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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. Usilujeme 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, Německo, Rakousko, Francie), účastní se projektů Erasmus a nabízí řadu mimoškolních aktivit. Zprostředkovává ubytování pro
chlapce i dívky. Nachází se v klidné lokalitě dostupné MHD.
počet stálých/externích učitelů: 78/12 (plus 5/1 mateřská škola)
počet studentů: 846
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,
V roce „osmičkových výročí“ se nelze vyhnout otázce, do jaké míry jsou
školy zodpovědné za stav historického povědomí i paměti. Z médií se
dozvídáme, že úroveň znalostí historických událostí, zejména jejich
souvislostí, je velmi nízká. Vyvstává tedy otázka, jak může právě škola
přispívat k pochopení dějinného kontextu a současně tak lépe porozumět dnešnímu světu. Domnívám se, že jedním z důležitých faktorů, které
ovlivňují či paradoxně snižují schopnost posoudit význam informací, je
jejich obrovské množství, které neumožňuje stanovit kritérium toho, co
je podstatné a co nikoli.
Henry Kissinger ve své knize Uspořádání světa píše:
„V éře internetu je světové uspořádání často kladeno na roveň tezi,
že když lidé dostanou šanci svobodně nabývat informace a dělit se
o ně, zakoření v nich přirozené lidské puzení ke svobodě, jež dospěje
k naplnění a historie takříkajíc poletí na autopilota. Filozofové a básníci
však už odedávna rozdělují schopnosti mysli na tři složky: informaci,
poznání a moudrost. Internet se soustředí na pole informací, jejichž
výroční zpráva 2017/2018
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šíření exponenciálně usnadňuje. Informační přesycenost však může paradoxně bránit tomu, aby člověk nabyl poznání, a učinit moudrost ještě
nedosažitelnější než dřív.“
Potvrzením tohoto mu jsou verše básníka T.S.Eliota:
„Kde je ten život, jejž ztratili jsme v žití?
Kde je ta v poznání poztrácená moudrost?
Kde je to poznání ztracené v informacích?“
Je nasnadě i otázka, kde je mezi chytrými telefony a počítači ztracen
tradiční způsob nabývání znalostí, tedy osobní rozhovor a výměna myšlenek? Kde paidagógos, se kterým se přece nemusí žák shodovat, tak
jako se shoduje se svými přáteli na sociální síti. Nesnadná rozhodnutí se
nemohou rodit tam, kde panuje snadná shoda.
O internetu se tvrdí, že je jakousi externí pamětí, která nahrazuje pracně získané poznatky. Je však zřejmé, že má i tendenci redukovat onu
zmíněnou historickou paměť. Kissinger k tomu dodává: „Hrozí, že komunikační technologie zbaví člověka schopnosti vnitřního hledání, protože
zvýší jeho závislost na technice jakožto nástroji, jenž usnadňuje a zprostředkovává myšlení. Lehce dostupné informace povzbuzují uvažování
rešeršéra, ale mohou naopak oslabit vůdčího ducha.“
Jak tedy má škola, abych se vrátil k úvodní otázce, reagovat na popsanou situaci? Panuje přesvědčení, že technologie povede k lepšímu
vzdělání. Jistě, efektivně zpřístupňuje informace a data, která by dříve
byla nepředstavitelná. Avšak bez vědomí lidské spoluzodpovědnosti za
stav světa i věcí veřejných, za stav demokracie a lidských práv, zkrátka za
rozumné, byť nekonvenční rozhodování, nelze vychovat a vzdělat osobnosti, které dosáhnou moudrosti.
Přál bych si, aby tato myšlenka mohla býti jakýmsi programovým prohlášením pro školní rok 2018/2019. A nejen pro něj.
Přeji dobrý, již osmadvacátý (!) rok!
Mgr. Karel Mikula
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Slovo otce spirituála

Milý a dobrý Bože,
chci Ti na sklonku tohoto školního roku velmi poděkovat za životy všech
studentů, učitelů i zaměstnanců naší školy. Jsou to krásní lidé a je spravedlivé toto přiznat. Vždyť Ty sám jsi je stvořil a jejich bytí zřetelně odráží
krásu a dokonalost Tebe – jejich Stvořitele. Najdu-li chvíli k pokojnému
přemítání, vede mě uvažování o nich k tomu, abych se v úctě před Tebou sklonil. Dobře jsi je učinil.
Prosím nyní, chraň je v době jejich prázdninového odpočinku. Ať především jejich duše nepadne v boji se zlem. Buď jim bezpečnou záštitou
v každé chvíli a na každém místě, kamkoli přijdou.
Vím, můj Bože, že sis nás zamiloval a pozval nás, abychom u Tebe
dosáhli plné radosti a aby tato naše radost byla trvalá. Děkuji za toto
pozvání a znovu ho rád přijímám, neboť ty žiješ a vládneš po všechny
věky věků. Amen.
R. D. ThLic. David Ambrož

výroční zpráva 2017/2018
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Výnosy a náklady

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

69
16

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
DOTACE Z PROSTŘEDKŮ EU (COMENIUS, ERASMUS)

422
54 744

DOTACE CELKEM
DARY OD PRÁVNICKÝCH OSOB

522

DARY OD FYZICKÝCH OSOB

397
919

DARY CELKEM

2 243

TRŽBY Z PRONÁJMŮ
TRŽBY ZE STRAV. ČINNOSTI

– ZAMĚSTNANCI A CIZÍ STRÁVNÍCI

TRŽBY ZE STRAV. ČINNOSTI

– ŽÁCI A STUDENTI

2 188
11 673

ŠKOLKOVNÉ

443

PŘEÚČTOVÁNÍ ENERGIÍ

722
14

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

17 283
2 994

ÚROKY Z BANKOVNÍCH ÚČTŮ

0

KURZOVÉ ROZDÍLY

0

PŘÍJMY Z PLESU

88

OSTATNÍ PŘÍJMY

15

OSTATNÍ PŘÍJMY CELKEM

VÝNOSY CELKEM

12

54 237
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3 097
76 073
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NÁKLADY (V TIS. KČ)
MATERIÁL PRO ÚKLID A ÚDRŽBU

692

ŠKOLNÍ POTŘEBY, UČEBNÍ POMŮCKY

325

UČEBNICE , KNIHY, ČASOPISY

738

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY, CENINY

143

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

142

OSTATNÍ DDHM

548
40

DROBNÉ NÁKUPY A VYBAVENÍ MŠ
INVENTÁŘ A VYBAVENÍ KUCHYNĚ

309

OSTATNÍ NÁKUPY

176

POTRAVINY
SPOTŘEBA MATERIÁLU CELKEM

12 285
15 398

TOPENÍ

1 479

ELEKTŘINA

1 578
465

VODNÉ A STOČNÉ

10

NAFTA DO ŠKOLNÍHO AUTA
SPOTŘEBA ENERGIE CELKEM

3 532

OPRAVY A ÚDRŽBA BUDOVY

668

OPRAVY PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

208

OPRAVY CELKEM

876

CESTOVNÉ

465

NÁKLADY NA REPREZENTACI

159

SLUŽBY VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ POVAHY

1 182

SLUŽBY POŠT A TELEKOMUNIKACÍ

110

DOPRAVNÍ SLUŽBY

381

POJISTNÉ

255
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NÁKLADY (V TIS. KČ)
LVVZ (NÁKLADY NA ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY)

326

SPRÁVA PC A SÍTĚ

913

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

506
1 803

NÁJEMNÉ
OSTATNÍ SLUŽBY

139
5 615

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

35 827
100
11 918
47 845

DANĚ A POPLATKY

0

KURZOVÉ ROZDÍLY

7

NÁKLADY NA KOPÍROVÁNÍ

240

FINANČNÍ NÁKLADY (BANK . POPLATKY)

66

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

75

ŚKOLNÍ AKCE (ZÁJEZDY, SPORT, KULTURA)

820

JINÉ NÁKLADY

210

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU
NÁKLADY CELKEM

– BEZ DANĚ Z PŘÍJMU

1 418
756
76 064

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM

-21

DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

120

NÁKLADY CELKEM – VČETNĚ DANĚ Z PŘÍJMU

76 184

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

14
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-141

Spolek přátel Biskupského gymnázia v Brně

PLNĚNÍ ROZPOČTU NA ROK 2017
PŘÍJMY (V TIS. KČ)
12,0

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
DARY

362,0

OSTATNÍ

268,0

Z TOHO NOCLEŽNÉ

232,0

KOPÍROVÁNÍ

16,0

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

20,0
VÝDAJE (V TIS. KČ)

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC

21,0

PŘÍSPĚVEK ŠKOLE

231,0

PROVOZ FARY V OPATOVĚ

127,0

POJIŠTĚNÍ FARY V OPATOVĚ

7,0

AUTO

5,0

BANKOVNÍ POPLATKY

4,0

MZDOVÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ

44,0

– OPRAVY KOPÍREK , REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

4,0

Přehled o hospodaření za období 1. 1.–31. 12. 2017
PŘÍJMY CELKEM

642 932 Kč

VÝDAJE CELKEM

443 211 Kč

POKLADNA

9 552 Kč

BANKOVNÍ ÚČET

467 885 Kč

CELKEM

477 437 Kč

výroční zpráva 2017/2018
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Projekty financované EU

