occasionally
remind them when it is appropriate to use it, or not. For instance, you
wouldn’t use it in a semi-formal email, although that is becoming common in Czech too, with more people using the letters “DD” at the start
of an email instead of “Dobrý den.”
So English, she is not broken, what is changing is just the way she is
being spoken in the written form. :-)
Trevor Ayson, B.A.
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1. Složení předmětové komise
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»

Mgr. Kateřina Krumpholcová (předsedkyně)
Mgr. Veronika Břečková
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Martina Punčochářová
PhDr. Yveta Reiterová
Mgr. Jitka Tarabová

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Erasmus+ KA2, Vídeň, Rakousko, 25. 11.–1. 12. 2018 – výroba elektřiny
pomocí kvasinek, výroba biovodíku
Erasmus+ KA2, Athény, Řecko, 29. 1.–2. 2. 2019 – příprava materiálů pro
experimenty v Evreux
Erasmus+KA2, Evreux, Francie, 31. 3.–6. 4. 2019 – výroba polyhydroxybutyrátu a testování schopnosti bakterií rozkládat různé druhy plastů/
bioplastů
Erasmus+KA1, Malta, 1.–14. 7. 2019 – jazykový kurz v kombinaci s kurzem
CLIL
Erasmus+KA1, Kocaeli, Turecko, 6.–10. 5. 2019 – stínování v partnerské
škole TEVITÖL
Monitorovací seminář projektu Erasmus+ KA1– Projekty mobility osob ve
školním vzdělávání, Výzva 2017, Praha, 16. 4. 2019
Kritické myšlení a globální témata – NaZemi – celková dotace 24 hodin
Jedlá školní zahrada, Lipka, Brno, 4. 2. 2019
Permakulturní design – workshop, Lipka, Brno, 8.–10. 3. 2019
Orlické hory divoké a tiché, Lipka, Brno, 24.–26. 5. 2019
Jak rozvíjet osobnost žáka podporou jeho silných stránek, Lipka, Brno,
21. 6. 2019
Kurz ANJ/CLIL – Šablony I – celková dotace 50 hodin
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Mgr. Veronika Břečková
Erasmus+ KA2, Vídeň, Rakousko, 22. 11.–1. 12. 2018 – výroba elektřiny
pomocí kvasinek, výroba biovodíku
Erasmus+KA2, Evreux, Francie, 31. 3.–6. 4. 2019 – výroba polyhydroxybutyrátu a testování bakterií na schopnost rozkládat různé druhy plastů/
bioplastů
Erasmus+KA1, Dublin, Irsko, červenec 2019 – jazykový kurz
Kritické myšlení a globální témata – NaZemi – celková dotace 24 hodin
Kurz ANJ – Šablony I – celková dotace 60 hodin
Ing. Věra Helceletová
Geologie, 8. 9. 2018 – Moderní pohledy v současné geologii, PřF MU,
Geologický ústav
Genetika, 12. 9.–13. 9. 2018, MU – kampus
Bryologický víkend, 13.–14. 10. 2018, 15. 4. 2019, MZM a Mendelova univerzita
Geologie – geologické sbírky, 20. 10. 2018, 3. 1. 2018, PřF MU, Geologický
ústav
Mechy Brněnské přehrady, 4. 4. 2019, MZM
Kritické myšlení a globální témata – NaZemi – celková dotace 24 hodin
Erasmus+KA1, Hamburg, Niels-Stensen-Gymnasium, stínování na partnerské škole, 7.–13. 4. 2019
Geologie Země, PřF MU, Brno, 10. 9. 2017
Kurz ANJ – šablony I – celková dotace 60 hodin
PhDr. Yveta Reiterová
Kritické myšlení a globální témata – NaZemi – celková dotace 24 hodin
Mgr. Martina Punčochářová
Kritické myšlení a globální témata – NaZemi – celková dotace 24 hodin
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Mgr. Jitka Tarabová
Kurz ANJ – šablony I – celková dotace 60 hodin
Mokřady plné života (Babí lomy) – botanicko-zoologická exkurze, Lipka
– 18. 9. 2018
Botanicko-entomologická exkurze (Lysá hora u Ochozu) – Okras, 18. 5.
2019
Za modrými skokany do Židlochovické obory a Plačkova lesa – Klub
přírodovědný Brno, 23. 3. 2019
Botanická exkurze – Hádecká planinka, Klub přírodovědný Brno, 27. 4.
2019
Další aktivity vyučujících
PhDr. Yveta Reiterová – porotce okresní a krajské soutěže SOČ
Mgr. Kateřina Krumpholcová – porotce krajského kola Biologické olympiády

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Školní rok jsme zahájili Projektovými dny. Studentům sext a druhých
ročníků jsme ve spolupráci s komisí zeměpisu opět nabídli kurz terénní ekologie na okraji Moravského krasu v Kaprálově mlýně. Studenti
prozkoumali podrobně danou lokalitu a její biotopy a ekosystémy, ve
skupinách pracovali na zadaných výzkumných projektech, jejichž výsledky poté pečlivě zpracovali do posteru a prezentace. Kromě práce na
vlastním výzkumném projektu slanili Bajerovu skálu, proplazili se jeskyní
Netopýrka a podívali se na podzemní vody Říčky.
V celém průběhu školního roku jsme realizovali aktivity projektu ERASMUS+ KA2 European Challenges in Sustainability by Biotechnology. Proběhla pracovní setkání ve Vídni – listopad 2018, Athénách – leden 2019,
Evreux – duben 2019 a Istanbulu – červen 2019, kterých se zúčastnily Mgr.
Kateřina Krumpholcová a Mgr. Veronika Břečková společně s celkem 15
studenty.
Pravidelně spolupracujeme s Masarykovou univerzitou. Vyučující se stuvýroční zpráva 2018/2019

103

Biologie

denty navštěvují sbírky geologické a paleontologické, botanickou zahradu, skleníky a zahradu léčivých rostlin, Anatomické muzeum, centrum
Bioskop a další pracoviště. V rámci výuky jsme se studenty navštívili také
Ústav soudního lékařství, Mendlovo muzeum (3. a 4. ročníky, septimy,
oktávy), zoologické zahrady v Brně, Olomouci a ve Vídni (2. ročníky), Moravské zemské muzeum (kvarty), Pavilon Anthropos (3. ročníky) a další
zajímavá místa.
V rámci výuky realizujeme v průběhu roku exkurze po Brně a okolí (Pálava – 1. B, Holásecká jezera – sexty, 1. C – Zemědělské družstvo Pooslaví
(Oslavany – ekologické zemědělství, kvalita půdy, ekologický chov skotu
– přednáška a den otevřených dveří), VKB – Ekotoxikologie – Recetox,
Kampus MU Brno, Dny mozku Akademie věd ČR aj.
Druhé ročníky a sexty letos strávily tři dny v terénu na různých místech Jihomoravského kraje, a to hledáním odpovědí na různé botanické,
zoologické a environmentální otázky. Během těchto aktivit hojně využívali pomůcky zakoupené v loňském školním roce z dotace na rozvoj
environmentální výchovy na naší škole, kterou jsme získali od sdružení
RENOVABIS.
Studenti s hlubším zájmem o biologii pravidelně navštěvují semináře,
workshopy a terénní cvičení organizovaná Jihomoravským centrem pro
mezinárodní mobilitu, Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity,
případně Akademií věd ČR.
Studentky 1. a 2. B pomáhaly při prodeji žlutých květin ve prospěch onkologicky nemocných pacientů pro Klub Diana sídlící v Brně na Žlutém
kopci.
Žáci SB se svojí třídní Mgr. Magdalenou Hamingerovou a Mgr. Kateřinou Krumpholcovou strávili tři dny ve Středisku ekologické výchovy
Chaloupky – Baliny, kde si společně užili báječnou výhru ze soutěže
EDUGARD – Pěstuj, zkoumej, vyprávěj (vyhlášena Lipkou a rakouským
partnerem Natur im Garten ve školním roce 2017/18) v podobě pobytu
s výukovými aktivitami.
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Ekologické aktivity
Jako každý rok, tak i letos proběhl Den Země pro primy, který tentokrát
zorganizovali studenti 2. C s vyučujícími Ing. Věrou Helceletovou a Mgr.
Veronikou Břečkovou. Studenti pro své mladší spolužáky přichystali
vě domostní soutěž ve Wilsonově lese. Tuto aktivitu doplnilo povídání
o ptácích ve městě a nebezpečích, která na ně číhají, žáci vystříhali
z barevných fólií různé motivy a zabezpečili některá ze skel naší školy,
kde v minulosti opakovaně docházelo k nálezům ptáčků otřesených po
nárazu do skla.
Během tohoto školního roku proběhla dvě kola soutěže ve sběru papíru.
Celkem se podařilo nasbírat 3970 kg starého papíru, tímto jsme zachránili asi 68 vzrostlých stromů, místo kterých se použije na výrobu papíru
recyklát. Papír sbíráme a odevzdáváme i průběžně. Z peněz získaných
za sběrový papír bude pořízeno vybavení do studentského prostoru
současné „zásuvkárny“. Byly zakoupeny stromy, které jsme vysadili na
okraji Wilsonova lesa ve spolupráci s firmou Zeleň města Brna, o které
se snažíme pravidelně starat. Zbytek financí bude použit na odměny pro
nejlepší sběrače a na úpravu školní zahrady. Ve škole také odevzdáváme
k recyklaci plasty, papír, sklo a hliník. Věříme, že tato aktivita má smysl,
a to nejen výchovný.
Od roku 2010 jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní, V tomto školním
roce jsme odevzdali celkem 13 kg vysloužilých baterií, krabici starých
tonerů a krabici úsporných žárovek. Z certifikátu environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL také vyplývá, že naše škola odevzdala
v tomto školním roce 32 kg starého elektra. Tím jsme uspořili 0,78 MWh
elektřiny, 55,12 litrů ropy, 2,96 m3 vody a 0,01 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,14 tun CO2 a produkci
nebezpečných odpadů o 0,61 tun. Za vše jsme získali 671 bodů – tyto
jsme vyměnili za Rucanor Speed Ladder – koordinační žebřík ke zlepšení
koordinace, hbitosti a rychlosti dolních končetin, který využijeme v tělesné výchově.
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1. B Pálava cesta od vysílače

Naši studenti se i v tomto školním roce zapojili do lesnické soutěže YPEF
2019 (týmy ze SpA, QB, SpB, KB) i N-trophy 2019 (1. C, SpA), letos však bez
medailového umístění. Naopak velmi úspěšní byli v zážitkovém závodě,
který spojuje první pomoc a rychlý pohyb v prostoru – FAST běh, kde naši
studenti získali krásné 1. místo (Ema Karaová, Hana Hrůzová, Ela Jílková
– SB) a 3. místo (Anna Balíková, Helena Bryšová, Viola Dančáková – TA).
Další tým z TA se umístil na 16. místě.
Biologická olympiáda
Kategorie A a B – téma Mládí vpřed – školního kola se účastnilo celkem
27 studentů vyššího gymnázia. Výsledky kategorie A: 1. místo – Vojtěch
Klapetek (QB), 2. místo – Dominika Madziová (1. C), 3. místo – Šimon
Pokorný (QA). Vojtěch Klapetek se v krajském kole se umístil na 10. místě
a stal se úspěšným řešitelem.
Výsledky kategorie B: 1. místo – Martin Zavřel (4. C), 2. místo – Šimon Jáger
(4. B) a 3. místo – Monika Tvarůžková (3. A). Do krajského kola postoupil
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Martin Zavřel, kde se umístil na 3. místě a dále postoupil do celostátního
kola, kde obsadil ve velké konkurenci celkově 17. místo.
V kategorii C a D se školního kola zúčastnili všichni studenti, na prvních
dvou pozicích se umístili studenti v kategorii C: Ema Bagarová (KB) a Lukáš Pražák (QB) a v kategorii D: Martin Zouhar a Klára Čepičková z KA.
Další úkoly řešilo vždy prvních deset studentů v každé kategorii a z nich
byli vybráni pro postup do dalšího kola tito: Veronika Kulhavá (KB), Valentina Kubáčková (TB) pro kategorii C a v kategorii D: Pavla Bártová a Vít
Buš (oba SA). Kvůli chybě v organizaci se bohužel úspěšní řešitelé dalšího
kola soutěže nezúčastnili.
Středoškolská odborná činnost (SOČ)
V letošním roce v soutěži SOČ pracovali čtyři studenti. Tři studenti postoupili do okresního kola, a to Martin Zavřel (4. C), Pavla Procházková
(SpA) a Markéta Nečasová (4. A).
Martin Zavřel se v oboru biologie s prací Aktivita Wnt signálních drah
v buňkách CLL umístil na 3. místě v městském kole, postoupil do krajskévýroční zpráva 2018/2019
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ho kola SOČ, které vyhrál a poté se v celostátním kole umístil na 2. místě
a kromě velkého uznání získal i možnost bojovat o nominaci na některou
z mezinárodních vědeckých soutěží. Je to historický úspěch našeho studenta v této soutěži. Gratulujeme!
Pavla Procházková v oboru matematika s prací Kuželosečky v projektivní
rovině postoupila do krajského kola, kde výborně reprezentovala naši
školu ve velké konkurenci studentů z matematických tříd ostatních gymnázií.
Markéta Nečasová v oboru fyzika s prací Výzkum plazmové polymerace
a její aplikace v biosenzorice pomocí křemenných mikrovah postoupila do
okresního kola, kde se umístila na osmém místě.
Geologická olympiáda
Ze školního kola do okresního a krajského kola v roce 2019 postoupili
Vojtěch Klapetek (QB) a Martin Zavřel (4. C), do celostátního kola pak
postoupil Martin Zavřel, který obsadil 7. místo.
Mgr. Kateřina Krumpholcová
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Říkanka o biologii pro čtyřleté gymnázium

Na Bigy jde život.
Točí se jak pivot.
Student neví, kam dřív skočit,
musí vždy svůj předmět zočit.
Milovaná „biola“
nesedře ho dohola.
První ročník zvládne vždycky,
čekají ho jenom kytky.
Třicet bylin musí najít,
jejich jména nesmí tajit.
Na papír je třeba dáti,
jejich jména dobře znáti,
někdy poradí mu máti.
Druhý ročník – zvířata
velká, malá, chlupatá,
bakterie, červotoči,
až se z toho hlava točí.
Pak tisíce hmyzáků
rozeznat máš od ptáků.
A na závěr naši savci,
nejsou všichni přece dravci.
Třetí ročník – hej, hola,
bude z tebe mrtvola.

Probíráme člověka,
pitva tě však nečeká.
Kosti, svaly, soustavy
horší jsou než představy.
Čtvrtý ročník se tě týká,
čeká tě tu genetika.
Genetické zákony
znamenají pohromy
jen pro ty, co se flákají
a z oken se koukají.
Johann Gregor Mendel
velmi dobře věděl,
co je třeba znát a umět,
nelze z okna čumět.
Eko četba v závěru
získá naši důvěru.
Protože se rádi máme,
tak učivo přijímáme,
někdy nad ním rozjímáme.
Přírodopis na Bigy
ten se Ti snad zalíbí,
budeš ho znát bez chyby.
Ing. Věra Helceletová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

PhDr. Zdeňka Růžičková (předsedkyně)
Mgr. Jiří Bernkopf
Mgr. Lenka Dobrovolná
Mgr. Nora Janečková
Mgr. Tomáš Juriga
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
Mgr. Dana Richterová
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Miroslava Ševčíková
Mgr. Lenka Valasová

2. Vzdělávání a školení učitelů
Prof. Pavlasová se zúčastnila semináře e-Twinning pro začátečníky, NIDV,
Hybešova, Brno.
Prof. Richterová, Valasová, Krátký vedli v průběhu roku pedagogické praxe
posluchačů VŠ. Prof. Juriga, Richterová a Růžičková zastávali funkce místopředsedů maturitních komisí.

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Předmětová komise pořídila nové učebnice pro nižší gymnázium, ucelenou řadu „učebnic s tradicí“ z SPN: Eva Hošnová a kolektiv: Český jazyk pro
ZŠ (6–9) s Pracovními sešity (6–9), Josef Soukal a kolektiv: Čítanka pro ZŠ
(6–9). Pouze doporučenou bude učebnice: J. Soukal a kolektiv: Literární
výchova pro ZŠ. Výběr a nákup zajistily prof. Růžičková a prof. Pavlasová.
Mezinárodní (česko-slovenský) projekt Cemach
Projekt je každoročně pořádán Ministerstvem zahraničních věcí státu
Izrael a je zaměřen na novodobé dějiny Izraele. Studenti naší školy se
zúčastnili pod vedením prof. Janečkové tohoto projektu v literární kategorii již po sedmé a opět byli velmi úspěšní. Prof. Janečková zapojila
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do tohoto projektu studenty SxA a 2.C. Zorganizovala pro ně přednášku o novodobých dějinách státu Izrael. Ve finále za ČR a SR se v první
desítce umístili čtyři studenti našeho gymnázia: 1. místo získal Matouš
Coufal (SxA), vyhrál poznávací zájezd do Izraele. Dalšími oceněnými byli
Ludmila Žídková (2. C), Anna Kunčáková (SxA), Petr Zelenka (SxA).
Olympiáda v českém jazyce
Školního kola se zúčastnilo celkem 95 studentů. V okresním kole získali:
v I. kategorii Jana Mládková z TA 3. místo; ve II. kategorii 4. místo Terezie
Šťastná ze 4. B, 5. místo Vojtěch Klapetek z QB a 6. místo Valentýna Pavlasová z 3. B. Uvedení studenti dobře reprezentovali naši školu i v krajském
kole: Jana Mládková 5. místo; 6. místo Terezie Šťastná, 11. místo Valentýna
Pavlasová a 14. místo Vojtěch Klapetek.
19.–25. 6. 2019 se konalo celostátní kolo ve Sportparku Kocanda u Humpolce a Jana Mládková z tercie A (studentka prof. Pavlasové) v něm obsadila 5. místo (z 30 účastníků).
Zapojení do Olympiády v českém jazyce organizuje prof. Richterová,
zasedala také v odborné porotě okresního i krajského kola.
Recitační soutěže
Recitační soutěž pro vyšší gymnázium se konala již osmým rokem, zúčastnilo se jí 15 studentů. V I. kategorii (do 17 let) 1. místo získala Bernadeta Osolsobě z 2. B, 2. místo David Kettmann z 2. A, 3. místo Sabina
Dospělová z QB a čestné uznání Petr Zelenka ze SxA .
Ve II. kategorii (od 17 let) 1. místo získala Martina Střechová ze SpB,
2. místo Timon Láska ze SpA a 3. místo Lenka Chmelíčková z 3.B.
Recitační soutěže Čtvrtlístek se zúčastnila Bernadeta Osolsobě z 2. B.
V krajském kole Wolkrova Prostějova naši školu důstojně reprezentovali
David Kettmann z 2. A, Bernadeta Osolsobě z 2. B, Martina Střechová ze
SpB a Timon Láska ze SpA.
Recitační soutěž pro nižší gymnázium se letos uskutečnila počtvrté.
Do městského kola s názvem Dětská scéna postoupili Pavlína Dobešová
z primy A a Josef Hynšt z kvarty A.
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Recitační soutěže a přehlídky zajišťují a studenty na ně doprovází prof. Janečková a prof. Pavlasová. Recitátory připravovaly také prof.
Růžičková a prof. Dobrovolná. Ve školní porotě zasedli prof. Janečková,
prof. Valasová a prof. Slíva. Je již tradicí, že čestným hostem v porotě byla
moderátorka České televize Lenka Solanská.
Literární soutěž
Literární soutěž na naší škole se konala již po šestnácté, avšak letos poprvé byla pořádána nejen pro vyšší, ale i pro nižší gymnázium. Zúčastnilo se
jí 29 studentů z 16 tříd.
21. února 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků s přehlídkou vítězných prací, při níž se soutěžilo o cenu publika. Literární soutěž zajišťují
a školní porotu tvoří profesoři: Růžičková, Dobrovolná, Valasová a Slíva.