V uplynulém roce byly na Biskupském gymnáziu řešeny nejrůznější rozvojové i didakticky orientované projekty, z nichž uvádíme tyto:
Šablony 2017
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků
a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.
Projekt je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV) a je zařazen do prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Zvláštní důraz je v rámci projektu
kladen na „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích“. Projektu se celkem účastní 18 vyučujících z BIGY a dalších
vzdělávacích institucí (MU, CMG, NIDV aj.) s celkovou dotací přesahující
1 mil. Kč. V rámci projektu bude probíhat například sdílení dobré praxe
mezi učiteli, jazykové kurzy pro „nejazykáře“ a mnoho jiných aktivit.
Projekt Excelence SŠ – podpora nadaných studentů
Biskupskému gymnáziu se začátkem roku 2018 podařilo již počtvrté
získat – mimo jiné i na základě výborných výsledků studentů v nejrůznějších odborných soutěžích a olympiádách – částku přesahující 85 tis. Kč
určenou na platy učitelům věnujícím se nadaným studentům a případně
také na odměny pro tyto studenty. Za zmínku stojí také to, že se nám daří
rok od roku získávat z projektu čím dál vyšší finanční prostředky. V letošním roce se poprvé podařilo získat prostředky i za výsledky studentů
nižšího gymnázia.
Tvorba ŠAP
Na základě podnětu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) byl na BIGY sestaven realizační tým z řad učitelů i vedení školy
s cílem vytvořit a následně nechat odpovědnými orgány státní správy
schválit dokument nazvaný Školní akční plán (ŠAP). Motivací pro tvorbu
dokumentu byl nejen vznik materiálu zabývajícího se střednědobým
plánováním rozvoje školy, ale i zvýšení šance pro získání dalších projektových prostředků z dotačních titulů EU. V dokumentu ŠAP jsou mimo
16
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jiné zmíněny kapitoly Kariérové poradenství, Podnikavost, Polytechnická
a odborná výuka, Celoživotní vzdělávání pedagogů, jazyky a ICT technologie ve výuce. Vytvořený dokument byl ve své finální verzi schválen
oprávněnou osobou a naše škola tak splnila tuto podmínku pro tvorbu
dalších projektů a grantů v budoucnosti.
Šablony pro mateřskou školu
V současné době se připravuje první verze zjednodušených dotačních
programů – tzv. Šablony pro MŠ, kdy ve spolupráci s pedagogickými
pracovníky naší školy hledáme co nejvhodnější a nejsmysluplnější využití pro finanční prostředky, o které chceme v dohledné době MŠMT
požádat. V rámci připravovaného projektu předpokládáme zejména
investice do dalšího vzdělávání pedagogů předškolní přípravy, rovněž
do podpory posledního ročníků mateřské školy (tzv. nultý ročník ZŠ) se
zaměřením jak na přírodní vědy, tak na sociální oblast a integraci.
Opravy hlavního vstupu do budovy školy
a přilehlých venkovních ploch
V současné době ve spolupráci se správou budovy připravujeme projekt
celkové rekonstrukce vnějších ploch u hlavního vchodu do budovy školy.
Součástí plánu oprav jsou i celkové změny v rozložení schodů, parkoviště
a sousedících zelených ploch, které bychom rádi rekultivovali a doplnili
i o odpočinkovou zónu se zelení a lavičkami. K tomuto účelu bychom
rádi využili aktuálně vyhlášený dotační titul města Brna zabývající se
otevřenou zelení.
Za celý realizační tým
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.,
projektový manažer

výroční zpráva 2017/2018
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Projekt Erasmus+

Erasmus+ KA2, European Challenges in Sustainable Energy
Production by Biotechnology
Biskupské gymnázium Brno je v letech 2017–2019 zapojeno do dvou
evropských projektů programu ERASMUS+ – Klíčová aktivita 2 (KA2) –
Spolupráce škol, Klíčová aktivita 1 – Mobilita osob ve školním vzdělávání.
Projekt European Challenges in Sustainability by Biotechnology, který
je financovaný programu ERASMUS+ KA2 a dofinancovaný z programu
Do světa! 2018 Jihomoravského kraje, nabízí studentům možnost spolupracovat v mezinárodních týmech na řešení environmentálních problémů. Za realizaci projektu odpovídají Mgr. Kateřina Krumpholcová a Mgr.
Veronika Břečková.
V tomto školním roce jsme absolvovali tři projektová setkání. Projekt
byl zahájen v říjnu 2017 v maďarském Miskolci, kam obě vyučující odjely
se dvěma vybranými studenty – A. Zichovou (SXA) a V. Burešem (SXB).
V Miskolci byl představen celý projekt a studenti i vyučující se seznámili
s materiály k experimentu, který bylo nutno připravit na následující velké
projektové setkání v Hamburku.
V únoru 2018 jsme ve větší skupině (vyučující, M. Zavřel, K. Bradáčová
– oba 3. C, L. Burešová, A. Zichová – obě SXA, V. Bureš – SXB a J. Grombiří ková – SPB) vyrazili na setkání do německého Hamburku. Studenti se
tam v mezinárodních skupinách vedených studenty – mentory – seznámili s nebezpečím, které představují plastové odpady a dověděli se
o alternativách, které nám nabízejí biotechnologie. Nejdůležitější částí
setkání byl workshop, kdy jsme ve skupinách vyráběli za pomoci bakterií
kyselinu polymléčnou – surovinu, ze které se vyrábí bioplasty. Workshop
byl doplněn exkurzemi, výlety a různými společnými aktivitami.
V dubnu 2018 se konalo projektové setkání v dánském Thistedu, na
severu Jutského poloostrova. Na naši partnerskou hostitelskou školu
jsme se vydali ve složení: Mgr. Kateřina Krumpholcová a Mgr. Veronika
Břečková spolu se studenty (V. Bureš – SXA a J. Grombiříková – SPB). Cílem tohoto malého setkání bylo vytvoření inovativních výukových materiálů na téma udržitelnost (sustainability), konkrétně výroba biovodíku
18
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z bioodpadu a mikrobiální palivový článek. Vodík bude v budoucnosti
důležitým zdrojem energie, protože je možné ho snadno skladovat.
V průběhu setkání jsme překládali pracovní protokoly, prezentace ke
dvěma experimentům a také doplňkové informace k této problematice z angličtiny do češtiny. Tyto a další materiály budeme využívat v příštím roce na následujícím projektovém setkání ve Vídni, kde naši studenti
budou mít roli mentorů – budou společně s mentory z Rakouska, Maďarska a německého Pforzheimu vést experimentální část setkání. Kromě
pracovní části nás čekala i část poznávací a společenská – navštívili jsme
muzeum 2. světové války v Hanstholmu, Národní testovací centrum pro
velké větrné elektrárny v Østerildu a také jsme absolvovali sportovní aktivity – Jana si zkusila stand-up-paddle na jezeře a ostatní členové výpravy
cyklojízdu na trailech v národním parku Thy. Po ukončení setkání jsme na
zpáteční cestě strávili den v Kodani.
Příští setkání se bude konat 25. listopadu – 1. prosince 2018 ve Vídni.
Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách: http://
www.sustainabilitybybiotechnology.com/, na facebooku: https://www.
výroční zpráva 2017/2018
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facebook.com/groups/1908984959355253, na instagramu: https://www.
instagram.com/biotechproject/
Druhý projekt s názvem Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ, realizovaný v programu ERASMUS+ KA1
v době od září 2017 do srpna 2019, umožní šestnácti vyučujícím cizích
jazyků i všeobecně vzdělávacích předmětů vyjet do zahraničí na různé
aktivity. Tři vyučující absolvují týdenní tzv. stínování (job-shadowing)
na partnerských zahraničních školách, ostatní potom čtrnáctidenní jazykové, metodické či kombinované kurzy na univerzitách nebo jiných
vzdělávacích institucích v zahraničí.
Od projektu očekáváme zkvalitnění výuky cizích jazyků na škole,
zlepšení jazykových kompetencí vyučujících všeobecně vzdělávacích
předmětů a také postupné zavádění metodiky CLIL do hodin všeobecně
vzdělávacích předmětů, konkrétně do hodin fyziky a biologie.
Jsme moc rádi, že se nám podařilo tento projekt provázat i s tzv. šablonami, v rámci kterých budou probíhat jazykové kurzy pro učitele přímo
na škole. Také jsme uspěli s projektem Rozvoj jazykových kompetencí
pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ II, který navazuje na projekt
předchozí. Projekt proběhne v době od září 2018 do srpna 2020. Díky
tomuto jazykovému kurzu budou moci na kurzy do zahraničí vyjet další
vyučující.
Mgr. Kateřina Krumpholcová
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Projekt Edison

Projekt Edison
V červnu 2018 působilo na našem gymnáziu sedm zahraničních vysokoškolských studentek v rámci projektu Edison. Projekt Edison dlouhodobě organizuje v České republice mezinárodní studentská organizace
AIESEC. Studentky byly z poměrně exotických zemí, konkrétně z Číny,
Indie, Indonésie, Iráku, Ruska, Kazachstánu a Gruzie. Navštěvovaly některé hodiny a převážně v angličtině prezentovaly svoje země, kulturu,
tradice, současnou situaci mladých lidí. Studentky také odpovídaly na
dotazy našich žáků. Zavítaly i do hodin hudební výchovy, kde se zaměřily
na prezentaci hudby svého národa a zkusily si zazpívat českou písničku.
Na lekcích češtiny představily svůj jazyk a naučily žáky pár základních
frází v jejich jazyce. Rovněž vysvětlily základní odlišnosti jejich písma od
latinky a předvedly ukázky zápisu nám známých slov do svého jazyka.
Na závěr pobytu studentky v sále B5 postavily tzv. Global Village, kterou
tvořily stánky s obrazovými informacemi, drobnými předměty, vlajkami
a v neposlední řadě s ukázkami jednoduchých, ale typických jídel, která
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si připravily v hostitelských rodinách. V orientaci ve škole studentkám po
celou dobu pomáhali členové Studentského parlamentu.
Myslím, že projekt Edison na Bigy byl úspěšný, a že se aspoň zčásti
podařilo naplnit vize projektu: zvýšení tolerance k jiným kulturám a národům, a to díky porozumění. Studentky oceňovaly zájem našich žáků
a jejich jazykové dovednosti. Jazykové porozumění je totiž předpokladem onomu hlubšímu porozumění, o které v projektu jde.
Mgr. Jiří Vondra, koordinátor projektu Edison
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LIDÉ
VE ŠKOLE

Učitelé a zaměstnanci

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Gymnázium
Ing. Hana Altrichterová
R. D. ThLic. David Ambrož
Trevor John Ayson, B. A.
Mgr. Jiří Bernkopf
Mgr. Alice Bílková
Mgr. Veronika Břečková
Ing. Andrea Buchtová
Mgr. Eva Daňková
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Eva Dobrovolná
PhDr. Ilja Doležalová
Mgr. Martin Doležel
Mgr. Ilona Doleželová
Mgr. Stéphanie Dufond
Mgr. Libuše Fediovičová
Mgr. Renata Fojtů
Mgr. Martina Francová
Mgr. Katarína Gazdíková
Mgr. Marta Háková
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
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Mgr. Jana Hubáčková, Ph.D.
Mgr. Jana Hynštová
Mgr. Alena Charvátová
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, Dr.
Mgr. Pavel Koukal
Mgr. Petr Koutný
PhDr. Petr Krátký
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Karel Mikula
Mgr. Juana Monreal, Ph.D.
PhDr. Irena Nekvindová
PaedDr. Jolana Němcová
Mgr. Sylvie Němcová
RNDr. Barbora Novotná
Mgr. Martina Obdržálková
RNDr. Anna Ondřejíková
PhDr. Zdeněk Papoušek
RNDr. Alena Pavlačková
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
Mgr. Jitka Piskačová
Mgr. Eva Plechlová