Výsledková listina
I. kategorie (nižší gymnázium, 11 účastníků)
1. místo – Pavlína Lipoldová (PB)
2. místo – Ivana Bakešová (KB)
3. místo + cena publika – Jolana Sedlářová (KA)
Čestné uznání – Alena Desová (PA); Natálie Klimčíková (PA)
II. kategorie (vyšší gymnázium, 18 účastníků)
Poezie
1. místo + cena publika – Hana Válková (4. B)
2. místo – Jana Sládková (1. B); Johana Prudíková (SxA)
3. místo – Pavlína Zavřelová (1. A); Viktorie Pospíchalová (4. A)
Próza
1. místo + cena publika – Klára Zouharová (3. C)
2. místo – Eliška Borovská (1. B)
3. místo – Anna Košťálová (2. B)
Čestné uznání – Alois Brzobohatý (3. A); Vít Polák (1. B)
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Skrytá paměť Moravy – Anna Košťálová z 2. B (studentka prof. Růžičkové)
získala za svůj literární příspěvek Marie a řeka čestné uznání ve 13. ročníku
literární soutěže Skrytá paměť Moravy ve II. kategorii od 16 do 19 let na
téma Voda má, voda má… 14. 6. 2019 se zúčastnila slavnostního finále
soutěže s předáváním cen v Památníku písemnictví v Rajhradě.
Studentské divadelní představení
Prof. Bernkopf nacvičil v rámci Projektového týdne kvart s vybranými žáky
tříd KA a KB divadelní představení Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Vlasteneckou hru se střelbou a zpěvy, věnovanou založení Československé
republiky, napsala Jolana Sedlářová z kvarty B. Jolana Sedlářová vyrobila
také většinu rekvizit a zapojovala se do režijní přípravy scénky. Ostatní
studenti sháněli rekvizity a vyráběli kostýmy. Autorce se povedlo nenásilně zakomponovat do děje řadu historických událostí. Kamarádi v hospodě debatují o založení ČSR a připomínají si nejvýznamnější události,
které k tomu vedly. Ty jsou pak předváděny formou retrospektivních
vstupů (manifestace, legionáři, jednání mužů 28. října apod.). Hra byla
s úspěchem několikrát reprízována, zhlédla ji asi polovina tříd našeho
gymnázia.
Návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech
Prof. Janečková, Dobrovolná, Richterová, Růžičková, Valasová a Pavlasová
se svými třídami hojně navštěvovaly divadelní představení v brněnských
divadlech:
HaDivadlo – ’68, Vyhnání Gerty Schnirch, Maryša, Paní Bovaryová,
Doma u Hitlerů
Husa na provázku – Amerika, Lásky jedné plavovlásky, Kníže Myškin
je idiot, Vzkříšení
Divadlo U stolu – Příliš hlučná samota
Buranteatr – Parchant v klobouku
Městské divadlo (činoherní scéna) – Osmyčky
Mahenovo divadlo – Králova řeč, Je třeba zabít Sekala, Petrolejové
lampy
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Janáčkovo divadlo – Piková dáma, Louskáček
Reduta – Teror, Veroničin pokoj
Divadlo Bolka Polívky – Pozemšťan
Divadlo Polárka – Naše třída, Vnitřní nepřítel
Dětské divadlo, studio Paradox – My sibiřští medvědi
Divadlo Kalich (Praha) – Srdcový král
Exkurze maturitních ročníků do Prahy
Maturitní třídy absolvovaly literární a historickou exkurzi do Prahy, kromě
četných pamětihodností navštívily mnohá divadelní představení:
4. A s prof. Růžičkovou zhlédla divadelní představení Shylock v Divadle
Na Jezerce a Mrzák inishmaanský v Divadle v Celetné.
4. B s prof. Richterovou zhlédla divadelní představení Richard III. v Divadle v Celetné.
4. C s prof. Jurigou zhlédla divadelní představení Faust ve Stavovském
divadle a QED (Kvantová elektrodynamika) v Činoherním klubu.
Oktáva A s prof. Valasovou zhlédla představení Art v Divadle Bez zábradlí.
Oktáva B s prof. Jurigou zhlédla představení Art v Divadle Bez zábradlí
a Krvavá svatba ve Stavovském divadle.
Záložky do knih spojují školy – studenti naší školy se již počtvrté zúčastnili
tohoto česko-slovenského projektu. Studenti PA, PB, SB, část TA a TB pod
vedením prof. Pavlasové, Valasové, Dobrovolné a Ševčíkové vytvořili celkem 90 originálních záložek do knih a odeslali je partnerské škole na
Slovensko. Akce proběhla v říjnu.
Další kulturní a vzdělávací akce
Studenti z literárního semináře se zúčastnili s prof. Slívou večera poezie
Básníci v káznici (bývalá věznice na Cejlu), poeziomatu v Otevřené zahradě (na Údolní), večera poezie v ArtBaru Druhý Pád (na Štefánikově), čtení
Petra Hrušky a jeho přátel (Martin Stöhr + Vít Slíva) na Skleněné louce.
Také společně navštívili Kunštát – ateliér kunštátského výtvarníka Víta
Ondráčka a hřbitov s hroby Františka Halase, Ludvíka Kundery a dalších.
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Prof. Slíva se účastnil jako vedoucí tvůrčí dílny Dne poezie na gymnáziu
Špitálská v Praze.
Prof. Janečková absolvovala s 2. C a 3. A kulturní exkurzi do Vídně, se
studenty sexty A navštívila vilu Tugendhat a pro 2. C zorganizovala exkurzi do České televize.
Prof. Richterová absolvovala se SpA a SpB prohlídku vily Tugendhat
a exkurzi do Osvětimi.
Prof. Valasová zorganizovala pro třídy vyššího gymnázia promítání
filmů Jan Palach a Hovory s TGM v kině Lucerna.
Prof. Pavlasová absolvovala v rámci literárního cvičení (TA, TB) exkurzi
ve vile Löw-Beer. Prof. Dobrovolná zavítala s primou A exkurzi do Rádia
Proglas.
Tercie A s prof. Pavlasovou a tercie B s prof. Valasovou absolvovaly
v rámci akce Týden poezie workshop tvůrčího psaní v Památníku písemnictví v Rajhradě.
Prof. Pavlasová zorganizovala pro tercii A workshop tvůrčího psaní
s lektorkou dr. Andreou Procházkovou z Památníku písemnictví v Rajhradě (v rámci soutěže Skrytá paměť Moravy).
Žáci primy A pod vedením prof. Dobrovolné sehráli dle vlastních dramatizací pět antických bájí.
PhDr. Zdeňka Růžičková
Cemach
Třídy SxA a 2.C se zapojily do projektu CEMACH vyhlášeného Ministerstvem zahraničních věcí státu Izrael. Úkolem bylo napsat text zaměřený
na tuto zemi. Biskupské gymnázium Brno opět bylo nejúspěšnější ze
zúčastněných škol. Ocenění získali čtyři naši studenti. Ludmila Žídková
(2. C), Anna Kunčáková (SxA) a Petr Zelenka (SxA) získali poukázku na
2 000 Kč od řetězce Alza. Celou soutěž vyhrál Matouš Coufal (SxA). Matouš
se může těšit na krásné prázdniny, protože vyhrál poznávací zájezd do
Izraele.
Ceremoniál se konal v historických prostorách pražské Židovské obce
v Maiselově ulici. Ceny studentům předával velvyslanec státu Izrael
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Matouš Coufal ze sexty A, vítěz soutěže Cemach

v České republice pan Daniel Meron a prezident Česko-izraelské smíšené
obchodní komory Pavel Smutný, který ve svém projevu zdůraznil, že
tento typ soutěže studenty rozvíjí především v oblasti talentu a sebevědomí. Pokud se tyto vlastnosti propojí, vznikne ten nejvíce žádaný mix,
jedno bez druhého efekt nepřinese.
Reprezentativního předávání cen se zúčastnili výherci loňských kol
i naši absolventi, například Anna Jordanová po výhře v soutěži v roce
2012 začala s organizátory spolupracovat.
Mgr. Nora Janečková
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»

PhDr. Irena Nekvindová (předsedkyně)
Mgr. Martin Doležel
Mgr. Denisa Hobžová
PhDr. Petr Krátký
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Dana Richterová
PhDr. Zdeňka Růžičková
Mgr. Veronika Řeháková
Mgr. Lucie Zavřelová

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Itálie (Padova, Verona, Benátky, Treviso) – Projektový týden sext a 2. ročníků
Polsko – Krakov
Polsko – Osvětim, Březinka
Třebíč – bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť
Praha – po stopách operace Anthropoid
Veveří – hrad, kaple
Olomouc – přemyslovský hrad (muzeum), historické centrum
Kanice – Archiv bezpečnostních složek
Jurkovičova vila
Vila Tugendhat
MZM – výstava Tajemná Indonésie, Hanzelka a Zikmund
MMB (Špilberk) – výstava ke stému výročí vzniku republiky
Kounicovy koleje
Kapucínská hrobka
Dějepisná olympiáda
Šimon Janík (TA) školní kolo – 1. místo, postup do okresního kola
Exkurze do Osvětimi
Dne 24. května 2019 jsme se vydali do koncentračního tábora v Osvětimi.
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Jednalo se o jednodenní exkurzi pro studenty septim. Doprovázely nás naše
profesorky dějepisu.
Krátce po příjezdu jsme zavítali do tábora Auschwitz I, jehož budovy
sloužily před druhou světovou válkou jako kasárna polské armády. Nacisty byly přeměněny na koncentrační pracovní tábor pro politické vězně.
Viděli jsme bránu, kterou se v ranních hodinách muselo protlačit
20 000 vězňů do práce, památeční fotografie Židů vystupujících z vlaku
jen několik minut před smrtí, místnosti s kufry či vlasy zavražděných
nebo dům Rudolfa Hösse a jeho rodiny.
Z velké části již zdevastovaný druhý tábor Auschwitz II – Birkenau, který naráz pojmul přes 100 000 vězňů, jsme měli možnost si prohlédnout
vzápětí.
Končící koleje, místa selekce, rozvaliny plynových komor i pozůstatky
pokoje doktora Mengeleho, památník obětem holocaustu – to jsou jen
střípky toho, co každému z nás bezpochyby utkvělo v paměti.
Osobně bych vyzdvihl osobu pana průvodce, který s přehledem odpověděl
na jakoukoliv naši otázku a důkladně nám přiblížil hrůzy, které se v táboře
děly.
Rád bych také poděkoval škole za poskytnutí příležitosti vidět vše na
vlastní oči, člověk hned zváží své dosavadní životní hodnoty …
Jan Musil (SpA)
Po stopách operace Anthropoid
V pátek 26. 4. 2019 se naše třída vydala do Prahy po stopách atentátu na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Nejprve jsme navštívili onu pověstnou zatáčku v pražské Libni, kde
parašutisté provedli atentát na Reinharda Heydricha. Bylo třeba trochu
představivosti, dnes je totiž zatáčka téměř k nepoznání, místem vede
rychlostní komunikace. Právě u památníku operace Anthropoid jsme si
připomněli situaci před atentátem, výcvik parašutistů ve Velké Británii,
jejich seskok na naše území a průběh samotného atentátu. Poté jsme
se vydali po trase Josefa Gabčíka, který utíkal z místa atentátu proná118
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Vítězný tým s panem ředitelem na návštěvě u kardinala Duky

sledován Heydrichovým řidičem Johannesem Kleinem. Mohli jsme vidět
například sloupek před řeznictvím, o který se Klein opíral, když ho Gabčík postřelil.
Následně jsme začali stoupat k nemocnici Na Bulovce, kam byl zraněný
Heydrich převezen, a kde byl vyšetřen a následně operován. Dozvěděli
jsme se o jeho pobytu v nemocnici, léčbě a zejména o jeho náhlé smrti,
která stále není zcela objasněna.
Od nemocnice jsme pokračovali cestou, po které na kole ujížděl druhý
z atentátníků, Jan Kubiš. Ukázali jsme si dům, u kterého nechal stát své
kolo, a taky jsme se mohli podívat na pamětní desku čtrnáctileté Jindřišky Novákové, která kolo odvezla domů. Dozvěděli jsme se, jaký byl její
další osud – po vyzrazení adres odbojářů Karlem Čurdou gestapu – byla
převezena do koncentračního tábora Mauthausen, kde byla popravena.
Posledním místem, které jsme v rámci programu navštívili, byla krypta
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, ve které se parašutisté ukrývali. Před vstupem do krypty jsme zhlédli dokumentární film o atentátu,
a poté už jsme vešli dovnitř. Průvodkyně nám v detailech popsala život
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v kryptě, a dokonce jsme měli možnost vyzkoušet si, jaké tu měli parašutisté podmínky – zhasnula na chvíli světlo. Prohlídka byla zakončena
uvnitř kostela, kde jsou do dnešního dne viditelné díry ve zdech způsobené zbraněmi nacistických vojáků, kteří úkryt vypátrali a do kostela
vpadli.
Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých skutečností a hlavně
to, že jsme mohli stát na místech, kde se vše skutečně odehrávalo, byl
pro nás mnohem silnější zážitek, než když jsme o této události poslouchali ve škole v hodinách dějepisu.
Eliška Jeřábková (SpB)
Vítězství dějepisného týmu Bigy v česko-slovenské soutěži
V letošním školním roce proběhlo na podzim finále XXVII. ročníku Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR. Téma tohoto ročníku znělo:
Rok naděje a léta zklamání. Pozorný čtenář snadno odhadne, že se jedná
o období započaté Pražským jarem a následnou srpnovou invazí vojsk
Varšavské smlouvy v roce 1968 s přesahem do období normalizace;
v tomto soutěžním ročníku po rok 1977.
V dubnu 2018 se uskutečnila krajská kola. Účast byla vysoká: 186 gymnázií z České republiky a 76 gymnázií ze Slovenska. Náš tým ve složení Jiří
Balabán, Pavel Šebek a Jakub Urban skončil na celkovém druhém místě
– za gymnáziem v Plzni.
Finále se uskutečnilo ve čtvrtek 22. listopadu 2018, a to tradičně v Chebu, v sídle hlavního organizátora. Soutěžilo celkem 75 týmů. Tým Bigy
ve složení Jiří Balabán (4. A), Jakub Urban (OkA) a Adam Janík (SpB) pod
vedením Mgr. Martina Doležela získal v této čtyřkolové soutěži nejvíce
bodů (209 z možných 260) a získal zlaté medaile. Pohár vítězů se tak
po čtyřech letech opět vrátil k nám! Na druhém místě (205 bodů) se
umístilo gymnázium z Valašských Klobouk a na třetím místě skončil tým
ze slovenské Galanty (196 bodů).
Kromě zlatých medailí, poháru a tradičních knižních darů tým obdržel
i několik hodnotných věcných darů, dále pak vstupenky na divadelní
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Vítězný tým s historikem, prof. Vilémem Prečanem

představení a především pak pozvánku do Evropského parlamentu
v Bruselu. Ceny vítězům předávala významná osobnost – historik a bývalý disident prof. Vilém Prečan.
Po úspěchu v soutěži následovala celá řada přijetí a setkání. V prosinci
přijal dějepisný tým i s panem ředitelem brněnský sídelní biskup Mons.
Vojtěch Cikrle. V lednu 2019 byl dějepisný tým pozván, opět s panem
ředitelem, na setkání s vrcholnými představiteli církve a státu. Byli též přítomni zástupci hlavního organizátora – chebského gymnázia – a gymnázia ve slovenské Galantě. Nejprve se uskutečnila schůzka s pražským
arcibiskupem a kardinálem Dominikem Dukou, poté přijal vítězný tým
také předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a místopředseda
Senátu Milan Štěch. Tým se rovněž setkal s historiky Jaroslavem Šebkem
z Akademie věd ČR a s Pavlem Blažkem z Ústavu pro studium totalitních
režimů. Pozdravili se také s legendárním fotbalistou Karlem Dobiašem.
Naši soutěžící se také zúčastnili pietních akcí spojených s výročím sebe-
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upálení Jana Palacha a navštívili také jeho hrob na Olšanských hřbitovech.
Ve čtvrtek 17. ledna 2019 byl student Jiří Balabán pozván do studia
České televize, aby v pořadu Události, komentáře odpovídal na otázky
týkající se výuky moderních dějin na gymnáziu.
Ve dnech 18.–20. března 2019 navštívil dějepisný tým Bigy společně
s organizátorkami dějepisné soutěže hlavní město Evropy – Brusel. Stalo
se tak na pozvání slovenského europoslance, bývalého ministra zahraničí SR Eduarda Kukana. Dějepisný tým se v Bruselu setkal rovněž s českými europoslanci Jaromírem Štětinou a Pavlem Svobodou; přítomen
byl také tiskový poradce Marek Hannibal. Během pestrého programu,
v němž nechyběla ani návštěva zasedání zahraničního výboru Evropského parlamentu, měl dějepisný tým možnost seznámit se s fungováním
Evropského parlamentu, Evropské komise a Evropské rady. Celá tato
návštěva se nesla v příjemném duchu a všichni účastníci na to budou
dlouho vzpomínat.
Sérii návštěv pak tým ukončil 3. dubna 2019 návštěvou Národní rady
Slovenské republiky v Bratislavě.
Všem zúčastněným, vítěznému týmu i Mgr. Martinu Doleželovi, který
přípravu na soutěž obětavě vedl, gratulujeme a děkujeme za vynikající
reprezentaci školy a přejeme do budoucna mnoho dalších úspěchů!
PhDr. Vladimír Krátký
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1. Složení předmětové komise
» Mgr. Miroslava Ševčíková (předsedkyně)
» Mgr. Stéphanie Dufond
» Mgr. Martina Tinková
Paní profesorka Kristýna Švorcová odešla v říjnu na mateřskou dovolenou, místo ní nastoupila k 1. listopadu Mgr. Jana Hegerová.

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Martina Tinková – Sympózium Poděbrady – L‘interdisciplinarité dans
l‘enseignement/l‘apprentissage du FLE, Poděbrady
Formation continue PdF MU – Další vzdělávání učitelů francouzského
jazyka
Aplikace Web 2.0 (workshop) – literární text v hodinách francouzštiny

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzštině
(Olympiades de français)
Kategorie ZŠ A2: Ivana Bakešová (KB) – 3. místo
Kategorie SŠ B1: Eliška Havlíčková (2. A) – 4. místo
Kategorie SŠ B2: Ondřej Brdečko (SpB) – 2. místo
K Evropskému dni jazyků se konaly dvě akce. Studenti TB a QB připravili
interaktivní nástěnku na téma počasí. Studenti 2. ročníků navštívili Francouzskou alianci, kde pro ně byl připraven jazykový Pelmel.
V rámci Projektového týdne jsme uskutečnili výměnný zájezd do města
Tours a okolí. Navštívili jsme zámky na Loiře, troglodytické bydlení, hrob
sv. Martina, vinice. Byl pro nás uspořádán také malý koncert. Studenti
měli možnost prohlédnout si francouzské gymnázium a konzervatoř,
kde si pohovořili se studenty o francouzském školství a maturitě.
Mezinárodní zkoušky DELF
Naše škola zůstává stále jediný zkušebním centrem pro DELF scolaire
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v Jihomoravském kraji. Všichni studenti našeho gymnázia zkoušku
úspěšně složili.
V rámci školní projekce Francouzského filmového festivalu shlédli studenti KB a SpB ve Francouzské alianci Brno animovaný film Louise en Hiver.
Koncem ledna jsme přivítali Mgr. Martina Foreta, Ph.D. z Univerzity
Palackého v Olomouci, který studentům přiblížil historii i současnost
frankofonního komiksu. Studenti z osmi tříd vyššího gymnázia shlédli
česko-francouzské představení LEGOrytmus pohybového divadla tYhle,
po kterém následovala debaty s herci na témata zahrnující sport, divadlo
a politiku. Maturitní ročníky se zúčastnily výukového programu Frankofonie ve Francouzské alianci Brno.
V únoru proběhlo školní kolo soutěže ve francouzské konverzaci – Olympiades de français.
Nově se francouzštináři SpB a třetích ročníků zapojili do soutěže
LECTURE A VOIX HAUTE – čtení francouzských básní, letos na téma Láska a přátelství. V dubnu se v Hradci Králové konalo celostátní kolo pod
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vedením francouzského divadelního režiséra Erica Cénata. Naši školu
reprezentovaly Johana Košková a Daniela Bedáňová ze 3.A.
Studentka 1. A Magdalena Rusinová uspěla u výběrového řízení na
roční studijní pobyt ve Francii.
K Mezinárodnímu dni Frankofonie uspořádala Pdf MU didaktické dílny,
kterých se zúčastnili studenti KB a QB. Rozšířili si své znalosti geografie, objevili jazykové zvláštnosti Québecu, pohráli si s písňovými texty
a francouzskými příslovími.
Studenti TB zazpívali a zatančili na akci Présentation en français organizované SUF píseň Champs Élysées. Sabina Prosečová a Veronika Foltýnková z KB tam zahrály vlastní scénku La boutique.
Doc. Kadlec z Univerzity Palackého v Olomouci přednesl studentům
vyššího gymnázia o francouzských zámořských územích Francie.
Pro francouzštináře tercií, kvart a kvint jsme pozvaly divadelní soubor
pařížských základních škol, který v sále B5 zahrál pohádku Oslí kůže, po
které následovala malá divadelní dílna.
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Čtyři studentky z KB poslaly své práce na téma Můj hrdina do soutěže
nakladatelství Fraus. Jejich práce byly oceněny drobnými dárky.
V letošním roce jsme se zapojily do šablony tandemové výuky a i nadále
chceme pokračovat ve spolupráci s PdF i FF MU. Jejich studentům umožňujeme sběr dat ke psaní bakalářských a diplomových prací. Založily
jsme novou školní soutěž ABCD, která si klade za cíl rozšířit slovní zásobu
studentů.
Stále se snažíme o co největší rozmanitost, jak ve výuce, tak v účasti na
akcích mimo ni. Pro snazší rozhodování o výběru druhého jazyka jsme
pro primu B uspořádaly seminář o francouzštině. Na příští rok chystáme
mj. Projektový týden v Provence.
Naše díky patří studentům kvinty B, kteří nápaditě připravili Dny otevřených dveří a trpělivě odpovídali na řadu otázek svých budoucích
spolužáků a jejich rodičů.
Mgr. Martina Tinková
Mgr. Miroslava Ševčíková
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Jitka Piskačová (předsedkyně)
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Martina Obdržálková
Mgr. Lucie Urbancová
Mgr. Jiří Vondra
RNDr. Miloš Winkler

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Jitka Piskačová – Veletrh nápadů učitelů fyziky 31. 8.–2. 9. 2018, České Budějovice
Mgr. Jitka Piskačová, Mgr. Jana Hynštová – Dílny Heuréky – mezinárodní
konference, 21.–23. 9. 2018, Náchod
Mgr. Jitka Piskačová, Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Marek Henc – Heuristická
výuka fyziky pro střední školy prakticky, Praha
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Mgr. Jiří Vondra – Heuristická výuka fyziky pro základní školy prakticky,
různé víkendy, Praha
Mgr. Jitka Piskačová, Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Marek Henc – konference
projektu Elixír do škol, 24.–26. 5. 2019, Hradec Králové
Mgr. Jitka Piskačová, Mgr. Jana Hynštová – Regionální centrum Brno
v rámci projektu Elixír do škol – setkávání fyzikářů 1× měsíčně
Mgr. Pavel Koukal – Fyzikální kavárna, PřF MU Brno, v průběhu celého
roku, 1× měsíčně

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Astronomická olympiáda
Školního kola se zúčastnilo celkem 76 studentů.
Krajského kola se zúčastnilo 5 studentů, z toho 2 postoupili do finále. Ve
finále v Praze naši školu reprezentoval Matěj Zamazal z tercie A, který se
umístil na 14. místě.
Fyzikální olympiáda
Kategorie A (oktáva, 4. ročníky) – Jiří Kohl (QB) – 6. místo, postup do celostátního kola.
Kategorie C (sexta, 2. ročníky) – Filip Jagoš (2. C) – 3. místo
Kategorie D (kvinta, 1. ročníky) – Jiří Kohl (QB) – 2. místo
Jan Pijáček (1. C) – 16. místo
Josef Šikula (1. C) – 19. místo
Vojtěch Brdečko (QB) – 23. místo
Anežka Babáková (QA) – 27. místo
Kategorie E (kvarty) – Josef Hynšt (KA) – 1. místo
Vojtěch Marek (KB) – 10. místo
Petr Piňos (KB) – 6. místo
Vojtěch Vašík (KB) – 18. místo
Kategorie F (tercie): Šimon Genčur (TA) – 5. místo
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Studenti našeho gymnázia se letos zúčastnili i týmových soutěží Fyziklání on-line, Fyziklání, Wings of future, SAB Space Challenge, Mission Zero. Jiří
Kohl z QB byl součástí českého týmu na Přírodovědné olympiádě zemí
Evropské Unie EUSO v Portugalsku, který získal stříbrnou medaili. Gratulujeme!
V rámci projektu Elixír do škol na naší škole jednou měsíčně probíhají
setkání fyzikálního centra. Na těchto setkáních se účastníci seznamují
s aktivizujícími metodami výuky, s badatelsky orientovanou výukou,
s náměty na demonstrační i žákovské experimenty a metodikou zaměřenou na jejich efektivní využití. Na organizaci a vedení setkání se podílí
Mgr. Jitka Piskačová.
V říjnu a listopadu jsme vedli asistentskou praxi studentů Marie Múčkové (PřF MU), v březnu a dubnu jsme vedli pedagogickou praxi Adama
Šťastného a Veroniky Cejpkové (PřF MU).
Vybraní studenti vyššího gymnázia se zúčastnili již tradičně didaktického semináře na PřF MU; v tomto školním roce se naši studenti zúčastnili
celkem tří seminářů.
Projektový týden sext a druhých ročníků
8.–11. 10. 2018 program skupiny fyziky a chemie zajistili RNDr. Miloš
Winkler spolu s RNDr. Janem Tarabou, Ph.D. na téma Radioaktivita. Studenti měřili radioaktivní pozadí v okolí školy a přispěli tak k rozšíření map
projektu Selfcast. Státní ústav radiační ochrany zveřejnil výsledky měření
na stránkách http://safecast.org/tilemap/?y=49.2&x=16.5882&z=14&l=0
&m=2.
10. 10. 2018 zajistil hladký průběh soutěže Přírodovědný klokan Mgr. Marek
Henc. Soutěže se zúčastnilo 233 studentů tercií až sext a 1. a 2. ročníků.
8. 11. 2019 navštívily druhé ročníky a sexty spolu s Mgr. Martinou Obdržálkovou, Mgr. Renatou Fojtů a Mgr. Lucií Urbancovou Ústav fyziky materiálů. Studenti vyslechli zajímavou přednášku prof. Klusáka experimentů
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a informací, která zajímavou formou přibližovala téma napětí, mechanického i elektrického. V další části si pak studenti prohlédli laboratoře ústavu – křehký lom, únava materiálů, creep, laboratoř elektrických a mag netických vlastností, elektronový mikroskop.
9. 11. 2018 vybraní studenti 3. ročníků a septim se spolu s Mgr. Jiřím
Vondrou zúčastnili exkurze při Ústavu přístrojové techniky.
Během listopadu a prosince 2018 proběhlo školní kolo Astronomické
olympiády, zúčastnilo se celkem 76 studentů školy. 18. 1. a 25. 3. 2019
jsme uspořádali prezenční část krajského kola této olympiády. Řešení
prezenční části se zúčastnilo 5 studentů.
28. 11. 2018 proběhla v prostorách školy internetová soutěž Fyziklání-on line, zúčastnilo se 25 studentů.
Na Dny otevřených dveří, 29. 11. 2018 a 29. 1. 2019, jsme zájemcům o studium předvedli prostory učeben a laboratoří, představili jsme jim elektronový mikroskop a studenti tercií předváděli zajímavé experimenty.
8. 1. 2019 se tercie B zúčastnila programu Technologie pro XXI. století
v Kaprálově mlýně.
6.–10. 3. 2019 se naši studenti podíleli na programu Pod drobnohledem
v rámci Dnů elektronové mikroskopie ve VIDA centru.
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13. 3. 2019 studenti primy B představili dětem z naší mateřské školky, co
se naučili ve fyzice. Po půlhodinovém vystoupení, kde ukázali, jak zkoumají svět okolo nás a představili gravitační, elektrickou a magnetickou
sílu, následovaly dílničky pro děti. Program se studenty připravila Mgr.
Jana Hynštová. Vystoupení studentů je možné shlédnout na https://
www.youtube.com/channel/UCCcDWhgqMLtcvk2lf1Iv4JA.
Celoročně probíhal kroužek Elektronové mikroskopie, který vedl RNDr. Miloš Winkler, navštěvovalo jej celkem 13 studentů z kvinty B a z obou prim.
V letošním roce z fyziky úspěšně odmaturovalo celkem 15 studentů.
Fyzika pronikla i do krásné literatury a poezie, jak demonstruje následující báseň Víta Slívy.
Mgr. Jitka Piskačová
Žně
V trubičkách slámy
urychlují se částice času!
Fyzik tě spočítá,
hypotetickou hmotu,
a rozladěn
půjde spát.
Usne-li vůbec,
dolehnou sny:
bezinky ďáblovy broky,
jablko granát.
– Vyšlehne srpen,
plamenomet.
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»

PaedDr. Jolana Němcová (předsedkyně)
Mgr. Jiří Bernkopf
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Lenka Dobrovolná

2. Vzdělávání a školení učitelů
PaedDr. Jolana Němcová, Mgr. Ilona Doleželová – 19.–21. března 2019 –
hodnotící hudební semináře 26. ročníku Celostátní přehlídky zájmové
umělecké činnosti církevních škol v Odrách
Volné večery – návštěvy vybraných hudebních představení (nejen) v Národním divadle Brno společně se žáky z řad zájemců
PaedDr. Jolana Němcová – pedagogické vedení praxe
Pdf MU Brno, Katedra hudební výchovy – jarní semestr Bc. Marie Mašterová