Učitelé a zaměstnanci

Richard Pták
Mgr. Martina Punčochářová
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. Josef Valenta
Mgr. Pavel Vaněk
Mgr. Petr Vaněk
Mgr. Tomáš Vaněk
Mgr. Jiří Vondra
Mgr. Marie Vrbová
Paul Marcus Wallace, B. A.
RNDr. Miloš Winkler
Mgr. Jakub Zatloukal
Mgr. Lucie Zavřelová

Mateřská škola
Jitka Brtníková
Mgr. Lucie Chytilová
Bc. Marie Jelečková
Michaela Sedláková
Lucie Schnirchová
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PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Lukáš Báňa
Bronislav Berník
Josef Břenek
Marie Dvořáčková
Natálie Fabičovicová
Silvie Fantová
Vladimíra Fialková
Marcela Forstová
Jana Gregorovičová
Vlasta Hasoňová
Monika Hašlarová
Jaroslava Havířová
Oldřiška Havránková
František Herman
Lucie Hladíková
Ludmila Karásková
PhDr. Marie Karpíšková
Jan Kirchner
Jan Kohut
Kamil Koláčka
Kateřina Kovářová
Michaela Kovářová
Jana Kozlíčková
Helena Krmníčková
Zdeněk Kuchař
Vítězslav Kumr
Ludmila Lízalová
Alena Lojkásková
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Kateřina Létalová
Petr Malík
Michala Markusíková
Iva Maršálková
Marie Marková
Karel Mikulášek
Milada Mikulová
David Nečas
Lenka Němcová
Marie Novotná
Ing. Petr Onuca
Irena Paceltová
Vlastimil Pitrocha
Jana Sedláčková
Renata Schovancová
Tomáš Střítecký
Renata Szczygielová
Ing. Soňa Šmerdová
Michael Štefánik
Janka Tichá
Jitka Trávníčková
Pavel Trčka
Hana Trčková
Ing. Jan Vašta
Eva Vavrušová
Jarmila Večeřová
Renata Vlčková
Bohumila Woffová
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Prima 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
Valentina Štejgerlová
Karolína Telecká
Kateřina Telecká
Michaela Tománková
Ludmila Trundová
Tereza Třešková
Tomáš Vaněk

Prima 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
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Sekunda 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
30

Biskupské gymnázium Brno

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

Sekunda 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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Tercie A

Mgr. Pavel 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
Tomáš Slezák
Vilém Spěvák
Julie Štejgerlová
Tereza Taslerová
Ellen Vališová von Sanger
Tadeáš Varga
Marie Závišková
Martin Zouhar

Tercie B

Mgr. Martina Punčochářová
Ivana Bakešová
Nela Dospíšilová
Filip Andreas Fenkart
Veronika Foltýnková
Matyáš Galvas
Ivo Hartman
Zuzana Hofmanová
Samuel Hrazdira
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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Kvarta A

PhDr. 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

Kvarta 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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Kvinta 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

Kvinta B

PhDr. 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
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Sexta 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
38

Biskupské gymnázium Brno

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

Sexta 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
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Septima 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

Septima 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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Oktáva A

Mgr. Petr Koutný
Jan Bělohlávek
Michael Beneš
Petr Cigánek
Martin Čupr
Terezie Dvořáková
Adriana Hájková
Helena Hájková
Jan Horáček
Dominik Kaláb
Klára Kocmanová
Anna Kratochvílová
Václav Kunčák
Ekaterina Kustova
Jan Lorenc
Marie Lukášová
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Mikuláš Merta
Klára Odehnalová
Jitka Peloušková
Klára Pisarčíková
Matěj Pokorný
Vojtěch Rozehnal
Zuzana Sluková
Marek Soška
Vojtěch Staněk
Zdena Staňová
Pavel Strmiska
Barbora Suchánková
Klára Trávníčková
Jana Veselá
Tomáš Vrbacký

Oktáva B

Mgr. Jarmila Sedláková
Matěj Bagar
David Bargel
Johanka Brdečková
Alžběta Brothánková
Dorota Čápová
Břetislav Dančák
Jakub Daněk
Kristýna Davídková
Natálie Dlouhá
Petra Doležalová
Kateřina Drápalová
Kateřina Fabíková
Karolina Hádková
Helena Havelková
Barbora Hlavinková

Vojtěch Hranička
Alžběta Jeřábková
Václav Kolář
Tereza Kuklová
Matěj Moutelík
Alena Poláčková
Marek Pospíšil
Ludmila Roháčová
Filip Růžička
Vladimír Spurný
Patrik Steffel
Jan Šmiřák
Jiří Šťastný
Kateřina Vičíková
Markéta Zaplatilová
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I. 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
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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

I. 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

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
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I. 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
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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

2. 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
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
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2. 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
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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

2. 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

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
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3. 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
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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

3. 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

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
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3. 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
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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

4. A

Mgr. Nora Janečková
Klára Čmelová
Klára Divišová
Anna Grabovská
Žaneta Grossová
Stela Houserová
Pavel Jelen
Marek Kolařík
Sára Konečná
Tereza Koutná
Anna Kroulíková
Veronika Kvapilová
Patrik Litschmann
Jana Matušková
Filip Michna
Kateřina Mittnerová

Hana Mlýnková
Kristýna Němcová
Eliška Nemčoková
Ivana Olmová
Adam Procházka
Tereza Růžičková
Vít Sapák
Alice Sovová
Tereza Šancová
Jakub Ševčík
Stanislav Špaček
Lada Šteflíčková
Kateřina Tichá
Tereza Vesselá
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4. B

Mgr. Tomáš Juriga
Dominika Blažková
Kristýna Cahlíková
Anežka Fadrná
Lukáš Filka
Šimon Fouček
Ema Fridrichová
Marta Hermanová
Tereza Hladíková
Tomáš Hübner
Markéta Klímová
Klára Königová
Jindřich Kovanda
Anna Králová
Vojtěch Krejčík
Šimon Kvasnička
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Dušan Lázniček
Barbora Machová
Ludmila Mašterová
Marek Mazuch
Blanka Moravcová
Eliška Muselíková
Lucie Neumannová
Kristýna Padalíková
Kateřina Pažourková
Magdaléna Robešová
Veronika Sabelová
Lenka Stejskalová
Veronika Svobodová
Eva Vejmělková
Klára Vičíková
Vlastimil Weiss

4. C

Mgr. Michal Snopek
Dominika Bochníčková
Kateřina Buchlovská
Tereza Coufalová
Michal Gottwald
Nikol Hanáková
Jiří Holek
Barbora Chmelová
Jana Kalusová
Vojtěch Kovanda
Matěj Krajný
Alois Liška
Dalibor Mikolášek
Adéla Mitanová
Klára Mokrá
Jakub Moravanský

Štěpán Nechuta
Jakub Nevídal
Maria-Laura Novotná
Tereza Pazderová
Tomáš Pelikán
Šárka Portešová
Alžběta Rouzková
Vojtěch Sobotka
Kateřina Stejskalová
Klára Šílová
Samuel Štěpán
Jan Švestka
Lukáš Trunkát
Lenka Valíčková
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EVALUACE
ŠKOLY

Přijímací řízení – přehled

Průběh přijímacího řízení v roce 2018
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 16. 4.2018 – testy pro čtyřleté studium
13. 4. a 27. 4. 2018 – 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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POČTY PŘIHLÁŠENÝCH A PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ
V ROCE 2018 – ČTYŘLETÉ STUDIUM
CELKEM UCHAZEČŮ

173

PŘIJATI PO 1. KOLE

90

PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ

12

CELKEM PŘIJATO

90

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

314

PŘIJATI PO 1. KOLE

60

PŘIJATO NA ODVOLÁNÍ

23

CELKEM PŘIJATO

60

výroční zpráva 2017/2018

59

Přijímací testy z minulého roku – náboženství

Základy křesťanské kultury
1. Co říká kněz, když uděluje svátost smíření?
A) Uděluji ti rozhřešení
B) Uděluji ti odpuštění
C) Uděluji ti osvobození
D) Uděluji ti nový začátek
2. Jak jdou po sobě starozákonní otcové?
A) Abrahám, Izák, Josef, Jákob
B) Abrahám, Jákob, Josef, Izák
C) Abrahám, Izák, Jákob, Josef
D) Jákob, Izák, Abrahám, Josef
3. Jak se jmenuje pultík, od kterého se při mši čte Boží slovo?
A) sedes
B) corporál
C) cathedra
D) ambón
4. Kterého z uvedených Ježíš nevzkřísil z mrtvých?
A) Lazar
B) Jairova dcera
C) syn vdovy
D) Petrova tchyně
5. Kolik knih má Nový zákon?
A) 19
B) 21
C) 24
D) 27
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6. Co není součástí modlitby „Otče náš“?
A) království tvé
B) naše viny
C) ochránce můj
D) jako v nebi
7. „Mesiáš“ znamená v překladu:
A) vznešený
B) oslavený
C) pomazaný
D) milovaný
8. Jak se jmenoval velmi trpící člověk ve Starém zákoně?
A) Jan
B) Job
C) Jakub Starší
D) Jakub Mladší
9. Mnichy bychom nenalezli mezi:
A) katolíky
B) pravoslavnými
C) ateisty
D) buddhisty
10. Jak se nazývají litanie věnované Panně Marii?
A) loretánské
B) loteránské
C) luteránské
D) žádné k Panně Marii nejsou
11. Komu Ježíš svěřil svou matku, když umíral na kříži?
A) svatému Josefovi
B) apoštolu Petrovi
C) apoštolu Pavlovi
D) apoštolu Janovi
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