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Maturity z hudební výchovy
Anežka Šujanová (4. B) – klavír
Lucie Zdražílková (4. B) – klavír
Kateřina Bílková (4. A) – příčná flétna s klavírním doprovodem
Daniel Polanský (OkA) – klavír
Barbora Šobová (OkB) – zpěv za kytarového doprovodu
Kulturní kalendář kabinetu hudební výchovy 2018/2019 – vybraná večerní
představení především z repertoáru Národního divadla Brno (opera,
balet, činohra): Gaetano Donizetti/Magdalena Švecová: Nápoj lásky (o.)
v Mahenově divadle; Petr Iljič Čajkovskij/Martin Glaser: Piková dáma (o.)
v Mahenově divadle; Vít Zouhar a Tomáš Hanzlík/ Rocc: La Dafne (o.)
v Redutě; Jiří Teml/Marek Mokoš: Kocour V Botách (o.) v Redutě; Bedřich
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Smetana/Ondřej Havelka: Prodaná nevěsta (o.) v Janáčkově divadle; Béla
Bartók/David Radok: Modrovousův hrad (o.) a Arnold Schönberg/ David
Radok: Očekávání (o.) v Janáčkově divadle; Sergej Sergejevič Prokofjev/
Mário Radačovský: Romeo a Julie (b.) v Janáčkově divadle; Petr Iljič Čajkovskij/Robert Strajner: Labutí jezero (b.) v Janáčkově divadle; 4 taneční
choreografie: Spolu – Mário Radačovský na hudbu F. Schuberta, Walking
mad – Johan Inger na hudbu Maourice Ravela a Arvo Pärta, Masculine
feminine – Lukáš Timulák a Petite mort – Jiří Kylián na hudbu Mozartových
Klavírních koncertů A dur a C dur, jejich druhých vět; Alena Mornštajnová/ Martin Glaser: Hana (č.) v Mahenově divadle; Francis Polenc/ David
Radok: Lidský hlas (o.) a Bohuslav Martinů/ David Radok: Tři fragmenty
z Juliette (o.) v Janáčkově divadle.
HaDivadlo: Arnošt Goldflam/kolektiv HaDivadla: Doma u Hitlerů aneb
Historky z Hitlerovic kuchyně (č.).
Divadlo Husa na provázku: Kateřina Tučková/Anna Davidová: Vitka (č.)
– se zájemci z řad našich studentů je navštívily prof. Doleželová, Němcová, Sedláková a Valasová.
PaedDr. Jolana Němcová využila pozvání projektové manažerky Mgr.
Kamily Murlové DIFA JAMU na premiéry v Divadle na Orlí, a to na činohru
Světová duše (5. 9. 2018), muzikál Anna Kareninová (20. 9. 2018), činohru
Zítra to spustíme (18. 10. 2018), muzikál Cabaret (24. 1. 2019) a muzikál
Offline! (28. 2. 2019) a tyto tituly hned následně nabízela studentům
a pedagogům.
19. září 2018 organizovalo Biskupství brněnské III. ročník Dne církevních škol, a to s jiným záměrem: potěšit klienty domovů seniorů v Brně
a blízkém okolí svým vystoupením či jinou pomocí. Zahájení proběhlo
v katedrále sv. Petra a Pavla, kde mši svatou doprovázela svými zpěvy
naše Schola Bigy pod vedením Adama Janíka (SpB). Následoval přesun
do Domova pro seniory v Brně-Lesné. Zde nejprve vystoupily starší děti
oddělení Berušek a Broučků z MŠ s pěti písničkami a poté Schola Bigy
Brno. Krátkou zdravici před poslední písní pronesl pan ředitel Mgr. Karel
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Mikula. Děti z MŠ rozdaly dárečky klientům domova. Hned jsme byli osloveni s prosbou o vánoční vystoupení, které se uskutečnilo 11. prosince
2018.
Schola Bigy Brno 13. prosince vystoupila s programem na náměstí Svobody v bloku církevních škol v rámci akce Brněnské Vánoce.
Povídání Mgr. Pavla Macků, Ph.D. o historickém vývoji melodických hudebních nástrojů se zaměřením na strunné a dechové (společně s oddělením výtvarné výchovy) proběhlo dne
9. 11. v 1. A, dne 19. 12. v 1. B, 18. 2. v QA a 1. C a dne 12. 3. v QB (za pedagogických dohledů prof. Němcové, Hruškové, Hubáčkové a Vrbové).
Předmětová komise se popáté zapojila do Projektových dnů 2. ročníků
a sext. 8.–11. října 2018 jsme absolvovali exkurzi Divadla na Orlí spadajícího pod HF JAMU s produkční projektů DIFA JAMU Mgr. Kamilou
Murlovou a následně tvůrčí pěveckou dílnu pod vedením doc. Dady
Klementové ve zkušebním sále Divadla na Orlí, komentovanou prohlídku
Besedního domu s dramaturgem Filharmonie Brno Mgr. Vítězslavem Mikešem, Ph. D. a byli jsme přítomni zkoušce Filharmonie Brno s dirigentem
Pavlem Šnajdrem, zúčastnili se přednášky prof. Miloše Štědroně na téma
Od opery k muzikálu v Ústavu hudební vědy FF MU Brno, absolvovali
exkurzi divadla Reduta s podrobným výkladem MgA. Patrície Částkové,
dramaturgyně Opery NdB, lektorovanou prohlídku Památníku Janáčka
na téma Život a dílo Leoše Janáčka, v závěru pak byli na dopoledním
představení Jája a Pája v Divadle Radost, kdy nás následně manažer
MgA. Petr Jančařík provedl Muzeem loutek a zákulisím divadla.
12. prosince 2018 se uskutečnila v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje, vernisáž 8. ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy země.
Vernisáž zahájilo duo Adam Janík ze SpB (barytonový saxofon) a Marek
Šudák ze SxA (klarinet/tenor-saxofon), zahráli další dvě jazzové skladby
před slavnostním otevřením prohlídky výtvarných prací studentů zú134
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častněných škol z Jihomoravského kraje. Toto kulturní setkání bylo v režii
Mgr. Dity Friákové, pracovnice odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Mgr. Hany Novotné, kulturně-výchovné pracovnice Slovanského hradiště v Mikulčicích. Slavnostního zahájení
byli přítomni rovněž vedoucí představitelé Krajského úřadu JmK a za
Biskupské gymnázium Brno a mateřskou školu PaedDr. Jolana Němcová.
Vánoční hudební matiné se uskutečnilo dne 21. 12. 2018 v sále B5, o výzdobu sálu a drobné papírové dárečky se postarala prof. Hrušková,
ozvučení zajistil Bronislav Berník, moderovali Anna Kameníková a Ondřej
Liška (SxB). V úvodu se představila obě oddělení naší mateřské školy –
Berušky a Broučci se třemi písničkami, dále Martin Kubíček (QB) – klavír,
Ivana Bakešová (KB) – vlastní dvě písně: zpěv a klavírní doprovod, Veronika Grossová (SxB) – klavír, Tomáš Vaněk (SA) – klarinet, vokální kvarteto
ve složení: Lada Charvátová, Anna Keprtová (2. A), Vojtěch (QB) a Ondřej
Brdečkovi (SpB) za klavírního doprovodu Davida Kettmanna (2. A).
Závěrečné vystoupení studentů 2. ročníků a sext s názvem Punto musicale v sále školy B5 proběhlo 12. června.
Na Den Bigy dne 27. června 2019 jsme opět dopoledne pořádali v sále
školy B5 Hudební matiné s podtitulem Bonbónky našich studentů.
Soutěže – hodnotící přehlídky
Ve dnech 19.–22. března 2019 proběhl 26. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách. Vystupující, níže zmíněni,
nadchli hodnotící pětičlennou odbornou porotu a byli vybráni do večerního Galaprogramu, který se uskutečnil ve čtvrtek 21. března v oderském Dělnickém domě: Anežka Čalkovská (3. B) – zpěv, ukulele a Aleš
Fojtík (SpA) – elektrická kytara – získali Čestné uznání poroty v kategorii
hudební, Klára Čalkovská (2. C) získala za autorskou choreografii výrazového tance Čestné uznání poroty v kategorii taneční a Cenu diváka za
vystoupení Cage of Bones.
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Školní hudební skupina Pla(NK)tón

Odborná porota ocenila Zlatým pásmem v hudební kategorii Scholu
Bigy Brno pod uměleckým vedením Adama Janíka (SpB) a manažerkou
Karolínou Blahovou (SpA).
V rámci čtvrtečního večerního koncertu školních rockových kapel
premiérově a s velikým ohlasem vystoupila hudební skupina Pla(nk)tón
s uměleckou vedoucí Ivanou Bakešovou (KB) – autorka písní a jejich aranží, zpěv a klavír, dále ve složení:
Anežka Čalkovská (3. B) – zpěv, Ondřej Brdečko (SpB) – kytara, Adam
Janík (SpB) – altový saxofon, Tomáš Javora (CiGy a SOŠPg) – baskytara
a Vít Bakeš (CiGy a SOŠPg) – akustická bicí souprava.
Také vystoupilo alternativní rock uskupení Gute Nacht ve složení:
Dominik Němec (4. C) – baskytara, Aleš Fojtík (SpA) – elektrická kytara, Václav Valenta (SpB) – kytara, Adam Janík (SpB) – altsaxofon, Daniel
Polanský (OkB) – akustická bicí souprava, Anežka (3. B) a Klára (2. C) Čalkovské – vokály a spolu s nimi čtyři vokalisty – studentky z CiGy a SOŠPg
Lerchova Brno.
Z nabídky doprovodného programu Přehlídky bylo možné si prohlédnout výstavu Ještě jsme ve válce: Příběhy 20. století a další výstavu Jan Zajíc,
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v kostele sv. Bartoloměje prožít slavnostní mši svatou, tak jako Večer
chval z domova mládeže, který přenášela televize Noe. Studenti mohli
navštívit divadelní představení (nejen pro neslyšící) Srdce v prachu, oči
planoucí v podání studentů JAMU.
PaedDr. Jolana Němcová a Mgr. Ilona Doleželová se po dobu konání
Přehlídky zúčastnily také hodnotících seminářů odborné poroty – hudební kategorie, které vedli pedagogové, lektoři a sbormistři Mgr. Ivana
Kleinová a Jurij Galatenko.
Finanční příspěvek Spolku přátel Bigy Brno uhradil cestovné našim
účinkujícím studentům a účastnický poplatek pořádající oderské škole.
27. ročník Celostátní přehlídky v Odrách se uskuteční ve dnech 17.–20.
března 2020. Již teď se na něj těšíme!
15. dubna 2019 naši školu zastoupili na 11. ročníku přehlídky s názvem
DiHuTaJ (divadlo, hudba, tanec a jiné) v Divadle Barka Brno tito studenti:
Anežka Čalkovská (3. B) – zpěv, ukulele, Aleš Fojtík (SpA) – elektrická
ky tara; Klára Čalkovská (2. C) – autorská choreografie scénického vystoupení Cage of Bones a hudební skupina Pla(nk)tón s uměleckou vedoucí
Ivanou Bakešovou (KB) – autorka písní a jejich aranží, zpěv a klavír, dále
ve složení: Anežka Čalkovská (3. B) – zpěv, Ondřej Brdečko (SpB) – kytara,
Adam Janík (SpB) – altový saxofon, Tomáš Javora (CiGy a SOŠPg) – baskytara a Vít Bakeš (CiGy a SOŠPg) – akustická bicí souprava.
PaedDr. Jolana Němcová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»

Mgr. Blanka Hrušková (předsedkyně)
Mgr. Jana Hubáčková, Ph.D.
Mgr. Sylvie Němcová
Mgr. Marie Vrbová

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Blanka Hrušková, Mgr. Marie Vrbová – Šablony I – kurz anglického
jazyka, celková dotace 60 hodin

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý školní rok
a výsledky v soutěžích
Projektový týden kvart, sext a druhých ročníků
Spolupráce s ostatními předmětovými komisemi – materiál na různé projekty a aktivity (diplomy, kulisy, plakáty, výtvarná dílna pro učitele aj.)
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Spolupráce s MŠ – prostory, zázemí a vypalování keramiky pro MŠ (keramický kroužek)
Lektorská činnost, účast v porotě výtvarné soutěže
Vedení pedagogické praxe – Pdf MU (pět studentů), Pedagogické lyceum
Brno (jeden student)
Maturity z výtvarné výchovy
V tomto školním roce maturovalo z výtvarné výchovy celkem devět studentů, jmenovitě: Magdalena Bušová, Eleni Gurutidu, Karolína Burešová
(všechny z OkA), Marie Hudcová, Pavel Konopka (oba z OkB), Petra Gašperčíková, Soňa Kališová, Alžběta Indrová a Julie Charouzová (všechny
4. A).
Mgr. Blanka Hrušková
Vážená paní profesorko, dnes večer jsem se na internetu úplnou náhodou proklikal ke klipu, který v rámci závěrečného projektu z výtvarky
na BiGy udělal můj kamarád a spolužák Honza Mizera – https://www.
youtube.com/watch?v=laAjX98iS7k
Chvilku jsem nad tím přemýšlel, vzpomínal a pak jsem si řekl, že Vám
prostě musím napsat – díky moc za výtvarku! Asi bych nikdy nečekal,
že když si osm let po maturitě vzpomenu na BiGy a zamyslím se nad
předmětem, ze kterého jsem si odnesl vlastně nejvíc zkušeností (či moderně kompetencí), které využívám opravdu každý den, bude to právě
výtvarka. A přece tomu tak do jisté míry je.
Závěrečný projekt ve výtvarce byl pro mě, a myslím, že i pro velkou
část dalších, první opravdu velký projekt, kterému bylo potřeba se celý
rok věnovat – vymyslet ho, rozvrhnout síly, dodržovat plán a ve finále si
vše obhájit. Vlastně nic praktičtějšího jsem ve škole ani nezažil.
Jasně, na BiGy jsem se taky naučil výborně anglicky a obstojně německy, což využívám každý den, mám relativní přehled o historii a literatuře
a matika a fyzika mě naučila analyticky a strukturovaně přemýšlet. Za to
vše jsem samozřejmě taky velmi vděčný. Ale pro mě samotného překvapivě právě výtvarka mi už před těmi 10 lety dala soft skills, které se „sklovýroční zpráva 2018/2019
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ňují“ v každé diskusi o moderním vzdělávání i v newspeaku personálních
agentur.
A za to moc děkuju. A je super, že to byl právě předmět, který je možná
někdy na okraji zájmu – zjevně neprávem. Doufám, že na BiGy je stále
vše, jak má být, a že tradice závěrečných projektů ve výtvarce nadále
pokračuje.
Jan Kadrnožka (absolvent)
Dobrá zpráva od maturitního stolu
V rámci dnes již normální „seniorské výpomoci“ na školách jsem měla
možnost nahlédnout do výuky předmětu výtvarná výchova na brněnském Biskupském gymnáziu.
Velmi mne zaujala koncepce předmětu, z něhož má student možnost,
po absolvování dvouletého semináře, složit maturitní zkoušku. Zkouška
je složena ze dvou částí: první se týká znalostí z dějin umění, v druhé
části student prezentuje svou závěrečnou výtvarnou práci, která je
v maturitní místnosti vystavena současně s dokumentací k práci, jejím
písemným představením a kulturním deníkem.
Právě tuto kombinaci teoretických a praktických dovedností považuji
za ideální. Student dokáže své tvůrčí snažení doložit poměrně hlubokými
znalostmi z dějin výtvarného umění, a to od pravěku až po současnou
výtvarnou scénu světového a českého umění. Tím si též samozřejmě
osvojuje vědomosti potřebné pro přijetí na vysoké školy uměleckého
nebo humanitního typu či na architekturu.
Velmi oceňuji práci předmětové komise výtvarné výchovy, její vedoucí
Mgr. Blanky Hruškové a členek Mgr. Jany Hubáčkové, Ph.D. a Mgr. Marie
Vrbové, a to pro zaujetí, s jakým se svým studentům věnují.
Když Soňa Kališová ze 4. A představila u maturitního stolu svůj triptych
z tvrzené pryskyřice nazvaný Na obzoru jako výsledek lyrickoexpresivního dojetí z cest po Islandu, Indii a Japonsku, došlo i na srdečné objetí
učitele a žáka.
Stejně tak uznání doprovázelo práce dalších studentů z téže třídy, např.
Petry Gašperčíkové, která představila maturitní komisi Akvárko, krabici
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z jemně strukturovaného plexiskla naplněnou figurkami z tajemných příběhů E. A. Poea či animovaný hudební klip Alžběty Indrové inspirovaný
hudbou Beatles.
Tou dobrou zprávou od maturitního stolu, kde jsem měla možnost
být svědkem zkoušky jako pedagog, je zpráva o kulturnosti dospívající
mládeže a též mé hluboké přesvědčení o významu práce učitele, který
u studenta vzbudí tvůrčí zápal a sdílí s ním prožitek z tvorby. Obecné
stesky na nekulturnost a nevzdělanost mladých lidí se těchto studentů,
tak svědomitě vedených, rozhodně netýkají.
PhDr. Alena Odehnalová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»

RNDr. Jan Taraba, Ph.D. (předseda)
Mgr. Veronika Břečková
RNDr. Eva Dobrovolná
Mgr. Milan Haminger
Mgr. Jitka Tarabová

2. Vzdělávání a školení učitelů
RNDr. Jan Taraba, Ph.D., Cesta do hlubin studia chemie – PřF UK Praha,
26.–27. 10. 2018
Mgr. Jitka Tarabová, Cesta do hlubin studia chemie – PřF UK Praha, 26.–27.
10. 2018
Mgr. Veronika Břečková, Chemiklání – PřF Univerzity Pardubice, 8. 2. 2019

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Cesta do hlubin studia chemie
Na Karlově univerzitě chemická sekce Přírodovědecké fakulty pořádala
již počtvrté odbornou konferenci pod názvem Cesta do hlubin studia
chemie. V rámci této akce se vybraní studenti 3. ročníků a septim blíže
seznámili jak s možnostmi studia chemie na univerzitě, tak i s dalšími
poznatky v oboru, tak s celou řadou praktických dovedností v různých
laboratořích. To, co naše studenty nejvíce oslovilo, byl zejména profesionální a tvůrčí přístup profesorů a docentů, kteří se podíleli na přípravě
a vedení této akce.
Neméně zajímavé a poučné bylo také Chemické divadlo, kde jsme měli
možnost ochutnat netradiční vánoční cukroví připravené za pomoci
chemie. Pro účastnící se středoškolské učitele chemie byl připraven
pro gram složený převážně z odborných přednášek. Velmi zajímavá byla
přednáška Goethe a chemie, kde učitelé chemie měli možnost vidět Goetha nejen jako básníka a spisovatele, ale i velkého milovníka chemie (viz
příloha).
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Účastníci konference Cesta do hlubin studia chemie

„Třešničkou na dortu“ byla pondělní společná večeře, která nás příjemně překvapila nejen svou rozmanitostí, ale i kulinářským umem tvůrců.
Rozhodně nepovažujeme tyto dva dny podzimních prázdnin za promarněné.
Za tým učitelů se zúčastnil RNDr. Jan Taraba, Ph.D. a Mgr. Jitka Tarabová, kteří přijeli spolu se studenty: Vojtěch Kundera (3. B), Vojtěch Bureš
(SpB), Josefína Hlaváčová (3. C) a Kristýna Hartmanová (3. C).
Odborné exkurze
Technologie čištění vody – ČOV Modřice – určeno pro 1. ročníky
Biotechnologie čištění brněnské přehrady – 2. ročníky
Biotechnologie a zpracování potravin – AW Loštice, pivovar Litovel, AMD
Olomouc, R. Jelínek Vizovice – 3. ročníky
Chemiklání
8. 2. 2019 se pětičlenná skupinka studentů vydala na Chemiklání – týmovou soutěž odehrávající se na Fakultě chemicko-technologické na Univýroční zpráva 2018/2019
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Studenti BIGY v laboratoři Bioskop na Př. F. MU Brno

ver zitě v Pardubicích. Tým ve složení Markéta Zavoralová, Karolína Podivínská, Štěpánka Procházková (1. C), Vojtěch Brdečko a Vojtěch Klapetek
(oba QB) obsadil – ve velké konkurenci 26 týmů – a bez větší přípravy
14. místo. Dobrá nálada provázela celou soutěž a studenti se již teď těší
na její další ročník.
Děti ze školky v chemické laboratoři
24. 4. 2019 se děti z mateřské školy přišly podívat do výukových prostor
přírodovědných předmětů a třeba si i něco vyzkoušet v chemické laboratoři. Děti se seznámily se základy bezpečnosti práce (zásady pro práci
s ohněm a chemickými látkami) a následně si vyzkoušely některé základní experimenty, a to např. vypouštění džina z lahve (rozklad peroxidu
vo dí ku manganistanem draselným), hypnotickou modrou vodu (redukční
účinky glukózy na methylenovou modř), či mizení růžové barvy (acidobazická reakce zviditelněná fenolftaleinem). Některé experimenty byly
řešeny – s ohledem na bezpečnost – formou ukázek a některé, kdy to
povaha experimentu dovolovala, si vyzkoušely děti ve dvojicích.
Součástí Projektového dne byl i důraz na jejich vzájemnou spolupráci
při přípravě a realizaci pokusů.
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Předmětová komise děkuje za pomoc a spolupráci při realizaci projektového dne studentům Kláře Bínové, Viktorii Štroblové, Danu Rafaelovi
a Vojtěchu Musilovi (všichni 1. B).
Chemie kolem nás
14. 5. 2019 se v prostorech našeho gymnázia podařilo předmětové zrealizovat vzdělávací akci s názvem Chemie kolem nás. Tento projekt, kterého
se zhostili studenti kvint, představil všem studentům a zájemcům vybraná témata z oblasti chemie. Studenti se mohli blíže seznámit s vitamíny,
energetickými sloučeninami, plasty, jedy, léčivy a mnoha dalšími látkami.
Po realizaci prezentací vyvstaly různé dotazy, a to jak mezi studenty, tak
i mezi pracovníky školy.
Studenty například zajímalo, kolik mohou jíst různých vitamínů, kde je
hranice mezi léčivem a drogou, jaké jsou možnosti zdrojů pro přípravu
plastů aj.
Výše uvedené otázky (a nejen ty) nutí člověka o věcech přemýšlet,
hledat pravdivé a ověřené informace a dělat si na věci vlastní názor. To je
totiž v dnešní době úmyslného šíření polopravd a tendenčních vyjádření
to nejdůležitější, a právě toto bylo jedním z hlavních cílů projektu.
Bioskop – laboratoř Masarykovy univerzity
20. 5. 2019 jsme se vydali se studenty SpA, SpB a 3.B do laboratoře Masarykovy univerzity na odborný kurz nazvaný PCR-Praktická kopírka po
ruce. Kurz nabízí Bioskop – vědecké výukové centrum MU. V rámci kurzu
se studenti dozvěděli spoustu zajímavých informací o DNA (nositelce
dě dičnosti). Také si zde prakticky vyzkoušeli – dnes již často využívanou
– metodu analýzy DNA, která se nazývá PCR (z angl. Polymerase Chain
Reaction).
Ta se dá například využít k identifikaci potravin, pachatele trestného
činu, k určení otcovství aj. Studenti zde načerpali nejen spoustu nových
informací, ale i zážitků při práci s genetickým materiálem a moderními
přístroji v laboratoři.
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Renata Fojtů (předsedkyně)
Ing. Hana Altrichterová
Ing. Andrea Buchtová
RNDr. Anna Ondřejíková
RNDr. Alena Pavlačková (ICT koordinátorka)
Mgr. Jiří Vondra
Mgr. Vojtěch Maša (správa www stránek)
Stanislav Oborný (správa počítačové sítě)
Ing. Vít Synek (správa počítačové sítě)

2. Vzdělávání a školení učitelů
Ing. Andrea Buchtová – DemoDays 2019
RNDr. Alena Pavlačková, Mgr. Jiří Vondra – konference Podpora digitálního vzdělávání, Krajský úřad JM kraje, Brno
RNDr. Alena Pavlačková, Mgr. Jiří Vondra – Webináře k systému Bakaláři:
Co chci vědět na konci 1. pololetí, Nová verze webové aplikace, Třídní
kniha, Na co se chci zeptat před ukončením školního roku
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Mgr. Renata Fojtů, RNDr. Alena Pavlačková – Programování v jazyce
Python, Mendelova univerzita v Brně, Brno
Mgr. Renata Fojtů – konference Lidé v síti, Netbox, Café Práh, Brno

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Studenti vyšších ročníků poznali pracovní prostředí v mediální instituci
– televizním studiu České televize, které sídlí v nových prostorách v Brně-Líšni.
Vybraní studenti ze Semináře z informatiky se také účastnili krajského
kola Soutěže v programování na Gymnáziu Vídeňská, kde si zkusili obstát
v nelehké konkurenci.
V příštím roce se studenti mohou těšit na nový kroužek Programování
v jazyce Java.
Ing. Andrea Buchtová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»

Mgr. Martin Doležel (předseda)
Mgr. Karel Mikula
PhDr. Eva Obršlíková
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Lenka Valasová

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Olympiáda v latinském jazyce – Certamen Latinum
V zemském kole latinské olympiády zastupovaly naši školu studentky
Lucie Doleželová (4. A) a Martina Pokorná (SxA). Celostátního kola v Praze se pak zúčastnila Lucie Doleželová, která obsadila celkové 7. místo.
Gratulujeme!
Maturita z latiny
V letošním školním roce se k nelehké maturitě z latiny přihlásila jediná
studentka – Lucie Doleželová (4. A). Celý rok se poctivě a zodpovědně při-

Účastníci projektového týdne před antickou arénou ve Veroně
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pravovala a tato snaha pak „přinesla své ovoce“ – úspěšně odmaturovala
s výborným prospěchem.
Projektový týden
V rámci Projektového týdne sext a 2. ročníků se v říjnu 2018 uskutečnil
tradiční společný projekt předmětových komisí latiny a dějepisu – zájezd
do severní Itálie. Přes 30 studentů pod vedením pedagogů PhDr. Ireny
Nekvindové, PhDr. Vladimíra Krátkého a Mgr. Martina Doležela navštívilo
slovutná města Padovu, Veronu a Benátky.
Mezi uměleckými a historickými skvosty, které měli účastníci exkurze
možnost zhlédnout, nechyběly Giottovy fresky v padovské Cappella
degli Scrovegni, bazilika sv. Antonína Paduánského v Padově, bazilika
sv. Zenona, Casa di Giulietta (Juliin dům) a římský amfiteátr ve Veroně
a rovněž bazilika sv. Marka v Benátkách. Počasí přálo a všichni účastníci si
italskou atmosféru plnými doušky vychutnávali. Projektový týden v Itálii
se po všech stránkách vydařil!
Mgr. Martin Doležel
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Milan Haminger (předseda)
RNDr. Eva Dobrovolná
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Magdalena Hamingerová
Mgr. Marek Henc
Mgr. Jana Hynštová
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Martina Obdržálková
Mgr. Jitka Piskačová
Mgr. Eva Plechlová
RNDr. Jana Stará
Mgr. Jiří Vondra
Mgr. Lucie Urbancová

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
RNDr. Jana Stará – Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ, Pardubice,
19.–21. 9. 2018
RNDr. Barbora Novotná – Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ, Pardubice, 19.–21. 9. 2018
Mgr. Jana Hynštová – Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů
škol, M-dílna pro učitele SŠ, M-dílna pro učitele II. stupně ZŠ a nižších
gymnázií.

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Technoplaneta
6. 6. 2019 se v Praze konalo finále již 14. ročníku šifrovací soutěže Technoplaneta. Soutěže se účastní týmy z našeho gymnázia posledních 7 let.
Letos se aktivně zúčastnilo celkem 5 týmů z Bigy a mezi 40 nejlepších
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týmů z České a Slovenské republiky se probojovaly dva týmy: zkušený
Sultánistán (KB) a nováčci Ave Caesar (PB).
Studenti z kvarty B se umístěním na 2. místě důstojně rozloučili se soutěží (příští školní rok už mohou soutěžit pouze jako veteráni) a odvezli si
pěkné ceny – knihu a deskové hry. Studenti z primy B došli až na 8. stanoviště a odvezli si domů plno zážitků, zkušeností a odhodlání k dalšímu
soutěžení.
Pythagoriáda
V okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda konaném 28. května
2019 dosáhli naši studenti skvělých výsledků.
Kategorie 6. třída
1. místo – Elen Turbová (PB)
2. místo – Filip Marek (PB), Vojtěch Varvařovský (PB)
Kategorie 7. třída
1. místo – Natalie Morávková (SA), Nina Staníková (SA)
2. místo – Kateřina Telecká (SA)
3. místo – Markéta Burdová (SA), Pavla Bártová (SA), David Lejdar (SB)
Kategorie 8. třída
1. místo – Eduard Moll (TB)
2. místo – Matyáš Lepka (TA), Jana Mládková (TA)
3. místo – Tomáš Vostal (TB)
Pangea
17. 5. 2019 se v Praze konalo v nové budově Národního muzea finále
matematické soutěže Pangea. Finále se účastnilo 300 nejlepších studentů
z původních 56 000 soutěžících. Soutěž probíhala v šesti kategoriích (4.–
9. ročník), z každého ročníku se do finále dostalo 50 nejlepších studentů
z celé republiky. Z naší školy se do finále probojovalo neuvěřitelných 14
studentů.
Kategorie 6. třída
Filip Marek, Elen Turbová (PB)
výroční zpráva 2018/2019
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Kategorie 8. třída
Kateřina Bučková, Matyáš Lepka, Adam Jelínek, Matyáš Chovančík a Šimon Genčur (všichni z TA)
Kategorie 9. třída
Patrik Juřica, Vojtěch Marek, Veronika Kulhavá, Jakub Chládek, Alžběta
Obrovská, Zuzana Hofmanová a Anežka Vojtová (všichni z KB)
Naši studenti získali celkem tři medaile a za sebou nechali i taková pražská gymnázia jako PORG nebo Mensa, která získala po jedné medaili.
Na stupních vítězů stanuli:
v kategorii 6. třída – Filip Marek (PB) – 3. místo
v kategorii 8. třída – Šimon Genčur (TA) – 3. místo
v kategorii 9. třída – Vojtěch Marek (KB) – 1. místo
Vojtěch Marek se navíc stal i absolutním vítězem ve své kategorii (absolutní vítěz má nejlepší součet bodů za krajské i celostátní kolo), ale dokonce
se stal absolutním vítězem absolutních vítězů – měl ze všech kategorií
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nejvyšší součet bodů za obě kola – a to plný počet bodů. Gratulujeme!
Všichni finalisté dostali za odměnu flash disk a vítězové navíc peněžní
odměnu, kalkulačku Casio a další hodnotné ceny.
MASO
14. května 2019 jsme se zúčastnili matematické soutěže Maso. Úkolem
bylo obchodovat – nakupovat a prodávat maso. Za vyřešené příklady
mohli studenti načerpat benzín na cestu. Dodávkou studenti „projezdil“
skoro celou republiku. Trh masa byl neúprosný. Díky dobře zvolené taktice se studenti našeho gymnázia umístili na šestém místě, a to ve složení:
Šimon Genčur, Matyáš Lepka, Adam Vondráček a Matěj Zamazal (všichni
z TA). Soutěže se účastnil ještě tým z KB ve složení Lukáš Lejdar, Vojtěch
Vašík a Vojtěch Marek. Tento tým skončil na sedmém místě.
Matematická olympiáda
9. dubna 2019 se konalo okresní kolo matematické olympiády kategorií
Z6, Z7 a Z8.
Výsledková část matematické olympiády
V kategorii Z6 se umístili
1. místo – Elen Turbová (PB)
3. místo – Filip Genčur (PB), Pavel Krchňavý (PB), Filip Marek (PB), Pavlína
Dobešová (PA)
V kategorii Z7 se umístili
2. místo – Nina Staníková (SA)
3. místo – Pavla Bártová (SA)
V kategorii Z8 se umístili
1. místo – Šimon Genčur (TA)
V kategorii Z9 se umístili
10. místo – Josef Hynšt (KA)
11. místo – Vojtěch Marek (KB)
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Školní kolo soutěže v sudoku
Školního kola již tradiční soutěže tříčlenných týmů v sudoku se zúčastnilo rekordních 26 týmů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (nižší a vyšší
gymnázium) a vítězné týmy postupili do kola regionálního.
Kategorie nižší gymnázium
1. místo – Sultánistán – ve složení: Vojtěch Marek, Lukáš Lejdar, Petr Piňos (KB)
2. místo – Jituš s r.o. – ve složení: Ivan Kolman, Tomáš Vostal, Janis Koulisianis (TB)
3. místo – Manal – ve složení: Marie Schejbalová, Anna Balíková, Alžběta
Elbelová (TA)
3. místo – Haaro – ve složení: Hana Hrůzová, Amélie Schullerová, Romana
Kubíčková (SB)
Kategorie vyšší gymnázium
1. místo – Rebelové – ve složení: Aneta Králová, Anežka Babáková, Jan
František Levíček (QA)
2. místo – Jo, Kreta, Kreta – ve složení: Martin Bláha, Eliška Kučerová, Judita Trávníčková (QA)
3. místo – Draci – ve složení: Jan Panovský, Václav Škarda, Tereza Křístková (OkA)
Matematický klokan
Jedná se o soutěž, při které si můžete vyzkoušet svůj důvtip, logické
uvažování a úroveň svých matematických znalostí.
V kategorii benjamin se umístili
Pavlína Lipoldová – 114 b.
Kristýna Životská – 107 b.
Pavla Bártová (SA) – 103 b.
V kategorii kadet se umístili
Vojtěch Marek (KB) – 120 b.
Matěj Zamazal (TA) – 115 b.
Oliver Šimíček (TA) – 110 b.
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V kategorii junior se umístili
Jan Procházka – 108 b.
Tomáš Pisarčík – 102 b.
Tomáš Podivínský – 102 b.
V kategorii student se umístili
Jan Panovský (OkA) – 78 b.
Pavla Procházková (SpA) – 75 b.
Jakub Urban (OkA) – 75 b.
Homo špekulus
Již jedenáctým rokem probíhá na naší škole logicko-matematická soutěž
nazvaná Homo špekulus. Tato soutěž je určená nejen našim současným
studentům, ale také studentům bývalým či zaměstnancům gymnázia,
příp. dalším zájemcům a přátelům školy. Jejím smyslem je příjemně se
pobavit a zasoutěžit si v řešení logických úloh, příp. úloh tzv. rekreační
matematiky, a nalézat v nich potěšení a radost z objevení vlastní cesty
k výsledku. Pro mnoho studentů představují úlohy z této soutěže vítaný
trénink bystrosti vlastního úsudku nebo příjemné zpestření volného
času během polední obědové přestávky.
V každém kole je zadána trojice úloh různé obtížnosti – úloha kategorie pro nižší gymnázium, úloha kategorie pro vyšší gymnázium a úloha
z kategorie bonus. Řešit lze kteroukoli z těchto úloh aktuálního kola,
její označení příslušným názvem souvisí s tím, jakou úroveň obtížnosti
jejího řešení zadavatelé předpokládali. Nalezené řešení je pak možné
odevzdat do schránek vedle kabinetu matematiky, a účastnit se tak
celoroční soutěže. Soutěž pak probíhá i mezi třídami našeho gymnázia
a vítězná třída obdrží na konci roku veliký dort, nejúspěšnější jednotlivce
pak odměníme drobnými cenami.
Mgr. Milan Haminger
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Dělám to už řadu let,
počítám ty strašné vzorce,
logaritmy, derivace,
žádný internet.

Vrzne křída, spadne houba,
ve třídě se každý chvěje,
zákaz čumět do displeje,
jde se počítat!

Do lavic se usadíme.
Slyším kroky, kdo to vchází?
Neuhneš-li, snad tě srazí.
Profesorovi hold vzdáme.

Díky dřině svědomité,
komisař je na nás pyšný,
u nás není nikdo směšný.
Jsou z nás rázem favorité.
Petr Zelenka (QA)

Ucastnici technoplaneta
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»

Mgr. Pavel Kubíček (předseda)
R. D. Mgr. Ing. Jiří Janalík (spirituál)
Mgr. Filip Kirchner
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
Mgr. Veronika Řeháková, SDJ
Mgr. Pavel Vaněk

2. Vzdělávání a školení učitelů
R. D. Mgr. Ing. Jiří Janalík, Mgr. Veronika Řeháková, SDJ – doktorské studium, Teologická fakulta UP Olomouc

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
I letos jsme se zúčastnili soutěže Bible a my. Kromě základního kola proběhlo na naší škole i okresní a celostátní závěrečné kolo. V okresním kole
nás zastupovali tito studenti: Mariana Kročová (PB), Veronika Lopaurová
(PB), Veronika Hofmanová, Pavla Bártová, Martin Chlubna, Tomáš Černý (všichni ze SA), Veronika Drobná, Anna Oukropcová, Eliška Karaová
(všichni ze SB), Matouš Nováček, Kristýna Dominiková, Tomáš Jurásek
(všichni z TA), Ivan Kolman (TB), Lýdie Kubíčková, Klára Čepičková, Klára
Chudáčková, Josef Hynšt (všichni z KA), Natálie Caudrová (1. A), Martin
Zoubek (1. B), Josef Šikula, Ema Lančová (oba z 1. C), Lubomír Pár a Václav
Kučera (oba z 2. C). Do celostátního kola poté postoupili Martin Chlubna
(SA), Klára Čepičková (KA), Josef Šikula (1. C) a Václav Kučera (2. C).
Často a rádi spolupracujeme s brněnskou pobočkou Židovského muzea.
V letošním roce se SB zúčastnila workshopu na téma základy hebrejštiny, KA workshopu inspirovaného Deníkem Anny Frankové, tercie a 1. C
workshopů o židovských tradicích a 2. C prohlídky židovského Brna
a synagogy.
V červnu se zájemci z kvint a prvních ročníků zúčastnili pod vedením
Mgr. Filipa Kirchnera a Mgr. Veroniky Řehákové zájezdu do Polné, kde je
trvale umístěna expozice k hilsneriádě a antisemitismu.
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Kromě těchto akcí se v náboženské oblasti nabízí studentům, pedago gům i dalším zaměstnancům gymnázia další možnosti k rozvoji
a podpoře duchovního života v praxi. Každý všední den je zde sloužena
mše svatá, navíc v pondělí a slavnosti v době první vyučovací hodiny.
O přestávce před polednem se modlíme v kapli modlitbu Anděl Páně
a v době postní je možnost se společně pomodlit o páteční velké přestávce Křížovou cestu. Od letošního roku jsme také zavedli ve čtvrtek
odpoledne pravidelné adorace v naší kapli. Navíc otec spirituál nabízí
možnost duchovního rozhovoru nebo svátosti smíření pro jakéhokoli
studenta či zaměstnance školy.
Maturita z náboženství
Letos poprvé v historii našeho gymnázia proběhla maturita z náboženské výchovy. Co si pod tím představit? Maturita sestává ze dvou částí.
Student si zvolí téma podle svého zájmu a sepíše ročníkovou práci.
Jejím obhájením před komisí prokáže svou schopnost tvořivě myslet
a písemně prezentovat vybrané téma. Vlastní maturitní zkouška probíhá
ústně. Student si připraví 25 otázek, jejichž obsah odráží probíranou
látku v průběhu gymnaziálního studia. Patří sem jak okruhy týkající se
křesťanství jako biblistika, významné kapitoly z církevních dějin a dějin
spirituality, tak otázky ohledně jiných náboženství. Takto pojatá „zkouška dospělosti“ má odrážet znalosti toho, co se v hodinách náboženské
výchovy odehrává: jde totiž nejen o získání přehledu v dané oblasti vědění, ale i o zamýšlení se a reflexi nad vlastním životem a skutečnostmi
našeho světa.
Smysl náboženské výchovy
V uplynulém roce na naší škole v rámci bakalářské práce studentky
Masarykovy Univerzity Báry Alizy Klečkové proběhl výzkum a hodnocení náboženské výuky. Ve své bakalářské práci (která ovšem rozsahem
překonává mnohé práce magisterské) s názvem Jak rozumí studenti
církevní školy podstatě křesťanství? se studentka zabývá především tím,
jak náboženská výchova formuje mladého člověka ve vztahu k Bohu.
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Z výzkumu provedeného ve čtyřech třídách posledních dvou ročníků
ovšem vyplývají mnohé další důležité informace, které do budoucna pomohou zkvalitnit a zefektivnit výuku náboženství na naší škole. Jedním
ze základních sdělení výzkumu je fakt, že 75 % studentů považuje náboženskou výchovu ve škole jako něco důležitého, co má smysl, a co je
třeba zachovat. Na druhou stranu mnozí z takto odpovídajících navrhují
různé úpravy stylu výuky nebo její zpestření. Jelikož jsou to návrhy studentů posledních a předposledních ročníků, chceme jim popřát sluchu
a nechat se inspirovat potřebami, které lidé jejich věku mají.
Mgr. Pavel Kubíček
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Petr Koutný (předseda)
Mgr. Martina Francová
Mgr. Hana Hrochová
Mgr. Pavel Kubíček
Richard Pták
Mgr. Tomáš Vaněk
Mgr. Lucie Zavřelová