12. Které z následujících biblických jmen nepatří do Nového zákona?
A) apoštol Bartoloměj
B) biskup Timotej
C) biskup Titus
D) prorok Samuel
13. Který z vyjmenovaných českých světců nezemřel mučednickou
smrtí?
A) Jan Sarkander
B) Ludmila
C) Anežka
D) Jan Nepomucký
14. Ježíš je:
A) jediným Božím Synem
B) prvorozeným ze tří Božích Synů
C) posledním ze tří Božích Synů
D) adoptovaným Božím Synem
15. Jak se jmenoval anděl, který oznámil narození Jana Křtitele?
A) Rafael
B) Michael
C) Uriel
D) Gabriel
16. V neděli má katolický křesťan povinnost zúčastnit se:
A) celé mše svaté
B) alespoň obřadů přijímání
C) celé mše svaté a odpoledního požehnání
D) celé mše svaté a poledního rozjímání
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17. Kdo zabil Ábela?
A) Herodes
B) Pilát
C) Adam
D) Kain
18. Která z vyjmenovaných knih nepatří do Pěti knih Mojžíšových?
A) Paralipomenon
B) Numeri
C) Exodus
D) Leviticus
19. Ježíš Kristus položil život:
A) jen za křesťany, ostatní náboženství mají své spasitele
B) za všechny lidi, i za ty, kteří v něho dosud nevěří
C) jen za ty, kteří nehřeší
D) jen za zbloudilé Židy
20. Svatý Pavel nás vyzývá, abychom se modlili:
A) alespoň ráno a večer
B) ráno, večer a před jídlem
C) bez přestání
D) především v kostele
21. Jak se nazývá biskupský kostel?
A) mešita
B) synagoga
C) stonehenge
D) katedrála
22. Kdo je opat?
A) poradce papeže
B) ředitel církevní školy
C) představený kláštera
D) vedoucí ministrant
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Přijímací testy z minulého roku – náboženství

23. Co se stalo o letnicích?
A) Ježíš byl pokřtěn v Jordánu
B) Ježíš vstal z mrtvých
C) Na apoštoly sestoupil Duch svatý
D) Ježíš korunoval svou matku Pannu Marii na královnu
24. Co působí svátost pomazání nemocných?
A) vede k uzdravení duše a někdy i těla – podle vůle Boží
B) odolnost vůči nemocem
C) převádí člověka z života do smrti
D) přijetí mezi starší farníky
25. Ve východních náboženstvích je velmi rozšířena víra v
převtělování duší. Označuje se jako:
A) rekonvalescence
B) recyklace
C) reklamace
D) reinkarnace
27. Magie a věštectví:
A) Jsou vždy zakázané, jsou hříchem
B) Jsou možné v bezvýchodných situacích
C) Jsou pouze v pohádkách
D) Jsou zakázány nezletilým
28. Co je to judaismus?
A) nenávist k Židům
B) náboženství židovského národa
C) snaha o sjednocení křesťanů
D) husitská teologie
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29. Italský kněz Jan Bosco založil společenství zvané:
A) asasíni
B) šabatiáni
C) samaritáni
D) saleziáni
30. Biskupové naší Brněnské diecéze se jmenují:
A) Jan a Dominik
B) Vojtěch a Jan
C) Vojtěch a Pavel
D) Dominik a Pavel
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Maturitní zkoušky 2018

Počet žáků v maturitních třídách: 149
K maturitě přihlášeno: 150 (1 žák z předchozího roku)
K maturitě připuštěno: 149 (1 žák neukončil ročník)
Maturitní zkoušku konalo: 149
Z maturitní zkoušky omluveno: 0
Prospělo s vyznamenáním: 93
Prospělo: 53
Neprospělo: 3 (MAT/DT, CJL/UZ, DEJ)
Průměrná známka z CJL (st): 1,51
Průměrná známka z MAT (st): 2,07 (75,54 % v didaktických testech)
Průměrná známka z ANJ (st): 1,26
Průměrná známka z FRJ (st): 1,00
Průměrná známka z SPJ (st): 2,00
Průměrná známka z NEJ (st): 1,00
Průměrná známka z profilových zkoušek: 1,36

30

22

prospělo
7

neprospělo

Oktáva A

třída
Oktáva B

29

22

7

0

4. A

30

15

15

0

4. B

31

22

8

1 (m. r.)

4. C

29

12

16

1
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Milé absolventky, milí absolventi, vážení rodiče!
Dovolte mi, abych vám jménem Biskupského gymnázia poblahopřál
k úspěšnému završení studia, o to úspěšnějšímu, oč větší obavy provázely vaši přípravu i samotný průběh maturitních zkoušek.
Téma maturity se nyní pokusím popsat v příspěvku, jehož obsah,
rozsah i časovou dotaci jsem adekvátně přizpůsobil formátu písemné
maturitní zkoušky. Jeho zjednodušený název zní Komparativní analýza
antropologicko- , kulturologicko- , lingvisticko- , etnologicko- a psycho -sociálního archetypu zkoušky dospělosti se zřetelem k současnému
fenoménu maturity.
Každé lidské společenství je kromě obecně platných smluv, zákonů
a obecně racionálních pravidel definováno i rituály a mýty. Kulturní antropologové, filosofové a nověji sociologové zkoumají tyto mýty jako
podstatný rys, která danou společnost charakterizuje. Připadne mi ostatně zajímavé, jak bude v budoucnosti – tedy diachronně – chápána naše
současná společnost, jaké mýty s odstupem let ji budou obestírat. Možná to bude mýtus o ukončení středoškolského vzdělání, který provázel
rituál zkoušky, přechod z dětství do dospělosti.
Tak tedy in medias res – pokusme se tedy pomocí komparatistické

výroční zpráva 2017/2018

67

Maturitní zkoušky 2018

metody o výklad tohoto fenoménu a vyklenout tak dramatický oblouk
mezi současností a minulostí. Pro zájemce o bližší poznání jevu mohu
doporučit odbornou literaturu, ať již dílo kulturního antropologa Léviho-Strausse Smutné tropy (vhodné vzhledem ke stále se zvyšujícím
průměrným teplotám v maturitních učebnách) či filosofa Mircey Eliada
Mýtus o věčném návratu (zvláště doporučeno adeptům opravných zkoušek) či webové stránky Cermatu (všem zájemcům o literaturu fantasy
s hororovými prvky). Veďme tedy kupříkladu paralelu mezi iniciačním
rituálem primitivních národů či antickou mytologií na jedné straně a maturity na straně druhé.
Příprava k maturitní zkoušce vykazuje nápadnou podobnost: poslední
zvonění jako jakýsi dance macabre čili tabuizace smrti a temnoty. Divoch
zahání zlé duchy, revenanty čili nemrtvé právě jejich zpřítomňováním,
případně se stylizuje do role společenských vyděděnců. Svatý týden
pak je paralelou dobrovolného odchodu do ústraní, samoty, kterou provází duševní úzkost i tělesné sebeodříkání. Tato místa jsou volena tak,
aby zkoušený, ostrakizovaný jedinec pocítil svou vyděděnost z kmene.
V našem případě jimi může být pláž na Brněnské přehradě a po setmění
ponurá místa, navštěvovaná příslušníky jiných, zpravidla nepřátelských
etnik (Pomalý bar, Kavárna Trojka, sportovní areály atd.) Samotná zkouška
je los, tedy osud, a tedy onen skok z výšky do prázdna, který jistí liána
obemykající kotníky a nejasná naděje, že tato nebude příliš dlouhá. Konkluzí a závěrečnou fází rituálu je pak společná extatická oslava za účasti
celého kmene a následné přijetí za právoplatného člena, jež vrcholí předáním zbraně či ochranného amuletu z rukou kmenového šamana. Tu
zaduní tamtamy nad krajem a oznámí: Synu či dcero, přečkal jsi zkoušku,
buď vítán. Tu se staccatem rozezvučí DDT v místnosti číslo 365 (magie
lunárního roku!) a čapkovský karburátor začne generovat osvědčení
o absolutoriu. Je ti dovoleno vstoupit do chrámu vědění! První dveřník ti
otevře a ty přijímáš pozvání!
Paralelu lze vést i při podrobnějším zkoumání magie slov. Tak jako
sestupují antičtí hrdinové do podsvětí, tak vstupujete i vy do bájného
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údolí stínů jménem Cermat, kde na vás číhají Certis, Etalon, Percentil či
hodnotitelé, bytosti bez tváře a jména, bytosti podobné pradávné Sfinze
s jejími hádankami, Pýthii s jejími obojakými věšťbami (čas či trpělivost
růže přináší?), Gorgoně Medúze (předsedkyně komise?), která sice tvář
má, ale běda, kdo na ni pohlédne. A v patách mít Erínye, ty zosobněné výčitky svědomí (proč jsem se zrovna tuhle otázku neučil!?). To vše
doprovází magie emocí, nejprve strach, v počáteční fázi pohrdlivě potlačovaný, následovaný však úzkostí, napětím a posléze úlevou, katarzí a kýženou proměnou v dospělce. A prostorem, který se před vámi najednou
otevírá. A v něm další zkoušky, mnoho zkoušek, ale už žádná, díky níž jste
se stali dospělými. Žádná se vám tolik nevryje do paměti, žádná se vám
nebude ve snech vracet jako tato.
Nevím, jestli jsem nepřekročil povolený počet slov, a pokud ne, dovolím si na závěr slovo šamana:
Máš-li se rozhodnout mezi lepším, i když na tom proděláš, a horším, co
ti přinese prospěch, rozhodni se správně.
Přeji vám, abyste se v životě rozhodovat správně dokázali. O to tu běží
především!
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, Centrum pro školní knihovny,
pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež, Praha, 15. 11. 2017
» Slovenská pedagogická knihovna, účast na mezinárodní konferenci Školní knihovny jako informační a kulturní centra škol,
Bratislava, 3. 5. 2018