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Mgr. Tomáš Vaněk – Didaktika NJ, Výuka němčiny celým tělem, Brno,
listopad 2018
Mgr. Hana Hrochová – Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden &
Sprache, Horizonte, Regensburg, 8.–19. 7. 2019
Mgr. Petr Koutný – Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden &
Sprache, Horizonte, Regensburg, 22. 7.–2. 8. 2019

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Výměnný pobyt Albertus–Magnus Gymnasium
Jak se navrhuje design Porsche, jak chutnají čaje v čajovně v Česku, co
se dá v Brně objevit v podzemí a mnoho dalších, napínavých věcí, se
mohlo letos dozvědět 13 studentů a studentek z naší partnerské školy ve
Stuttgartu. Albertus-Magnus Gymnasium k nám i letos vyslalo své žáky
a žákyně, abychom jim na týden poskytli zázemí v rodinách i trochu zábavy a poznání při společném programu. Zdá se, že důvodů těšit se na
příští rok na „Gegenbesuch“ je opravdu dost.
Studijní pobyt v Melku a projekt Interreg
V letošním školním roce se na naši partnerskou školu do Melku vypravily
studentky Miriam Šprtová (3. B), Ludmila Novotná (3. C) a Anežka Zichová
(SpA). Od února do konce května navštěvovaly tamní Stiftsgymnasium
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Melk, školu v prostorách známého benediktinského kláštera, poznávaly
kulturu Dolního Rakouska a pochopitelně zdokonalovaly své znalosti
němčiny, k čemuž přispělo také ubytování v rodinách a kontakt se spolužáky, u kterých se jim dostalo milého přijetí.
Studentky také velice pomohly s realizací projektu Interreg (projekt
spravovaný Regionální rozvojovou agenturou JMK, financovaný EU)
pod názvem „Partnerství škol – Bigy Brno – Stiftsgymnasium Melk“ (KPF02-086), který byl zaměřen na poznání měst, v nichž se obě partnerské
školy nachází, ale také jejich regionů. V rámci projektu navštívila skupina
10 českých studentů v doprovodu dvou vyučujících Melk, region Wachau
v údolí Dunaje a hlavní město Dolního Rakouska Sankt Pölten. Následně
přijela do Brna skupina 18 rakouských studentů a dva učitelé, aby poznali město a jeho okolí. Průběžně probíhaly prezentace o Melku (regionu
Wachau) a o Brně (regionu Jižní Morava) na obou partnerských školách,
které připravily a realizovaly studentky účastnící se čtyřměsíčního pobytu v Rakousku. Výstupem projektu bude dvojjazyčná brožura mapující
oba regiony, kterou vypracují studenti ve spolupráci s vyučujícími.
Koncert Scholy Bigy v Německu
V květnu se ve spolupráci s organizací Ackermann-Gemeinde vydala
Schola Bigy v doprovodu Mgr. Hany Hrochové do městečka Aalen v jižním Německu, aby spolu s tamním sborem vystoupili na společném
koncertě a aby doprovázeli mši svatou za všechny, kteří byli po válce odsunuti z Československa a přišli o své domovy. Hlavním celebrantem byl
– náš milý kolega – Mons. Pavel Konzbul. Kromě toho mohli naši studenti
poznat aalenské gymnázium a zúčastnit se exkurze do hornického dolu.
Bigy a německá menšina v Brně
Spolupráce s Německým kulturním spolkem Brno probíhá na mnoha
úrovních. S příslušníky německé menšiny, žijícími na území Brna a okolí,
se setkáváme mj. v rámci Projektového týdne. Jeho výsledkem není jen
jedna jediná prezentace. Tématem soužití Čechů, Němců a Židů v předválečném Brně se zabývala skupina patnácti studentů a studentek. Ať už
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dvojice nebo jednotlivci se pak mohli ponořit do tématu obecně, nebo
se soustředit na určitý aspekt doby, či zvolit tu formu prezentace, která
jim vyhovovala nejvíce. Postavení žen, židovské Brno dnes, či srovnání
míst spjatých s mnohonárodnostním Brnem před válkou a dnes lze ve
formě prezentací zhlédnout na stránkách školy. Na smyšleném příběhu Brňanky německé národnosti nám tehdejší dobu poeticky přiblížila
Michaela Macháčková a po osudu brněnských ulic se vypravila Martina
Pokorná. Jejich zpracování bylo možné zhlédnout na chodbách školy.
S Německým kulturním spolkem jsme spojeni i skrze hudbu. Nejen,
že své umění předvedla Schola Bigy velvyslanci SRN při jeho návštěvě
setkávacího centra spolku, „skočně“ také pojala letošní vystoupení na Dni
národnostních menšin Jihomoravského kraje, konaného v Lužánkách část
sexty A. Studenti zazpívali, zahráli na kytary, ukulele, housle i klarinet
a doprovodili tři písně v jazyce německém. „As de Rebe zingt“, „Gefällt
mir“ a „Hulapalu“ – již názvy svědčí o širokém záběru studentek a studentů v oblasti dialektů a jazykových modifikací. Důstojně a vtipně tak
německou menšinu na festivalu zastoupili.
Konverzační soutěž v němčině
V kategorii III. A se podařilo postoupit do krajského kola Pavle Procházkové ze septimy A, kde obsadila vynikající 4. místo. Gratulujeme!
Mgr. Petr Koutný
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1. Složení předmětové komise
»
»
»

PaedDr. Simoneta Dembická (předsedkyně)
Mgr. Petr Koutný
Bc. Armando Mynor Vasquez Fuentes

2. Vzdělávání a školení učitelů
PaedDr. Simoneta Dembická – La Enseñanza de la Lengua y la Cultura
Españolas, Fundación Ortega-Marañón a Instituto Cervantes, Madrid,
2.–20. 7. 2018
Mgr. Petr Koutný – Curso de Prefeccionamiento para Profesores de ELE,
Escuela Montalbán, Granada, 16.–27. 7. 2018

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Studijně-poznávací zájezd do Španělska
Na podzim 2018 jsme se již tradičně vydali společně se studenty z Gymnázia Matyáše Lercha na dvoutýdenní cestu po Španělsku. Letos jsme
naši obvyklou trasu (Barcelona, Madrid, Toledo, Córdoba, Sevilla, Granada, Cabo de Gata, Valencie, Peñíscola, Figueres) doplnili o malebné
městečko Ronda, rozdělené hlubokou průrvou a spojené majestátním
mostem, a pěší procházku po působivé stezce Caminito del Rey, která
se vine ve výšce desítek metrů podél skal kaňonu El Chorro. Studenti
sext a druhých ročníků se během zájezdu v rámci Projektového týdne
zaměřili na slavné osobnosti a místa Španělska.
Xocolatísimo: workshop o čokoládě a kakau
Dne 13. 11. 2018 se skupinka osmi studentů španělštiny z naší školy zúčastnila přednášky a workshopu o historii, druzích a vlastnostech kakaa
a čokolády, který připravil Ústav románských jazyků a literatur FF MUNI
pod patronátem honorárního konzula Salvadorské republiky (El Salvador)
v ČR, Dr. Pavla Berga. Prezentaci o kakau a čokoládě přednesla odbor-
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nice na výrobu čokolády, paní Yanelis Brito. V následujícím workshopu
studenti ochutnávali a hodnotili čokoládu různých procentních variant,
a pak společně se studenty dalších brněnských gymnázií vytvářeli reklamní letáky na propagaci kvalitní salvadorské čokolády.
Konverzační soutěž v španělském jazyce
V krajském kole Konverzační soutěže ve španělštině naši školu letos
úspěšně reprezentovali studenti v obou hlavních kategoriích. V I. kategorii se Vladislava Siegelová (KB) umístila na 6. místě a Matěj Žabčík (3. A)
na 8. místě. V II. kategorii získala krásné 3. místo Marie Hudcová (OkB)
a 5. místo obsadila Markéta Nečasová (4. A).
Olimpiada de Mundo Hispano
V pátek 16. listopadu 2018 se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
konalo finále tradiční soutěže Olimpiada del Mundo Hispano, kterou pořádá FF MU pro více než desítku škol z České republiky. V obou kategoriích měla každá škola maximálně 5 zástupců a naši studenti dosáhli vel-
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mi pěkných výsledků. V 1. kategorii získal 2. místo Ondřej Batůšek (3. B)
a 4. místo vybojovala Barbora Ondroušková (4. C). Ve 2. kategorii zvítězila
ve velké konkurenci Anna Homolová (OkB).
Ibérica Creativa
Jako každý rok jsme poslali výtvarné práce našich studentů i do soutěže
Ibérica Creativa. Výsledky byly zveřejněny po uzávěrce vydání.
PaedDr. Simoneta Dembická

Dojmy ze Španělska
Čtrnáct dní, dvanáct destinací, 6900 najetých kilometrů a nespočetně
zážitků. Začínali jsme v Barceloně, perle Katalánska. Barcelona jistě patří
Gaudímu, tento architekt má na kontě katedrálu la Sagrada Familia, park
Güell, nebo kouzelný bytový dům Casa Batlló. Prošli jsme také bulvár Las
Ramblas, který v žádném případě nepůsobil postižen nedávným útokem.
Dalším místem, které jsme navštívili, byl kaňon Hoces del Duratón. Hoz
znamená španělsky srp, Duratón je vlastním jménem řeky. A vskutku, koryto spolu s volně se vznášejícími supy tvořilo úžasné přírodní scenerie.
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Následoval Madrid s El Pradem – muzeem plným originálů slavných
umělců – palácem králů, nultým kilometrem všech španělských silnic
a bleším trhem El Rastrem. Nejvíce si však budeme pamatovat návštěvu
baru za účelem obědu. Ještě než jsme stačili překročit práh, ujal se nás
velmi temperamentní, přátelský a energický číšník. Objednali jsme si
plněné bagety – bocadillos – a něco málo k pití. Na účet podniku jsme
však dostali paellu a tapas, celou dobu se s námi číšník bavil a byl to
jeden z těch vzácných momentů, kdy platilo staré pořekadlo „náš zákazník – náš pán“.
Ještě navečer téhož dne jsme přijeli do Toleda – pohádkového města,
s křivolakými uličkami a barvitou historií. Toledo je známo pro svůj výtečný marcipán (španělsky mazapán), řemeslnou výrobu nožů nebo historické zbraně a v dnešní napjaté době možná pro nekultivovanější jedince
nepochopitelné soužití tří kultur – židovské, muslimské a křesťanské.
Córdoba se stala jednou z nejlepších ukázek postupných změn kultury
na Pyrenejském poloostrově. Nádherná Mezquita-Catedral už názvem
prozrazuje, že je kombinací muslimské i křesťanské kultury a my jsme
tak mohli polemizovat, zda typické křesťanské prvky a motivy katedrály
interiér mešity povznášejí, či naopak kazí jeho atmosféru. Mimo jiné
jsme navštívili la Casa Andalusí, domovní muzeum prezentující životní
styl Andalusanů v 12. století a prošli jsme si romantickou uličku Calle de
Flores – typickou úzkou uličkou ozdobenou krásnými květinami.
Sevilla na nás zapůsobila za všech nejvíce. Ať už to byl palác Alcázar,
nábřeží řeky Guadalquivir, katedrála s věží, nebo jen bezcílné bloumání uličkami židovské čtvrti, v každém případě šlo o velmi obohacující
zážitek a město samotné se tak stává jedním z nejzajímavějších námi
navštívených měst.
Doslova květinovým a přírodním opojením byla Granada se svým světoznámým palácem la Alhambra a hlavně zahradami Generalife, které
nás ohromily svou rozlehlostí a rozmanitostí.
Caminito del Rey, další z přírodních krás Španělska. Několik stovek metrů
hluboký kaňon, kypící přírodou. Přesto je přetvářen člověkem. Na jedné
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straně vede železnice, na druhé straně kanál soustavy tří hydroelektráren. Po pracovní stezce, jež sloužila k výstavbě onoho kanálu, se jednou
prošel tehdejší král, a tak získala své jméno – Královská cestička. K večeru
jsme ještě stihli navštívit malebné město Ronda, přepůlené kaňonem
a „sešité“ monumentálním kamenným mostem.
Tento zájezd byl jedním z těch, při kterém je cesta cílem, a přesto jsme
dosáhli pomyslného cíle; totiž nejjižnějšího bodu naší pouti. Městečka
s nádechem Afriky – Las Negras, a přírodní rezervace Cabo de Gata
(Kočičí mys). Zde se točily westerny, neb je místem nejsušším v Evropě
a zároveň jedinou evropskou polopouští.
Ve všech předchozích městech jsme viděli převážně jejich historické
části, tak nám to Valencie skvěle vynahradila. Navštívili jsme totiž moderní město la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, tedy Město umění
a věd. Od muslimských a křesťanských památek byly monumentální budovy připomínající mořské tvory příjemnou změnou a návštěva akvária
s rozličnými mořskými živočichy byla jen pověstnou „třesinkou na dortu“.
Peñíscola nám představila malebné městečko na Costa Brava a templářský hrad z 15. století, který se nad ním tyčí. Zahrady s ním spojené se
nemohly rovnat zahradám v Granadě co se rozmanitosti a velkoleposti
týče, zato je však převyšovaly svojí krásou a nádherou.
Posledním městem našeho zájezdu bylo Figueres. Toto město není
známější ničím jiným než surrealistickými výstřelky Salvadora Dalího,
kterýžto malíř má ve městě i vlastní muzeum, jež si zde zcela nesobecky
vybudoval ještě za svého života, a které je neoficiálním rájem bizarností
– přeci jen, kde jinde na světě najdeme auto s obří sochou matróny na
kapotě, v němž po vhození mince začne pršet? Dokonalý závěr dokonalého zájezdu.
Matěj Žabčík a Alois Brzobohatý (3. A)
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Mgr. Jakub Zatloukal (předseda) – plavání, basketbal, fitness
Mgr. Alice Bílková – atletika, kin-ball
Ing. Věra Helceletová – stolní tenis, aerobic, šachy
Mgr. Jindřiška Horáková – volejbal
Mgr. Kateřina Krumpholcová – zdravotní TV, gymnastika dívky
Mgr. Michal Kubíček – turistika, lyžování
Mgr. Martina Punčochářová – atletika
Mgr. Michal Snopek – úpoly, posilování, gymnastika chlapci
Mgr. Pavel Vaněk – fotbal, nohejbal, snowboard
Mgr. Tomáš Vaněk – florbal, vodácké sporty, potápění

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Alice Bílková – Netradiční a zážitkové hry v tělesné výchově, 1. 4.
2019, Brno
Ing. Věra Helceletová – Tance Izraele, 30. 11.–2. 12. 2018, Brno
Mgr. Michal Snopek – kurz vodní turistiky (windsurfing), 22.–23. 9. 2018,
Mušovská jezera
Mgr. Tomáš Vaněk – kurz vodní turistiky (windsurfing), 22.–23. 9. 2018,
Mušovská jezera

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
V letošním roce se opět uskutečnilo během ledna a února šest lyžařských
výcvikových kurzů v Rokytnici nad Jizerou a také tři vodácké kurzy v květnu a červnu na řece Vltavě určené studentům třetích ročníků a septim.
V rámci Projektového týdne chystá předmětová komise pro studenty
sext a druhých ročníků týden neobvyklého sportovního vyžití a poznání.
Studenti si vyzkouší, jak se zachovat při napadení agresivního útočníka, jak pomoci o život tonoucímu a sám přitom neutonout, nebo jak
správně vyrovnat tlak při přístrojovém potápění, a také se naučit různé
způsoby jištění a slaňování na skalách ve volné přírodě aj.
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Kroužky
Letos se mohli studenti zapojit do kroužků volejbalu, florbalu a sebeobrany.
V letošním školním roce také probíhal kroužek Sportík se školkou pro
děti od 4 do 6 let, a to každou středu v tělocvičnách naší školy.
Běžecký závod BIGY RUN
1. ročník veřejného sprinterského závodu do vrchu se konal 15. 6. 2019 na
staré sjezdovce ve Wilsonově lese v Brně. Sešla se necelá stovka účastníků a desítky diváků. Úvodní slovo přednesl ředitel školy Mgr. Karel Mikula. Celá akce byla nabytá pozitivní energií, a až příliš horkým počasím.
Vedle skvělých výkonů a sportovního ducha se akce nesla ve znamení
nových i starých přátelských setkání. Více informací je nalézt možné na
internetových stránkách: www.bigyrun.cz.
BIGY Run 2020 se koná v sobotu 13. 6. 2020 na stejném místě. Těšíme
se na viděnou!
Dotace
V letošním roce uspělo Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola při
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Města Brna v oblasti rekonstrukce
sportovišť. Celková výše přiděleného grantu je 4 000 000 Kč.
Jedná se o projekt, jehož obsahem je rekonstrukce hřiště, a to včetně
osvětlení, tartanové dráhy, umělého povrchu hřišť, odvodnění, úprava
komunikací a oplocení hřiště v areálu Biskupského gymnázia Brno.
Mgr. Jakub Zatloukal

Výsledky sportovních akcí 2018/2019
ZÁŘÍ
18. 09. 2018 STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR – družstva BRNO
DÍVKY – 5. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE (9 družstev)
Kateřina Bradáčová (4. C), Anna Drápalová (OkA), Eliška Halouzková (SpA),
Eliška Kouřilová (SpB), Veronika Hamplová (QB), Jana Nejezchlebová (3. C),
Barbora Hudečková (QA), Zuzana Svobodová (4. C), Ema Bagarová (SxB),
Erika Skříšovská (SxA), Kristýna Vařeková (3. A)
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Jednotlivci: 3. místo – skok daleký – Barbora Hudečková 470 cm
STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR – družstva BRNO
HOŠI – 8. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE (14 družstev)
Lukáš Habr (3. B), Milan Haminger (SxB), Tadeáš Kamínek (QB), Petr Kořenek,
Šimon Pokorný (QA), Štěpán Prokeš (2. B), Šimon Staněk (QA), Šimon Vantuch (3. C)
Jednotlivci: 1. místo – 60m – Lukáš Habr 7:39
3. místo – skok daleký – Lukáš Habr 608 cm
Nejlépe bodující závodník 2358 b.
27. 09. 2018 PŘESPOLNÍ BĚH – ATLETIKA – družstva BRNO
DÍVKY – 7. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
Lenka Pospíšilová (2. B), Kristýna Vařeková (3. C), Josefína Hlaváčová (3. C),
Anežka Čalkovská (3. B), Veronika Bartoníková (1. C), Veronika Hamplová
(QB)
HOŠI – 5. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
Jakub Jiřikovský (OkA), Ondřej Šípek (SpB), Jan Kummer (OkA), Jakub Urban
(OkA), David Vávra (OkA), Vojtěch Horký (OkA)
27. 09. 2018 Inter G Cup v kin-ballu
9. MÍSTO
Tomáš Průša (OkB), Eliška Halouzková (SpA), Ema Bagarová (SxB), Zuzana
Svobodová (4. C), Filip Dvořáček (QA), Dan Pečinka (QA), Matyáš Brandstter
(3. B)
ŘÍJEN
06. 10. 2018 FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SOKOLŮ 2018 – BRNO – BIGY
1. MÍSTO Bílek & Menšík United States – kapitán: Václav Pribula Tymočko
2. MÍSTO Multi-Kulti – kapitán: Radim Trbušek
3. MÍSTO Lopaty – kapitán: David Petečuk
17. 10. 2018 ULTIMATE FRISBEE – BRNO
2. MÍSTO
Šimon Vantuch (3. C), Vojtěch Kundera (3. B), Terezie Kánská (3. B), Jakub
Holuša (3. B), Marie Hudcová (OkB), Zuzana Hofmanová (KA), František Szczepanik (SpA), Gabriela Koutná (3. A)
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1. MÍSTO
Klára Šikulová (3. A), Josefína Hlaváčová (3. C), Ondřej Batůšek (3. B), Matyáš
Brandstetter (3. B), Přemysl Pachl (3.B) Eliška Halouzková (Septima A), Katka
Jarošová (3. A), Marie Komosná (1. A)
17. 10. 2018 TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL – VOLEJBAL DÍVKY – ČESKÉ BUDĚJOVICE
4. MÍSTO
Zuzana Svobodová (4. C), Julie Šudáková (SpB), Kateřina Michenková (OkB),
Anastázie Drápalová (3. A), Barbora Hudečková (QA)
LISTOPAD
09. 11. 2017 POHÁR MIROSLAVY KNAPKOVÉ – VESLOVÁNÍ – BRNO
Nižší gymnázium – 2. MÍSTO
Kristýna Čusová (KA), Marie Závišková (KA), Jan Pospíšil (KA), Jan Dvořáček
(KA)
Vyšší gymnázium – 2. MÍSTO (13 družstev)
Anna Kunčáková (QA), Ondřej Hoplíček (1. C), Ema Bagarová (SxB), Tadeáš
Kamínek (QB)
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15. 11. 2018 HÁZENÁ – DÍVKY – BRNO
3. MÍSTO
Michaela Lunzarová (KA), Marie Závišová (KA), Sára Holíková (QB), Sofie
Hanounová (1. C), Vladislava Siegelová (KB), Veronika Kulhavá (KB), Alžběta
Obrovská (KB), Jolana Sedlářová (KA)
20. 11. 2018 STŘEDOŠKOLSKÉ HRY – VOLEJBAL DÍVKY – BRNO – městské
kolo
2. MÍSTO
Zuzana Svobodová (4. C), Klára Bínová (1. B), Simona Čandrlová (1. B), Petra
Pavlíková (1. A), Lucie Jiříkovská (3. B), Magdalena Pučová (2. A), Anna Keprtová (2. A), Alexandra Pitelková (4. C)
20. 11. 2018 MĚSTSKÉ KOLO SŠ V ŠACHU – HOŠI – BRNO
1. MÍSTO – postup do Jmk
Vojtěch Jurásek (3. C), Michal Žitný (3. C), Jan Matyáš Dvořáček (KA), Šimon
Vantuch (3. C)
21. 11. 2018 STŘEDOŠKOLSKÉ HRY – VOLEJBAL HOŠI – BRNO – krajské kolo
2. MÍSTO
Ondřej Suchomel (OkA), Jakub Šťastný (3. C), Šimon Vantuch (3. C), Michal
Žitný (3. C), Jan Matoušek (SxA), Jakub Jiříkovský (OkA), Tomáš Průša (OkB)
27. 11. 2018 STŘEDOŠKOLSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – DÍVKY – Brno
čestná reprezentace
Magdalena Patočková (3. A), Monika Devetterová (2. A), Aneta Dvořáková
(2. A), Berenika Múdra, (2. B), Lenka Pospíšilová (2. B), Ema Bagarová (SxB),
Anežka Hlaváčová (SxB), Viola Kintrová (1. A), Daniela Oplatková (1. B), Sofie
Hanounová (1. C), Karolína Podivínská (1. C), Jolana Sedlářová (KA)
27. 11. 2018 FLORBAL CHALLENGE – HOŠI – Brno
1. MÍSTO
Zdeněk Seják (3. A), Jan Janko (3. B), Jan Severa (2. B), Antonín Lavička (SxA),
Lukáš Punčochář (1. A), Jakub Švejnoha (1. A), Theodor Krejčí (QA), Štěpán
Musil (QA), Daniel Pečinka (QA), Šimon Staněk (QA), Tadeáš Kamínek (QB),
Otakar Mikulka (QB)
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27. 11. 2018 PLAVÁNÍ – OKRESNÍ A KRAJSKÝ PŘEBOR SŠ
5. MÍSTO – OKRES, 7. MÍSTO – KRAJ
Kristina Hartmanová, Michaela Poláková, Jitka Cholková, M. Novotná, Lucie
Jiříkovská, Nela Ajvazi, Kateřina Jarošová, Zuzana Svobodová (4. C)
PROSINEC
05. 12. 2018 SILOVÝ ČTYŘBOJ ŽÁKŮ – BRNO
5. MÍSTO (Brno), 9. MÍSTO (kraj) – soutěž družstev
Matyáš Galvas (KB), Lukáš Lejdar (KB), Václav Prášek (TB), Jan Dvořáček (KA)
06. 12. 2018 AEROBIC MASTER CLASS
čestná reprezentace
Klára Čalkovská (2. C), Klára Zapomělová (2. B), Karolina Jurečková (1. C)
LEDEN
22. 01. 2019 FLORBAL CHALLENGE – HOŠI – BRNO
1. MÍSTO V KRAJSKÉM FINÁLE
Jan Janko (3. B), Jan Severa (2. B), Antonín Lavička (SxA), Lukáš Punčochář
(1. A), Jakub Švejnoha (1. A), Theodor Krejčí (QA), Štěpán Musil (QA), Daniel
Pečinka (QA), Šimon Staněk (QA), Nováček Kryštof (2. B), Otakar Mikulka
(QB), Martin Thiel (1. B), Filip Dvořáček (QA)
29. 01. 2019 ŠACHY – hoši starší – BŘECLAV – krajské kolo
1. MÍSTO – postup do republikového finále
Vojtěch Jurásek (3. C), Michal Žitný (3. C), Jan Matyáš Dvořáček (KA), Šimon
Vantuch (3. C)
BŘEZEN
13. 03. 2019 SILOVÝ ČTYŘBOJ DÍVEK – krajské kolo – BRNO
3. MÍSTO (Brno) 4. MÍSTO (kraj) – soutěž družstev
Marie Němcová (SpA), Gabriela Koutná (3. A), Barbora Hudečková (QA), Zuzana Svobodová (4. C), Klaudie Ráčková (QA), Anna-Marie Chlupová (SxB),
Barbora Uhrová (SxB)
13. 03. 2019 SILOVÝ ČTYŘBOJ CHLAPCŮ – krajské kolo – BRNO
4. MÍSTO (Brno), 5. MÍSTO (kraj) – soutěž družstev
Filip Kotek (2. B), Jan Hranička (SxB), Pavel Asmus (OkB), Vojtěch Jurásek (3.C)
výroční zpráva 2018/2019
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14. 03. 2019 PÓDIOVÉ SKLADBY – BRNO
ŠKOLNÍ KOLO – nižší gymnázium
primy + sekundy
1. MÍSTO sekunda B
2. MÍSTO sekunda A
3. MÍSTO prima A
14. 03. 2019 OBLASTNÍ KOLO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V KIN-BALLU
4. MÍSTO – postup do republikového finále
Matyáš Brandstetter (3. B) – kapitán, Marek Duchaň (SpB), Karel Asmus (SxB),
Vít Puža (SxB), Daniel Pečinka (QA), Filip Dvořáček (QA), Jana Nejezchlebová
(3. C), Kristýna Vařeková (3. C), Anna Mitášová (1. B)
22. 03. 2019 FLORBAL CHALLENGE – HOŠI – BRNO
účast ve finále východní konference ČR KB Florball Challenge
Jan Janko (3. B), Jan Severa (2. B), Antonín Lavička (SxA), Lukáš Punčochář
(1. A), Jakub Švejnoha (1. A), Theodor Krejčí (QA), Štěpán Musil (QA), Daniel
Pečinka (QA), Šimon Staněk (QA), Kryštof Nováček (2. B), Otakar Mikulka
(QB), Martin Thiel (1. B), Filip Dvořáček (QA), Zdeněk Seják (3. A)
28. 03. 2019 KRAJSKÉ KOLO POHYBOVÝCH SKLADEB – BRNO
čestná reprezentace
sekunda B, sekunda B, sexta B
DUBEN
03. 04. 2019 PŘEBOR CÍRKEVNÍCH STŘ. ŠKOL ČR VE FLORBALU CHLAPCŮ
– OSTRAVA
1. MÍSTO
Petr Kořenek (4. C), Jan Kulhánek (OkA), Jan Musil (SPA), Zdeněk Seják (3. A),
Dominik Štrobl (2. C), Antonín Lavička (SxA), Lukáš Punčochář (1. A), Theodor Krejčí (QA), Štěpán Musil (QA), Šimon Staněk (QA), Otakar Mikulka (QB)
09. 04. 2019 Soutěž pro střední školy „LEGIE 2019“
5. MÍSTO
Lucie Burešová, Magdalena Rotreklová, Eliška Halouzková, Josef Michal, Matyáš Hlavinka, Ondřej Švejkar (všichni SpA)

174

Biskupské gymnázium Brno

Tělesná výchova

11. 04. 2019 MISTROVSTVÍ ČR V KIN-BALLU – PRAHA
MÍSTO – SŠ (vyšší gymnázium)
Tomáš Průša (SpB) – kapitán, Pavel Asmus (SpB), Zuzana Svobodová (3. C),
Vít Puža (QB), Eliška Halouzková (SxA), Marek Duchaň (SxB), Ema Bagarová
(QB), Barbora Uhrová (QB), Karel Asmus (QB)
23. 04. 2018 TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL ČR VE FLORBALU DÍVEK – KUTNÁ
HORA
čestná reprezentace
Monika Devetterová (2. A)
23. 04. 2019 JUNIORSKÝ MARATON – BRNO
10. MÍSTO (2:50:07)
Matyáš Brandstetter (3. B), Tomáš Podroužek (1. C), Veronika Hamplová (QB),
Vojtěch Marek (KB), Lada Charvátová (2. A), Jan Kummer (OkA), Anna Vařeková (1. B), Jakub Urban (OkA), David Vávra (OkA), Jakub Jiřikovský (OkA),
Jana Nejezchlebová (3. C)
30. 04. 2019 TURNAJ VE ULTIMATE FRISBEE – kvalifikace
postup do finále – PRAHA
2. MÍSTO
BIGY A
František Szczepanik (SpA), Šimon Vantuch (3. C), Marie Komosná (1. A),
Zuzana Hofmanová (KB), Vojtěch Kundera (3. B), Gabriela Koutná (3. A), Filip
Zeman (3. B)
4. MÍSTO
BIGY B
Matyáš Brandstetter (3. B), Jana Nejezchlebová (3. C), Daniel Bureš (3. A),
David Kettmann (2. A), Vít Puža (SxA), Kateřina Jarošová (3. A), Eliška Halouzková (SpA)
KVĚTEN
11. 05. 2019 RODINNÝ TURNAJ V NOHEJBALU – BRNO – BIGY
1. MÍSTO Wangkillers – kapitán Jiří Urban
2. MÍSTO Mr. Henky – kapitán Tomáš Vaněk
3. MÍSTO Kometa B – kapitán Tomáš Pavlíček
výroční zpráva 2018/2019
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30. 05. 2019 STŘEDOŠKOLSKÁ LIGA ULTIMATE FRISBEE – PRAHA
3. MÍSTO – republikové finále
Terezie Kánská (2. B), Ondřej Batůšek (2. B), Vojtěch Kundera (2. B), Matyáš
Branstetter (3. B), Gabriela Koutná (3. C), Jana Nejezchlebová (3. C), Šimon
Vantuch (3. C), František Sczepanik (SpA), Jan Panovský (OkA)
ČERVEN
03. 06. 2019 PLÁŽOVÝ VOLEJBAL STŘEDNÍCH ŠKOL – městské kolo (hoši)
9.–12. MÍSTO
Jakub Jiřikovský, Ondřej Suchomel (OkA)
04. 06. 2019 PLÁŽOVÝ VOLEJBAL STŘEDNÍCH ŠKOL – městské kolo (dívky)
7.–8. MÍSTO
Simona Čandrlová, Klára Bínová (1. B)
04. 06. 2019 TURNAJ CÍKEVNÍCH ŠKOL V MALÉ KOPANÉ
2. MÍSTO
Ondřej Srba (4. B), Samuel Čus (SxB), Ondřej Theodor Krejčí (QA), Matouš
Klusák (2. A), Tomáš Brtník (2. B), Ondřej Tuček (1. C), Jiří Červenka (3. A),
Daniel Bureš (3. A), Filip Kotek (3. A), Martin Bláha (QA)
3. MÍSTO SB 77 b.
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
1. MÍSTO SxB 189 b.
2. MÍSTO 2. B 196 b.
3. MÍSTO 1. A 288 b.
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»

Mgr. Filip Kirchner (předseda)
Mgr. Denisa Hobžová
Mgr. Tomáš Juriga
Mgr. Pavel Kubíček
PhDr. Zdeněk Papoušek
Mgr. Pavel Vaněk

Předmětová komise ZSV na Biskupském gymnáziu využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí studenty
zpracovávat je v širším myšlenkovém systému. Jeho součástí jsou i zcela
nové obsahové prvky, jejichž pochopení je podmíněné rozvinutější myšlenkovou činností a praktickou zkušeností studenta gymnázia. Studenti
se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé
přístupy k řešení problémů každodenní praxe a aplikovat poznatky do
současnosti. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity. Při tvorbě výuky vyučující zohledňují
aktuální poznatky z jednotlivých sociálních věd a nejnovějších trendů ve
vzdělávání.
výroční zpráva 2018/2019
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V rámci výuky na nižším gymnáziu probíhá Osobnostní a sociální výchova podle projektu etické výchovy. Pro studenty kvart, sext a druhých
ročníků pořádáme Projektové týdny aneb Výuku v terénu. Pro studenty
druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme každoročně předmět
Humanitní cvičení (HUC), což je povinně volitelný (případně nepovinný)
předmět, ve kterém si rozšíří a prohloubí znalosti z dějepisu, zeměpisu
a základů společenských věd. Pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků
otvíráme volitelný předmět Společensko-vědní seminář (SVS) zaměřený
na rozšíření znalostí z filosofie, politologie a ekonomiky s důrazem na
všeobecný historicko-společenský přehled.
Všichni učitelé využívají kromě klasických metod frontální výuky i množství
alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.
Mgr. Filip Kirchner