2. Seznam akcí v knihovně za minulý školní rok
a výsledky v soutěžích
Září – říjen
Studenti obou letošních prim se zúčastnili česko-slovenského projektu
Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů. Akce proběhla ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena a Slovenské pedagogické
knihovny. 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 proběhla na našem gymnáziu již potřetí a setkala se s pozitivním
ohlasem.
Únor
Již potřetí se na naší škole uskutečnila recitační soutěž pro studenty nižšího gymnázia – tj. pro studenty prim až kvart. Naši školu reprezentovaly
v městském kole studentky Karolína Telecká (PA) a Eliška Kučerová (KA).
Karolína zaujala odbornou porotu a získala čestné ocenění.
Březen
Studenti obou prim prožili v knihovně Noc s Andersenem. Tato celorepubliková akce je zaměřená na rozvoj čtenářství a probíhá vždy na jaře.
O tom, jak se studentům noc strávená v knihovně líbila, si můžete přečíst
níže.
19. dubna 2018 proběhla na naší škole tradiční akce pro studenty prim –
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Noc s Andersenem. Tuto akci zorganizovali naši třídní učitelé a paní profesorky z češtiny. Na začátku jsme se rozdělili na skupinky. Naše skupinka
se jmenovala Noviny. Dalším úkolem bylo napsat básničku na předem
určené téma. Všechny básničky byly moc povedené a vtipné. Poté jsme
se přesunuli na večerní hostinu do studovny. Poté jsme si vylosovali název známé české pohádky, kterou jsme měli za úkol umělecky ztvárnit
– s možným netradičním (a překvapivým) závěrem. Všechna divadelní
představení byla zábavná a vtipná.
Později večer proběhlo hudební soirée, studenti obou prim zahráli na
různé hudební nástroje. Ti, kteří nehráli, se zapojili zpěvem či tancem.
Před spaním proběhla v kapli večerní modlitba, kterou pro nás připravil
otec David, kterému tímto děkujeme. Ráno nám paní kuchařky připravily
skvělou snídani v jídelně. Celý program jsme si všichni náramně užili a
budeme na Noc s Andersenem ještě dlouho vzpomínat!
Jolana Skoumalová (PA)
Ve školním roce 2017/2018 byla knihovna otevřená každý všední den –
celkem 21 hodin týdně. Aktuálně se v knihovně nachází 22 736 knižních
jednotek. V tomto školním roce se uskutečnilo 3272 výpůjček.
Navázali jsme spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví při Filozofické fakultě a VOŠ Brno (studijní obor: Informační služby a
knihovnictví) – studentky obou škol provedly v naší knihovně odbornou
praxi.
Pondělky v knihovně působila od září do prosince 2017 naše absolventka Markéta Horáková. Od ledna 2018 na její činnost navázala Bc. Martina
Peškeová, která praxi ukončila v květnu 2018. V březnu 2018 u nás provedla odbornou týdenní praxi naše další absolventka Žaneta Vašíčková.
Slečna Vašíčková se ve své absolventské práci věnuje školním knihovnám
brněnských gymnázií. S knihovnicí mj. provedla strukturovaný rozhovor,
který bude součástí její závěrečné práce o školních knihovnách.
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
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Školní psychologické pracoviště

Školní psychologové:
Mgr. et Mgr. Veronika Kirchnerová,
Ph.D., Mgr. Petr Vaněk
Než jsem v roce 2008 začal pracovat na BIGY, byl jsem zaměstnán jako
psycholog v pedagogicko-psychologické poradně. Asi polovina moji
práce byla diagnostika a druhá rozvojová práce s dětmi. Často jsem
navštěvoval školy, kde jsem měl rozvojové programy pro studenty.
V dnešní době vypadá práce v pedagogicko-psychologické poradně
jinak. Na rozvojovou práci s dětmi v poradnách absolutně nezbývá čas.
Poradny jsou zavaleny diagnostikou dětí. Výrazně přibylo dětí, které si
z poradny odnášejí zprávu, na základě které se jim pak ve škole vytváří
plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán. S tímto
trendem možná přijde brzy doba, kdy bude mít většina dětí nějakou
formu individuální podpory.
Ve školách převládá frontální výuka. Učitel odpřednáší látku, žáci si
udělají zápis, doma se látku naučí, poté jsou zkoušeni. Právě při tomto
stylu výuky selhávají dětí se specifickými poruchami učení, poruchou
pozornosti, tedy děti se „zprávou z poradny“. Vytváříme proto množství
plánů podpory, které mají dětem pomoci tento druh výuky zvládnout.
Nebylo by lepší namísto toho ve větší míře používat takové metody
výuky, při kterých studenti neselhávají? Při frontální výuce se navíc jen
minimálně rozvíjejí tzv. měkké dovednosti – komunikační schopnosti,
práce v týmu, řešení konfliktů, schopnost sebereflexe, kritické myšlení,
empatie, samostatnost. Právě tyto dovednosti budou po studentech
požadovány, až budou v budoucnu hledat zaměstnání.
Je výborné, že se studenti BIGY mohou účastnit nejrůznějších projektů,
jako je Projektový týden, Anglické divadlo, závěrečné projekty studentů
2. ročníků a sext v rámci výtvarné a hudební výchovy a mnoha jiných
akcí. V průběhu tohoto typu výuky se značná část odpovědnosti přenáší
z učitele na studenta, u studentů se výrazně rozvíjejí měkké dovednosti,
a navíc nepotřebujeme skoro žádné plány podpory, ani individuální
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výukové plány. Obdivuji tvořivé učitele, kteří tento styl výuky našim
studentům nabízejí. Z pozice školních psychologů se snažíme do této
nabídky přispívat jak rozvojovými programy pro celé třídy, tak individuální prací se studenty. Jsme rádi za to, že na BIGY panuje mezi učiteli
otevřená atmosféra a můžeme se tak na této cestě vzájemně ovlivňovat
a inspirovat.
Mgr. Petr Vaněk
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Ocenění studenti naší školy

Pochvaly ředitele školy ve školním roce 2017/2018
1. pololetí
» Jitka Pecháčková (1. C) za pomoc při Tříkrálové sbírce
» Zuzana Pecháčková (2. B) za pomoc při Tříkrálové sbírce
» Vojtěch Šebela (2. C) za pomoc při Tříkrálové sbírce
» Linda Komárková (1. A) za pomoc při Tříkrálové sbírce
» Jolana Sedlářová (TA) za scénář ke hře Podivný případ se psem
» Adam Janík (SXB) za vedení scholy a za vánoční vystoupení
» Karolína Blahová (SXA) za vedení scholy a za vánoční vystoupení
» Dominik M. Němec (3. C) za aranže skladeb a za vánoční vystoupení
» Vojtěch Rozehnal (OKA) za vzornou reprezentaci školy ve finále logické olympiády
» Helena Havelková (OKB) za 1. místo ve finále španělské olympiády
» Kateřina Vičíková (OKB) za 2. místo ve finále španělské olympiády
» Alžběta Jeřábková (OKB) za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy
2. pololetí
» Anna Keprtová (1. A) za vystoupení v Odrách
» Josef Koupý (1. B) za vystoupení v Odrách
» David Kubíček (1. B) za vystoupení v Odrách
» Jan Šmerda (1. B) za vystoupení v Odrách
» Filip Jagoš (1. C) za reprezentaci v krajském kole chemické a
fyzikální olympiády
» Gabriela Fryčová (1. C) za reprezentaci v krajském kole chemické a fyzikální olympiády
» Klára Čalkovská (1. C) za vystoupení v Odrách
» Jitka Pecháčková (1. C) za vystoupení v Odrách
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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»
»
»
»
»
»

Klára Fejfušová (PA) za 1. místo v okresním kole matematické
olympiády
Jan Mejzlík (PA) za 1. místo v okresním kole matematické olympiády
Natálie Morávková (PA) za 1. místo v okresním kole Pythagoriády
David Lejdar (PB) za vystoupení v Odrách
Hana Hrůzová (PB) za reprezentaci v okresním kole matematické olympiády
Matěj Žabčík (2. A) za pomoc při organizaci projektu Edison
Hana Cibulková (2. A) za vystoupení v Odrách
Veronika Šimková (2. A) za vystoupení v Odrách
Anežka Čalkovská (2. B) za vystoupení v Odrách
Magdaléna Filipová (2. B) za vystoupení v Odrách
Marie Javorová (2. B) za vystoupení v Odrách
Anna Kalvodová (2. B) za vystoupení v Odrách
Zuzana Pecháčková (2. B) za vystoupení v Odrách
Ludmila Maliňáková (2. C) za vystoupení v Odrách
Eva Všetečková (2. C) za vystoupení v Odrách
Matěj Zamazal (SA) za reprezentaci v celostátním kole astronomické olympiády a za účast v matematických soutěžích
Šimon Genčur (SA) za reprezentaci v celostátním kole astronomické olympiády, za 2. místo v okresním kole fyzikální olympiády a za účast v matematických soutěžích
Ondřej Soukup (SB) za vystoupení v Odrách
Radek Vaníček (SB) za vystoupení v Odrách
Jan Lízal (3. A) za pomoc při realizaci Anglického divadelního
festivalu
Jiří Balabán (3. A) za reprezentaci v dějepisné soutěži studentů
ČR a SR
Magdalena Babáková (3. B) za vystoupení v Odrách
Veronika Coufalová (3. B) za vystoupení v Odrách
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»
»
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Lucie Zdražílková (3. B) za vystoupení v Odrách
Terezie Šťastná (3. B) za reprezentaci v krajském kole olympiády v ČJ
Martin Zavřel (3. C) za reprezentaci v biologické a geologické
olympiádě
Dominik M. Němec (3. C) za reprezentaci a výpomoc schole
Tadeáš Múdry (3. C) za pomoc při projektu Edison
Josef Hynšt (TA) za 3. místo v okresním kole matematické
olympiády
Ivana Bakešová (TB) za vystoupení v Odrách
Matyáš Galvas (TB) za sportovní reprezentaci školy
Marek Vojtěch (TB) za reprezentaci v matematických a fyzikálních soutěžích, za soutěž v sudoku a Technoplaneta
Lukáš Lejdar (TB) za reprezentaci v matematických a fyzikálních soutěžích, za soutěž v sudoku a Technoplaneta
Petr Piňos (TB) za reprezentaci v matematických a fyzikálních
soutěžích, za soutěž v sudoku a Technoplaneta
Anežka Vojtová (TB) za reprezentaci v matematických a fyzikálních soutěžích, za soutěž v sudoku a Technoplaneta
Marie Niedobová (TB) za reprezentaci v matematických a fyzikálních soutěžích, za soutěž v sudoku a Technoplaneta
Alice Sovová (4. A) za pomoc při přípravě sportovní akce
Markéta Kampánová (KA) za 3. místo v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce
Vojtěch Brdečko (KB) za vystoupení v Odrách
Vojtěch Klapetek (KB) za reprezentaci v geologické, biologické,
zeměpisné, chemické, matematické a astronomické olympiádě
a za 1. místo na Dni přírodních věd
Jiří Kohl (KB) za vynikající výsledky v astronomické, fyzikální a
matematické olympiádě
Kamila Motalová (KB) za 1. místo na Dni přírodních věd
Veronika Hamplová (KB) za 1. místo na Dni přírodních věd
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Petr Zelenka (QA) za foto a video dokumentaci projektu e-Twinning
Alan Mynář (QB) za vystoupení v Odrách
Karolína Blahová (SXA) za vedení scholy a za vystoupení v Odrách
Lucie Burešová (SXA) za vystoupení v Odrách
Aleš Fojtík (SXA) za vystoupení v Odrách
Eliška Halouzková (SXA) za vystoupení v Odrách
Pavel Šebek (SXA) za reprezentaci v dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR
Magdaléna Cinková (SXA) za pomoc při organizaci projektu
Edison a za práci ve školním parlamentu
Tomáš Bargel (SXB) za vystoupení v Odrách
Ondřej Brdečko (SXB) za vystoupení v Odrách a za krajské kolo
matematické olympiády
Vojtěch Bureš (SXB) za vystoupení v Odrách
Adam Janík (SXB) za vystoupení v Odrách a za reprezentaci
v dějepisné olympiádě
Václav Valenta (SXB) za vystoupení v Odrách
Adam Škvrna (SXB) za 2. místo v krajském kole zeměpisné
olympiády
Marek Duchaň (SXB) za pomoc při organizaci projektu Edison
Eva Vochozková (SXB) za pomoc při organizaci projektu Edison
Filip Tedenac (SXB) za pomoc při organizaci projektu Edison
Jakub Jiřikovský (SPA) za propagaci školy na internetu
Jakub Urban (SPA) za reprezentaci v dějepisné soutěži studentů ČR a SR
Tereza Křístková (SPA) za pomoc při organizaci maturitních
zkoušek
Magdalena Bušová (SPA) za pomoc při organizaci maturitních
zkoušek
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Tomáš Obůrka (SPA) za pomoc při organizaci projektu Edison
a za práci ve Studentském parlamentu
Alžběta Slámová (SPB) za vystoupení v Odrách
Daniel Polanský (SPB) za vystoupení v Odrách
Jiří Vlach (SPB) za aktivní účast v anglickém divadle
Anna Homolová (SPB) za 1. místo v celostátním kole španělské
konverzační soutěže
Barbora Suchánková (OKA) za vystoupení v Odrách
Jitka Peloušková (OKA) za přípravu a realizaci anglického divadla
Pavel Strmiska (OKA) za přípravu a realizaci anglického divadla
Vojtěch Rozehnal (OKA) za přípravu a realizaci anglického
divadla
Klára Trávníčková (OKA) za přípravu a realizaci anglického
divadla
Adriana Hájková (OKA) za přípravu a realizaci anglického divadla
Terezie Dvořáková (OKA) za přípravu a realizaci anglického
divadla
Helena Hájková (OKA) za přípravu a realizaci anglického divadla
Kristýna Davídková (OKB) za 8. místo ve fyzikální olympiádě
Alžběta Jeřábková (OKB) za vzornou sportovní reprezentaci
školy
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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. Eva Daňková, Mgr. Magdalena Hamingerová – 14 denní metodický
kurz, Galway Language Centre, Irsko, srpen 2018 (projekt ERASMUS+ KA1)
Mgr. Libuše Fediovičová – Konference OUP: Support and Inspire, Brno,
30. 8. 2017
Mgr. Alice Bílková – Konference OUP: Leading the way, Brno, 29. 8. 2018
Mgr. Alena Charvátová – seminář Humorem k efektivnějším hodinám
angličtiny, NIDV, Brno, 23. 2. 2018
14denní metodický kurz Active Methodology Course, Edinburgh School
of English, Velká Británie, červenec 2018 (projekt ERASMUS+ KA1)