Historik Timothy Snyder má pravdu, když říká: „Ochraňuj instituce a braň
je.“ Instituce nám pomáhají zachovat slušnost – a zároveň potřebují,
abychom jim pomohli. Mluvit o našich institucích máš právo jen tehdy,
pokud jednáš v jejich zájmu. Instituce se neubrání samy od sebe. Pokud
se jim nedostává soustavné ochrany, zhroutí se jedna po druhé. A proto
jsme, přátelé, tady.
Jistě bychom si přáli, aby se stalo to, co se stalo v listopadu 1989. Volali
jsme na náměstích a během jednoho týdne bylo po totalitě. Komunisté
se tak báli svobodného projevu, že „stáhli ocas mezi nohy“ a se zbabělostí sobě vlastní vyklidili pozice. Byli smeteni slovem.
My se teď taky shromažďujeme na náměstích, abychom volali. Voláme,
protože se cítíme ohroženi. Tím, že bude okleštěna naše svoboda, že
bude „demontována demokracie“. Že demokratické instituce budou
pod diktátem těch, kteří propadli aroganci moci. A chtěli bychom, aby
naše slovo zafungovalo stejně rychle jako v roce 1989, a to dřív, než bude
pozdě.
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Vnímáme, že arogance moci začíná nabývat nebývalých rozměrů. To,
o čem jsme se v listopadu 1989 domnívali, že jednou provždy skončilo,
se znovu dostává ke slovu. Co jiného si myslet o tom, že komunisté,
jejichž strana měla být hned po sametové revoluci postavena mimo zákon, znovu dostávají výrazný podíl na moci? Co jiného si myslet o tom,
že prezident republiky se pokouší prosadit za ústavního soudce člověka,
který byl od svých osmnácti let kandidátem komunistické strany a byl
v ní patnáct let v období tvrdé normalizace? Co jiného než arogance
moci je účelové obsazení postu ministra spravedlnosti osobou, která ve
všem „půjde na ruku“ trestně stíhanému premiérovi a prezidentu republiky, který se snaží ovlivňovat soudní kauzy?
Ale nemylme se. I když to tak navenek nevypadá, nebyli to jen komunisté, kteří se báli slova „jak čert kříže“. I dnešní zneuživatelé moci mají
strach ze slova. Jejich zlehčující výroky o shromážděných na náměstích
je z něho usvědčuje, a navíc připomínají některá vyjádření komunistických papalášů za minulého režimu. Vzpomínáte? Miroslav Štěpán v roce
1989 v projevu k zaměstnancům závodu ČKD prohlašuje: „V žádné zemi
neexistuje to, aby patnáctileté děti určovaly, kdy má odejít prezident,
nebo kdy má přijít, a kdo jím má být.“ Byl odměněn voláním „Nejsme
malé děti“ a vypískán. Marie Benešová v roce 2019 označuje dnešní demonstranty takto: „Demonstrují jen mladí lidé, kteří ani nerozeznají rozdíl
mezi soudci a státními zástupci.“ Je to lež. Bude vypískána?
Přátelé, jistě bychom si přáli, aby naše volání na náměstích mělo okamžitý účinek. Ale i kdyby se tak nestalo, nevoláme nadarmo. Pozvednutý
hlas má vždycky svou cenu. Jsme živý organismus, který je rozprostřen
v dějinném čase, a to, co se stalo našim otcům, stává se i nám, a to, co se
stane nám, stane se i našim dětem. Nic z toho, co uděláme, se neztratí
a jednoho dne se zúročí. Vše, co se nám dnes zdá bez odezvy, se zítra
stane drahocennou perlou. A potom nastane to, o čem zpívá Karel Kryl:

výroční zpráva 2018/2019
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Dál kníže nosí věnce tou zemí zděšenou,
on strach má za spojence, jde s hlavou svěšenou.
A netuší, že děti z té země, v které mrazí,
prostě a bez závěti mu jednou hlavu srazí.
PhDr. Zdeněk Papoušek
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»

Mgr. Michal Kubíček (předseda)
Mgr. Jindřiška Horáková
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Michal Snopek
Mgr. Jakub Zatloukal

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
I v letošním školním roce se konala Zeměpisná olympiáda. Školního kola
se zúčastnilo 47 studentů. Do krajského kola postoupil v kategorii A Marek Filip, který obsadil 3. místo. Gratulujeme!
V září a říjnu 2018 organizovala předmětová komise spolu s dalšími
komisemi Projektový týden pro studenty kvart, sext a druhých ročníků.
Mgr. Michal Kubíček

výroční zpráva 2018/2019
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Expedice Makedonie
Začátkem loňského září se patnáctičlenná skupina studentů vyššího
gymnázia vydala na expedici do Makedonie, jednoho z vnitrozemských
států Balkánského poloostrova. Tradičním vůdcem výpravy byl Mgr.
Michal Kubíček spolu také s absolventy naší školy. Během expedice
jsme měli možnosti poznat nejen vysoké hory, ale i makedonská města.
Zejména nás zaujalo hlavní město Skopje, ve kterém jsme strávili téměř
tři dny. Po vyčerpávajících cestách autobusy jsme vyráželi do hor plní
nadšení a očekávání. Odměnou nám byla šestidenní túra bez jediného
závanu civilizace, či jiného rozptýlení. Některé trasy byly velmi obtížné
a náročné.
Během jednoho dne jsme nastoupali až 1300 výškových metrů. Počasí
se k nám stavělo, jak je v horách očekávatelné, velmi proměnlivě. Zažili
jsme krásné výhledy a noci plné hvězd, stejně jako jsme kvůli možnému dešti zůstali jeden den uvězněni na místě. Jedním z našich cílů byla
nejvyšší hora Makedonie – Titov vrh, který se tyčí do výšky 2 748 metrů.
V horách jsme pravidelně naráželi na velká stáda ovcí a pastevecké psy.
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Bohužel vyhánění stád do hor místními pastevci už silně ustupuje. Po sestupu z hor jsme se opět vrátili do Skopje a na poslední den v Makedonii
se přesunuli k další dominantě – k Ochridskému jezeru – kde jsme necelý
den relaxovali a poznávali uličky starobylého stejnojmenného města.
Cestu zpět do Brna jsme všichni zvládli s příjemným klidem a s dobrým
pocitem z intenzivního zážitku. Makedonské hory jsou krásné, liduprázdné a plné nádherných výhledů. Děkuji všem kamarádům, kteří zde se
mnou byli a zejména panu profesoru Kubíčkovi, který každý rok s nadšením bere studenty do neobvyklých míst.
Jakub Jiřikovský (OkA)
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VZDĚLÁVACÍ,
KULTURNÍ AKCE
A VOLNÝ ČAS

Přehled akcí v minulém školním roce

3. září
3.–9. září
11. září
11.–12. září
18.–21. září
19. září
8.–11. září
29.–30. října
23.–24. listopadu
19. listopadu
21. listopadu
22. 12.–2. 1.
Leden
19. ledna
29. ledna
30. ledna
31. ledna
1. února
11.–17. února
25.–27. února
3.–8. března
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Mše svatá na Petrově
Zahajovací kurzy prim a 1. ročníků
Opravné maturitní zkoušky
Imatrikulace nových studentů
Projektový týden kvart
Den církevních škol
Projektový týden druhých ročníků a sext
Podzimní prázdniny
Veletrh středních škol
Den otevřených dveří
Vánoční besídka a hudební matiné
Vánoční prázdniny
Lyžařské kurzy
27. Reprezentační ples Bigy
Den otevřených dveří
Vydání vysvědčení
Divadelní představení
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
XX. Akademické triduum
Bigy Theatre Festival 2019
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Přehled akcí v minulém školním roce

Duben
18.–22. dubna
30. dubna
11.–12. května
20.–30. května
6. června
11. června
12. června
15. června
25.–26. června
27. června
28. června

Přijímací zkoušky na naši školu
Velikonoční prázdniny
Poslední zvonění na Bigy
Písemné maturity
Ústní maturity
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vernisáž výtvarných prací studentů sext a 2. ročníků
Punto musicale sext a 2. ročníků
1. ročník veřejného sprinterského závodu Bigy Run
Sportovní dny
Den Bigy a Hudební matiné
Mše svatá v katedrále na Petrově, vydání vysvědčení

Podrobnější přehled akcí za školní rok 2018/19 lze nalézt na našich stránkách v záložce Ze života školy/seznam akcí školy; fotografie z těchto akcí
ve fotogalerii.
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27. reprezentační ples Biskupského gymnázia

188

Biskupské gymnázium Brno

27. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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Akademické triduum

190

Biskupské gymnázium Brno
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Den Bigy
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Den Bigy
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Bigy Run 2019
1. ročník veřejného sprinterského závodu do vrchu se konal 15. června
2019 na staré sjezdovce ve Wilsonově lese v Brně. Sešla se necelá stovka
účastníků a desítky diváků. Úvodní slovo přednesl ředitel Biskupského
gymnázia Brno Mgr. Karel Mikula. Celá akce byla nabytá pozitivní energií,
a až příliš horkým počasím. Vedle skvělých výkonů a sportovního ducha
se akce nesla ve znamení nových i starých přátelských setkání. Více informací je možné nalézt na stránce: www.bigyrun.cz.
Celá akce byla propagována po Brně na letácích, bannerech a v časopisech. Jméno Biskupského gymnázia – jakožto hlavního organizátora
akce – zaznělo také 14 dní před akcí ve vysílání Hit Rádia City formou
profesionálních reklamních spotů a monitoringů.
Velké poděkování patří našim sponzorům – Blue Sign, CK Toyota Brno,
Decathlon, Veřejná zeleň města Brna, Hit rádio city, Phoenix Contact,
Café-restaurant Bibus, tak i dobrovolníkům z řad učitelů, studentů a absolventů. Bez jejich podpory by akce nemohla mít tak vysokou úroveň
a řadu výhod, mezi které patřilo např. startovné zdarma, první šedesátka
účastníků dostala zdarma dres. Akce byla i profesionálně ozvučena.
Bigy Run 2020 se bude konat v sobotu 13. 6. 2020 na stejném místě. Již
teď se těšíme na viděnou!
Mgr. Michal Snopek
Výsledková listina
DÍVKY 7–15 LET čas
1. Kateřina Jeglíková
2. Kateřina Julínková
3. Pavlína Dobešová
ŽENY 16–30 let čas
1. Dominika Matysková
2. Anna Vařeková
3. Jana Stehlíková
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1:07:30
1:07:86
1:11:80

HOŠI 7–15 let
Jakub Julínek
David Lejdar
Filip Andres

čas
00:49:81
00:57:43
00:59:43

0:59:94
1:02:31
1:07:56

MUŽI 16–30 let
Ondřej Nováček
Dominik Klaška
Patrik Šípek

čas
0:44:40
0:45:78
0:46:71

Bigy Run

ŽENY 30+
čas
1. Jana Šelestáková
2. Eva Dobrovolná
3. Lenka Dobešová

1:45:58
1:50:17
1:57:70

Štafeta rodinná 2019
1. Bínovi
2. Bendovi
3. ND-tým

čas
0:38:13
0:42:00
0:42:81

MUŽI 30+
Richard Brázda
Matěj Hollan
Karel Oulehla

Štafeta mix
1. Šípek,Veverka, Reim, Šťastný
2. Marek Šanta a spol.
3. Košická, Brázdová, Bína, Lejdar

název štafety
Žigy
Šamani míru
SB

Seznam dobrovolníků
Studenti
1. Anna Keprtová
2. Ondřej Liška
3. Lubomír Pár

Učitelé
14. Michal Snopek
15. Jakub Zatloukal
16. Jindřiška Horáková

čas
0:57:12
0:57:22
0:58:18

čas
0:36:85
0:40:31
0:41:28
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4. Adéla Sládková
5. Jakub Švejnoha
6. Kristýna Vařeková
7. Lucie Jiříkovská
8. Martina Czelisová
9. Adéla Kovářová
10. Tadeáš Kamínek (foto)
11. Daniel Polanský (zvuk)
12. Jakub Štrimpfl (video)
13. Ondřej Suchomel (moderátor)
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17. Kateřina Krumpholcová
18. Alice Bílková
19. Věra Helceletová
20. Pavel Vaněk
Absolventi
21. David Kintr (lékař)
22. Martin Svoboda (lékař)
23. Tereza Šancová

MATEŘSKÁ
ŠKOLA

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy
»
»
»
»

Mgr. Lucie Chytilová
Lucie Pospíchalová
Jitka Brtníková
Bc. Michaela Sedláková

Mateřská škola má dvě třídy (Berušky a Broučky). Každá třída sčítá 20 dětí
3–6 let. Cílem skupinové i individuální práce s dětmi bylo zaměření se na
rozvoj všech vzdělávacích oblastí.
Specifickou skupinu tvořily předškolní děti, které měly jednou do
týdne po dobu deseti týdnů edukativně stimulační skupinu, tzv. předškolní přípravu. Zároveň také během celého školního roku děti dostávaly
zvláštní pracovní úkoly. Koncem května si děti odnášely úkoly i domů,
aby si postupně zvykaly s podporou rodičů na domácí povinnosti.
U všech dětí jsme prováděly pedagogickou diagnostiku. Do osobních listů jsme zaznamenávaly pokroky a rozvoj dovedností po celou
předškolní docházku. Vyhodnocení probíhalo písemnou formou do
předtištěných záznamových listů a následně se uskutečnily konzultace
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s jednotlivými rodiči nad vzájemnou spoluprací v celistvém dozrávání
dítěte.
Součástí MŠ je hřiště s herními prvky a dětmi obdělávanou zahrádkou,
kde se učily zasévat semínka, okopávat, zalévat a nakonec i s radostí
sklízet plody.
Nechyběla ani spolupráce s gymnáziem, např. při realizaci kroužku
Spor tík, při modelování z keramické hlíny v učebně výtvarné výchovy,
využívání auly při besídkách a tělocvičny pro tělovýchovné chvilky v případě nevlídného venkovního počasí. Také jsme se účastnili reprezentativních akcí školy – např. Hudebního matiné. Ve spolupráci s profesory
chemie a fyziky jsme uspořádali Projektové dny zabývající se experimenty. Někteří provozní zaměstnanci i studenti gymnázia se zapojili do četby
pohádek dětem. Děti z obou tříd se i letos účastnily výtvarné soutěže
Čarovné barvy země. Do základních škol letos odchází 10 dětí, 1 dítě má
odklad školní docházky.
Závěr školního roku jsme společně s předškoláky zakončili spaním ve
školce. Odpoledne a pestrý večerní program byl inspirován animovaným
příběhem Kung Fu Panda. Se školním rokem jsme se rozloučili společnou
výroční zpráva 2018/2019
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mší svatou v aule školy. Poté proběhlo posezení s rodiči a přáteli školy
u občerstvení na naší školní zahradě.
Těší nás vidět, jak se děti vyvíjejí, činí pokroky, učí se spolupráci a radují
se ze života.
Celoroční program a činnost školy jsme se snažili v maximální míře
zpestřovat nejrůznějšími akcemi.

Seznam akcí a doprovodných programů
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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divadlo Paravánek v MŠ – Pohádky ze špalíčku
dopolední vystoupení dětí v domově pro seniory
návštěva sv. Václava ve školce (O. Jiří Janalík)
divadlo Polárka – Pohádky 1000 a jedné noci
dopolední dětská mše svatá v kapli školy
Středisko ekologické výchovy Hlídka – Podzimní barvičky
Hvězdárna a planetárium města Brna – program Se zvířátky
o vesmíru
multikulturní program – Egypt, Afrika ve školce Dráček
hudební pohádka – Zvířátka a loupežníci
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Středisko ekologické výchovy Hlídka – O nenasytné housence
měření očí – screeningové vyšetření zraku
Středisko ekologické výchovy Hlídka – Jak si král Kaštánek zasloužil princeznu Duběnku
Lesy města Brna – lesní pedagogika a tvoření
návštěva sv. Mikuláše
hudební vystoupení v domově seniorů – Lesná
vystoupení dětí z MŠ v rámci akce Brněnské Vánoce (náměstí
Svobody)
předvánoční besídka obou tříd
Hudební matiné
Musica anima – koncert pro děti (sál u Milosrdných bratří)
týdenní lyžařský kurz v Hodoníně u Kunštátu
Vida centrum – Když kámen promluví + science show (starší
děti)
Vida centrum – Včelí království + science show (mladší děti)
screening školní zralosti – předškolní děti
setkání se školáky
Středisko ekologické výchovy Hlídka – Zimní stopování (mladší
děti)
Středisko ekologické výchovy Hlídka – Zimní ptačí svět (starší
děti)
návštěva prvních tříd na CMcZŠ (předškoláci)
masopustní karneval ve třídách
postní katecheze v obou třídách (O. Jiří Janalík)
Projektový den – experimenty: naučný blok v učebně fyziky
(Mgr. Jana Hynštová)
divadlo Radost – Zvědavé slůně (mladší děti)
divadlo Radost – Krkonošské pohádky (starší děti)
jarní tvoření pro rodiče s dětmi
pravidelná dětská mše svatá v kapli školy (O. Jiří Janalík)
divadlo Paravánek – Pec nám spadla

výroční zpráva 2018/2019
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Projektový polytechnický den – Stavitel mostů
Projektový den – naučný blok v učebně chemie (RNDr. Jan
Taraba, Ph.D.)
ZOO Brno – Jak to chodí u zvířátek
vystoupení dětí při příležitosti Dne matek
návštěva chráněné dílny Růžový sad v Ořechově
fotografování dětí
celodenní výlet do Oslavan do Permonia – Duhový svět
představení o medvídkovi Paddingtonovi
přespávání ve školce s předškoláky
mše svatá na ukončení školního roku, rozloučení s předškoláky

Perličky dětí
»
»

»

»
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Holčička po práci s lepidlem: „Jsem důkladně zašpiněná.“
Chlapci si spolu hrají na restauraci. Jeden povídá: „Dal bych si
jahodový čaj.“ „Jahodový nemám.“ „A jaký máš?“ „Tento, trochu
ovocný se zeleninou, takzvaný zelený.“ „Fuj!!!“ „No, můj taťka ho
má nepochopitelně rád.“
Jedno děvče v šatně povídá: „Tohle mi koupila maminka v Globusu.“ Na což odpoví jiná holčička: „Moje sestra má taky globus
a svítící.“
Jeden bráška naší předškolačky dal rodině otázku: „Kdo ví, co
významného udělal archanděl Rafael?“ A holčička odpověděla:
„No, přece Rafaello!“
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