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Theatre workshop (9.–12.10. 2017) v rámci Projektového týdne sext a druhých ročníků
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Divadelní představení PA a PB Tribute to Shakespeare

Tematické akce
An autumn event devoted to Tim Burton (25. 10. 2017) připravili studenti
3. A
Christmas Charity Event (18. 12. 2017) charitativní akce, připravili studenti QA v rámci mezinárodního projektu e-Twinning: Teenagers’ Life,
pro Dům sv. Markéty v Brně nasbírali a předali celkem 2171 Kč
Open Poetry Night – večer poezie v anglickém jazyce (14. 12. 2017), Skleněná louka, Brno
Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Školní kolo soutěže proběhlo ve třech kategoriích. Emma Vališová von
Sanger (KA) získala 3. místo v okresním kole. Gratulujeme!
BIGY Theatre Festival
Na jaře se již tradičně konal 3. ročník Anglického divadelního festivalu
v divadle Barka.
Divadelní společnost The BiGy Players tvořená studenty naší školy, odehrála rekordních 20 představení. Hostem letošního ročníku byli studenti
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Gymnázia Boskovice, jejichž představení bylo součástí e-twinningového
projektu, do kterého se zapojili spolu se studenty SA.
Na programu bylo šest představení v anglickém jazyce, která diváky
zavedla na anglické panské sídlo (Easy Virtue – výběr studentů vyššího
gymnázia), do popleteného antického Řecka (Eros in Love – SXB, Midsummer Night’s Dream – PB), do veselé školy (Eddie Goes to School – SB), do
složitého světa hudby a vztahů (The Violinist – TA), na nebezpečné shakespearovské hrady (Hamlet – PA, Macbeth – PB), do veselého anglického
městečka (A Tale of Town – SA) a do londýnského podsvětí (Sherlock Holmes: The Red Circle – Gymnázium Boskovice, SA) a také na zrádné pobřeží
Cornwallu (Jamaica Inn – QB).
Zájezd do Irska – pro studenty vyššího gymnázia (duben–květen 2018)
Zájezd do Velké Británie – pro studenty kvart (červen 2018)
Dlouhodobé projekty
E-twinning – Mgr. Magdalena Hamingerová, Mgr. Libuše Fediovičová
Young Sherlock Holmes (SA) – divadelní zpracování povídky Sherlocka
Holmese, ve spolupráci s Gymnáziem v Boskovicích
Christmas cards Exchange (PB, SB)
Teenagers’ Life – charitativní sbírka (QA)
New Year´s Coming – evropské novoroční tradice (TA, KA)
Global Outreach – roční studijní pobyty v USA pro vybrané studenty –
v letošním školním roce studují v Americe dvě studentky, pro příští rok
pak byli vybráni další dva studenti.
Pokračování v dlouholeté spolupráci s partnerskou školou v Malackách
Partnerství s JŠ Park, příprava studentů na Cambridgeské zkoušky FCE/
CAE
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NEW SCHOOL RECORD
My dear colleagues, you probably don’t realise how lucky you are to be
plying your trade here in the Czech Republic and not, for instance in
Britain. Teaching in Britain is a high-stress occupation. A recent report
suggested that something like forty percent of first-year teachers were
likely to resign from the profession this year.
I myself came pretty near to doing so. This, mind you, was some forty-five years ago – and things have got worse since then. In my first year,
teaching English at Kilsyth Academy near Glasgow, I had the worst class
in my entire professional career. Four Z were a non-academic class, the
first to be caught by the raising of the school-leaving age to sixteen.
They had nothing to gain from that extra year’s schooling, they didn‘t
want to be there, and behaved accordingly, that is, with apathy and
inattention at best, and rank indiscipline at worst.
Among fierce competition for the title of the most objectionable student in class, Jimmy was undoubtedly a contender. His only redeeming
aspect was that he frequently skived off school (in Scotland, playing
truant is known as skiving).
One memorable day, however, he did turn up, and wasted no time
in being insolent and disruptive in the very first lesson, a French class.
“Right, you, out here,” said the teacher, brandishing his belt. And, no,
his trousers didn’t fall down as a result. This was in the barbaric age of
Scottish education, when most teachers had a belt – a heavy leather
belt without a buckle – for the infliction of corporal punishment. Jimmy
came out in front of the class, nothing daunted, and held out his hands,
one supporting the other in the prescribed manner, the belt sang through the air and hit his hand with a resounding crack.
Jimmy gave the teacher a contemptuous look. “Didny hurt,” he
announced, shrugging his shoulders.
“Right, again,” said the teacher, drawing back his arm for a second
strike. Crack! went the belt once more.
“Is that the best you can do?” responded the bold Jimmy. The upshot
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was, he got the belt six times, six being the legal maximum in any one
class. Jimmy came to a decision. He was going to set a new school record that day, and establish himself as the premium pest of class Four Z.
This was the big story all round school that day. And I had them coming
to me in the afternoon. They came streaming down the corridor towards
me, Jimmy in front waving his red, blistered hands triumphantly in the
air and shouting “Twenty-four! Twenty-four!”, this being the number of
strokes of the belt he had run up in the course of the day. I took one look
at him, and realised that there was nothing, nothing, I could do in this
situation, all those older, experienced teachers having failed to repress
his determined pursuit of the record number of strokes of the belt.
He sat down in the front seat facing me, not his usual place in class,
and yelled at me, “Haw, Haydock!”, a most impolite way of addressing
one’s teacher. He was, however, wasting his time on me, as I didn’t have
a belt, and had never had recourse to corporal punishment. He kept
up a barrage of abuse throughout the entire lesson. I didn’t even speak
to him, feeling sure that nothing I might say would have the slightest
effect. I went through the motions of teaching a lesson of English, but
it must have been one of the world’s worst – a different kind of school
record.
It was sheer hell, but at long last the beautiful sound of the bell
signalling the end of the lesson released me from torment. I saw them
out of the classroom, locked the door, and collapsed into a seat with
head in hands, thinking, I’ll never make it in teaching. There must be
something else I can do!
Then there was a knock at the door. The headmaster demanding my
letter of resignation? When I opened it, however, there was Jimmy. But
a very different Jimmy. He wasn’t grinning any more, or waving his hands
about and shouting about ‘twenty-four’. He looked pale and downcast.
On either side of him were two other boys from Four Z, big lads both.
One of them said to me “Excuse us, Mr Haydock, Jimmy here wants to
apologise for his behaviour in your class just now.”
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Divadelní představení studentů vyššího gymnázia Easy Virtue

It was clear that Jimmy had no such wish, but they had taken him aside
and told him, “You’re going to apologise … or else” with clenched fists.
They were rough types, but they had their own code of morality, and
Jimmy had overstepped the mark. He duly apologised, the delegation
withdrew, and I began to realise that passive resistance had won the day
over retributory violence. I had done better dealing with Jimmy than all
those other, experienced teachers. I decided that possibly, just possibly,
I might have a future in teaching.
And here I still am, all these years later. But happy to be here, and not
there …
Andrew F. Haydock, M. A.
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»

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

2. Vzdělávání a školení učitelů
Pravidelně navštěvujeme semináře, workshopy, přednášky a terénní
cvičení pořádaná Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, školským zařízením Lipka,
Akademií věd ČR a dalšími subjekty, které nám tyto aktivity nabízejí.
Jsme zapojeni do projektů programu ERASMUS+ KA1 a 2.
Mgr. Kateřina Krumpholcová
Erasmus+ KA2, Miskolc, Maďarsko, říjen 2017
Erasmus+ KA2, Hamburg, Německo, únor 2018
Erasmus+KA2, Thisted, Dánsko, duben 2018
Broumovsko: Svět nepropustných skal a roklin, Lipka Brno, květen 2018
Seminář k vedení projektu Erasmus+ KA1: Projekty mobility osob ve
školním vzdělávání, Výzva 2018, Praha, červen 2018
Fluency and English Language Developement + CLIL Methodology –
Executive Training Institute Malta – ERASMUS+ KA1, Malta, červenec 2018
Mgr. Veronika Břečková
Erasmus+ KA2, Miskolc, Maďarsko, říjen 2017
Erasmus+ KA2, Hamburg, Německo, únor 2018
Erasmus+KA2, Thisted, Dánsko, duben 2018
Ing. Věra Helceletová
Geologie Země, PřF MU, Brno, září 2017
Nerostné suroviny České republiky, Ústav geologických věd MU, Brno,
říjen 2017
86

Biskupské gymnázium Brno

Biologie

Nerostné suroviny světa, Ústav geologických věd MU, Brno, únor 2018
Geologicko-botanická exkurze v terénu, Ústav geologických věd MU,
Brno, duben 2018
Inspiromat pro učitele přírodovědných předmětů, Vernier + PdF MU,
Brno, únor 2018
PhDr. Yveta Reiterová
Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol, PřF MU,
září 2017
Inspiromat pro učitele přírodovědných předmětů, Vernier + PedF MU,
Brno, únor 2018
Jak psát SOČ – seminář pro učitele SŠ, Talentovaní – NIDV, Brno, březen
2018
porotkyně v krajském a v okresním kole SOČ, Brno, duben – květen 2018

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Projektový týden 2. ročníků a sext
Školní rok jsme zahájili Projektovými týdny. Studentům sext a druhých
ročníků jsme letos ve spolupráci s komisí zeměpisu nabídli kurz terénní
biologie na okraji Moravského krasu v Kaprálově mlýně. Studenti se seznámili s krasovými jevy, prozkoumali biotopy v okolí mlýna, zjišťovali,
co žije ve vodách nad a pod vývěry, porovnávali kvalitu vody. Studenti
se rovněž zabývali dynamikou vodního toku, porovnali svá zjištění
s dlouhodobými výzkumy, sledovali netopýry pomocí detektorů, prolezli
jeskyně, slanili Bajerovu skálu, viděli z blízka některé naše pěvce, večer si
opekli špekáčky a povídali si u ohně … Z pobytu si odvezli spoustu zážitků ze společně prožitých čtyř dní v krásné přírodě Moravského krasu.
Projekt Krokus
Do tohoto projektu jsme se zapojili letos poprvé. Projekt realizuje irská
organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Třída QB
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společně s PhDr. Yvetou Reiterovou zasadila na podzim do záhonu před
školou cibulky žlutých krokusů jako připomínku jednoho a půl milionu
židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během holokaustu.
Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. Letos cibulky krokusů vykvetly na konci ledna
– v období Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna),
a tak si nejen naši studenti mohli připomenout, co tyto květiny symbolizují.
European Challenges in Sustainability by Biotechnology
V celém průběhu školního roku jsme realizovali aktivity projektu ERASMUS+ KA2 European Challenges in Sustainability by Biotechnology.
Během školního roku proběhla přípravná pracovní setkání v Miskolci
(Maďarsko), v Thistedu (Dánsko) a v únoru v Hamburku (Německo). Projektových setkání se zúčastnily Mgr. Kateřina Krumpholcová a Mgr. Veronika Břečková společně s celkem 10 studenty. Více o projektu naleznete
v kapitole Projekt Erasmus+.
Fotografická výstava
Projektové aktivity doplnila fotografická výstava s názvem Moře odpadu,
kterou jsme měli v lednu až březnu zapůjčenou od firmy Vetropack.
Studenti – zapojení do projektu – vymysleli a realizovali happening,
kdy vstupní část školy zaplavili plastovým odpadem. Každý, kdo vešel
do školy, se nutně musel zamyslet nad tím, jak velké množství odpadu
produkujeme, jak to ovlivňuje jednotlivé biotopy a organismy tam žijící.
Každý měl možnost spočítat si svoji plastovou stopu a najít na různých
místech školy umístěné lístečky s tipy na snížení produkce plastového
odpadu.
Spolupráce s Masarykovou univerzitou
Pravidelně spolupracujeme s Masarykovou univerzitou. Vyučující spolu
se studenty 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 byli také
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v Ústavu soudního lékařství a v Mendlově muzeu, v zoologických zahradách v Brně, Jihlavě a ve Vídni, v Moravském zemském muzeu, v Pavilonu
Anthropos a na dalších zajímavých místech. V rámci Akademického tridua proběhla přednáška na téma Jak učit sám sebe RNDr. Michala Černého z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty MU.
Další aktivity
Studenti 3. ročníků a septim absolvovali přednášku o prevenci rakoviny
prsu. Přednášku vedly členky Klubu Diana (sdružení onkologicky nemocných a jejich přátel) sídlící v Brně na Žlutém kopci.
Koncem května jsme přivítali v hodinách biologie sext, druhých ročníků a jedné sekundy mladou dvojici zoologů – Matěje a Zuzku Dolinay,
kteří nám přišli představit nejen svoji práci na projektu LivingZoology,
ale hlavně skupinu živočichů, která je zajímá – plazy. Krátké a intenzivní
přednášky byly doplněny ukázkami hadů a studenti se mohli na vlastní
kůži přesvědčit, že hadi opravdu nejsou slizcí.
Na přelomu května a června hostila naše škola výstavu fotografií paní
Jitky Havlové – Ptáci Wilsonova lesa. Výstava byla doplněna přednáškami našeho absolventa Bc. Kryštofa Horáka i samotné autorky fotografií.
Výstava byla otevřena také pro veřejnost. Kryštof pro zájemce připravil
soubor odkazů na zvukové nahrávky Českého rozhlasu z edice Hlas pro
tento den.
V rámci výuky realizujeme terénní exkurze na zajímavá místa v Brně
a okolí. V tomto školním roce vyjeli studenti 2. A a 2. B na třídenní terénní
biologicko-environmentální cvičení. 2. A strávila tyto dny v Jedovnicích,
2. B v Bílých Karpatech v obci Tvarožná Lhota. Studenti 2. C a SXA vyjížděli do okolí Brna na jednodenní terénní exkurze. Náklady na tyto exkurze
byly částečně pokryty z projektu 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.
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Biologická olympiáda, kategorie A a B
Školního kola se zúčatnilo 50 zájemců.
Krajské kolo – kategorie A
Martin Zavřel (3. C) – 3. místo – Postoupil do biologického soustředění
celostátního kola, má šanci se probojovat do kola mezinárodního.
Krajské kolo – kategorie B
Anna Marie Pospíšilová (SXB) – 16. místo
Biologická olympiáda – kategorie C
Vojtěch Klapetek (KB) – úspěšný účastník, Šimon Pokorný (KA), Klára Čepičková (TA)
Biologická olympiáda – kategorie D
Vojtěch Haminger (PA) – úspěšný účastník, Valentýna Kubáčková (SB)
Studentská vědecká odborná činnost (SOČ)
V okresním kole se umístil na 3. místě Martin Zavřel (3. C) s prací Wnt3
signalizace v buňkách CLL (chronické lymfocytární leukemie). Postoupil do
krajského kola, kde velmi dobře obhájil svoji práci. Studentky Veronika
Vaculíková a Markéta Nečasová (3. A) s prací Stanovení antioxidační kapacity u vybraných doplňků stravy obsadily v okresním kole 7. místo.
Lesnická soutěž YPEF 2018
Studenti KB vybojovali 2. místo ve složení: Kamila Motalová, Veronika
Hamplová a Julie Tichá, na 5. místě se umístili jejich spolužáci Kryštof
Jeřábek, Gabriela Prášková a Petr Soška.
Studenti vyššího gymnázia obsadili 3. místo – Marek Pospíšil, Patrik
Steffel a Václav Kolář (OKB), 5. místo obsadili rovněž jejich spolužáci Vojtěch Hranička, Jiří Šťastný a Filip Růžička, 6. místo obsadili Pavel Šebek,
Hedvika Procházková a Magdalena Rotreklová (SXA).
Den ptactva v ZOO Brno
Studentky KB Kamila Motalová, Veronika Hamplová, Gabriela Prášková
a Julie Tichá obsadily krásné 2. místo, 8. místo vybojovali jejich spolužáci
Teodor Mišun, Otakar Mikulka, Jiří Kohl a Petr Soška.
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úspěšný řešitel biologické a geologické olympiády

Geologická olympiáda – kategorie A
Vojtěch Klapetek – 5. místo (KB), Vojtěch Brdečko – 7. místo (KB)
Geologická olympiáda - kategorie B
Martin Zavřel (3. C) – 1. místo, Sebastian Janda (SPA) – 6. místo, Tereza
Křístková (SPA) – 8. místo, Magdalena Bušová (SPA) – 10. místo, Pavel
Šebek a Eliška Halouzková (oba SXA) – 11. místo
Geologická olympiáda – celostátní kolo
Martin Zavřel (3. C) – 4. místo
Environmentální aktivity komise biologie
I letos proběhl Den Země pro primy, který tentokrát zorganizovali pro své
mladší spolužáky studenti 1. C spolu s třídní Ing. Věrou Helceletovou.
V době přijímacích zkoušek přichystali vědomostní soutěž ve Wilsonově
lese. Tuto aktivitu doplnilo povídání o ptácích ve městě a nebezpečích,
která na ně číhají. Studenti vystříhali z barevných fólií různé motivy a zavýroční zpráva 2017/2018
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bezpečili některá ze skel naší školy. Poté si vyseli a vysadili několik druhů
rostlin, o které se následně ve svých třídách starali.
Během tohoto školního roku proběhla dvě kola soutěže ve sběru
papíru. Celkem se podařilo nasbírat 3258 kg starého papíru, zachránili
jsme asi 55 vzrostlých stromů, místo kterých se použije na výrobu papíru
recyklát. Od letošního roku soutěž převzal Studentský parlament. Za
utržené peníze se studenti rozhodli pořídit sedací soupravu na chodbu
školy. Děkujeme všem za účast v letošním ročníku a gratulujeme těm
nejaktivnějším třídám – SPA, PA, PB, SA a TB.
Od roku 2010 jsme zapojeni do soutěže Recyklohraní. V tomto školním
roce jsme odevzdali 19 kg vysloužilých baterií, 20 kg drobného elektrozařízení, krabici starých tonerů a krabici úsporných žárovek. Ve škole také
sbíráme a odevzdáváme k recyklaci plasty, papír, sklo a hliník a věříme, že
tato aktivita má smysl, a to nejen výchovný.
V lednu 2018 se v objektu Otevřené zahrady nadace Partnerství konal
Studentský den pro planetu Zemi organizovaný spolkem Prales dětem
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a zástupci projektu Uvědomění. Bigy zde zastupovala skupina studentů
3. A a 1. C, na akci je doprovodil Mgr. Jiří Vondra. Přednáška, následná
diskuse i promítaný dokument zanechal na účastnících hluboký dojem,
a tak studenti 1. C v průběhu přijímacích zkoušek zorganizovali pro
své spolužáky (od kvart po třetí ročníky) akci, kde projekt Uvědomění
i spolek Prales dětem představili, promítli americký dokument Before the
Flood, poté proběhla diskuze se studenty. Tuto aktivitu doplnila výstava
fotografií Moře odpadu a odpadovým happeningem studentů zapojených do projektu European Challenges in Sustainability by Biotechnology
v programu ERASMUS+ KA2 (viz výše), který byl doprovázen informační
kampaní o produkci odpadů, nakládání s nimi a prevenci vzniku plastových odpadů.
Žáci PB se zapojili do projektu EDUGARD (Education in Plant Growing
And Regional Sustainable Development) – Pěstujeme se zahradou i bez
zahrady, který realizuje organizace Lipka. Společně vymysleli a sestrojili
tři jednoduché udržitelné systémy pro pěstování jedlých rostlin na oknech své třídy. Vyseli semínka řeřichy, naklíčili sóju mungo a zjistili, že
ke svačině, kterou si přinesli z domu, můžou přikusovat rostlinky, které
bez jejich většího úsilí vyrostly za oknem třídy, a že to skvěle chutná.
Vypěstovali si ze semínek rostliny rajčat, salátů, dýní a rukoly. Společně
s dětmi z mateřské školy část rostlin vysadili do vyvýšených záhonů
školky; dětem ze školky o rostlinách a jejich pěstování povyprávěli, část
rozdali svým vyučujícím a zbytek zasadili do vytvořených systémů, kde
rostliny nadále rostou. Jedna skupina chlapců vytvořila i sofistikovaný
zavlažovací systém řízený pomocí čipu. Zpráva z projektu doplněná
fotografiemi z průběhu projektu a videem z konstrukce zavlažovacího
systému zaujala hodnotící komisi, projekt byl oceněn. Příští rok v červnu
tak pojede celá třída společně s třídní Mgr. Magdalenou Hamingerovou
a vyučující biologie Mgr. Kateřinou Krumpholcovou na hrazený třídenní
výukový pobyt do Střediska ekologické výchovy Baliny – Chaloupky.
V červnu 2018 jsme se stali Rorýsí školou, a to proto, že na škole rorýsi
hnízdí v dírách ve fasádě a taky v budkách, které jim postupně instaluje-
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me. A také proto, že studenti se o rorýsech dozvědí v hodinách biologie,
kdy identifikují nebezpečí, která rorýsům (i ostatním druhům ptáků) hrozí. Titul uděluje společnost Spring Alive ve spolupráci s Českou společností ornitologickou, která je garantem projektu.
Mgr. Kateřina Krumpholcová
a Ing. Věra Helceletová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

PhDr. Zdeňka Růžičková (předsedkyně)
Mgr. Jiří Bernkopf
PhDr. Ilja Doležalová
Mgr. Nora Janečková
Mgr. Tomáš Juriga
PhDr. Vladimír Krátký
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D.
Mgr. Dana Richterová
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Josef Valenta

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Lenka Valasová absolvovala seminář Současná literatura pro děti
a její vliv na rozvoj čtenářství s podtitulem „Nové cesty za dobrodružstvím“.
Seminář pořádala Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského
v Přerově.
Mgr. Markéta Pavlasová, Ph.D. se zúčastnila pracovního setkání s literaturou pro děti a mládež v Centru pro školní knihovny v Národní pedagogické knihovně v Praze.
Mgr. Josef Valenta absolvoval kurz pro hodnotitele ústní maturitní
zkoušky. Mgr. Josef Valenta a Mgr. Tomáš Juriga si doplnili také kurz pro
hodnotitele ústní maturitní zkoušky žáků s PUP.
PhDr. Zdeňka Růžičková vypracovala za PK ČJL návrh do ŠAP (školní
akční plán).
Profesoři předmětové komise českého jazyka a literatury (Růžičková,
Doležalová, Richterová, Janečková, Pavlasová, Valasová, Bernkopf, Juriga
a Valenta) vedli v průběhu roku pedagogické praxe několika posluchačů
vysokých škol.
Profesorky Richterová, Růžičková, Janečková a Valasová působily jako
předsedkyně či místopředsedkyně maturitních komisí.
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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. Účastníci soutěže nejprve
vyslechnou několik přednášek o historii země a pak zpracují některé ze
zadaných témat ve zvolené kategorii (literární, výtvarné nebo internetové). Studenti naší školy se zúčastnili pod vedením prof. Janečkové tohoto
projektu v literární kategorii již po šesté a opět byli velmi úspěšní. Prof.
Janečková zajistila nejprve pro druhé ročníky a sexty přednášku Sabiny
Viery z Ministerstva obrany ČR o historii a současnosti Izraele a pak ve
spolupráci s prof. Doležalovou zapojila do tohoto projektu studenty 2. A,
2. B a 2. C. Ve finále za ČR a SR se v první desítce umístilo šest studentů
našeho gymnázia: 1. místo získal Ondřej Batůšek (2. B), vyhrál poznávací
zájezd do Izraele. Dalšími oceněnými byli Jana Zugárková (2. A), Valentýna
Pavlasová (2. B), Ludmila Novotná (2. C), Adéla Kopečková (2. B) a Markéta
Třeštíková (2. B).
Olympiáda v českém jazyce
Školního kola se zúčastnilo celkem 78 studentů. Do obou kategorií
okresního kola postoupily tři studentky: Klára Čepičková (TA) Anna Lukášová (SPB), Terezie Šťastná (3. B); postoupila Terezie Šťastná a v krajském
kole získala 4. místo (z 27 účastníků). Zapojení do OČJ organizuje prof.
Richterová, zasedala také v odborné porotě okresního i krajského kola.
Recitační soutěže
Recitační soutěž pro vyšší gymnázium se konala již sedmým rokem, zúčastnilo se jí 12 studentů. V I. kategorii (do 17 let) 1. místo získala Lenka Chme96
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Ocenění účastníci projektu Cemach

líčková (2. B), 2. místo David Kettmann (1. A) a 3. místo Bernadeta Osolsobě
(1. B). Ve II. kategorii (od 17 let) 1. místo získala Jitka Peloušková (OKA),
2. místo Vilma Pazderová, 3. místo Terezie Šťastná (obě 3. B). Studenti, kteří
uspěli ve školní recitační soutěži, se zúčastnili pod vedením prof. Janečkové městských a krajských recitačních soutěží.
6.–7. 4. 2018 se konalo krajské kolo postupových přehlídek amatérského divadla a přednesu s názvem Mladá, experimentující a poetická scéna
2018 (dříve Wolkrův Prostějov). Naši školu zde důstojně reprezentoval
David Kettmann (1. A) – zařadil se mezi recitátory, kterým bylo uděleno
Ocenění.
Recitační soutěž pro nižší gymnázium se letos uskutečnila potřetí. Vítězné recitátorky, Karolína Telecká (PA) a Eliška Kučerová (KA), se dále zúčastnily pod vedením prof. Pavlasové městského kola soutěžní přehlídky
Dětská scéna (konalo se 9. 3. 2018 v centru dramatické výchovy Labyrint).
Karolína Telecká zde získala čestné uznání.
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Recitační soutěže a přehlídky zajišťují a studenty na ně doprovází prof.
Janečková a prof. Pavlasová. Ve školní porotě zasedli prof. Janečková,
Doležalová, Valasová a Slíva. Čestným hostem byla moderátorka České
televize Lenka Solanská.
Literární soutěž
Letos proběhl 15. ročník školní literární soutěže. 14. února 2018 byl završen slavnostním vyhlášením výsledků s přehlídkou vítězných prací, při
níž se soutěžilo také o cenu publika.
Literární soutěž zajišťují a školní porotu tvoří prof. Růžičková, prof. Valasová a prof. Slíva.
Výsledky: 1. místo nebylo uděleno; 2. místo – Hana Válková (3. B),
3. místo – Barbora Chmelová (4. C), a Klára Zouharová (2. C); čestné uznání
– Linda Komárková (1. A), cena publika – Barbora Chmelová (4. C).
Studentské divadelní představení
Prof. Bernkopf v rámci předmětu LIC (literární cvičení) nacvičil s žáky

David Kettmann z 1. A, oceněný v krajské recitační soutěži
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TA a TB divadelní představení podle knihy Marka Haddona Podivný
případ se psem. Hra má dvě roviny – o vidění světa autistickým chlapcem a o rozpadu rodiny, která se díky chlapcovu pátrání opět sbližuje.
Představení zhlédly všechny třídy nižšího gymnázia. Scénář napsala Jolana Sedlářová (TA).
V představení hráli:
Míša Lunzarová, TA (Christopher), Ivana Bakešová, TB (vypravěčka), Jolana Sedlářová, TA (otec), Tereza Taslerová, TA (matka), Vojtěch Vašík, TB (pan Shears), Patrik Juřica, TB (paní Alexandrová),
Tomáš Strašák, TB (policista), Vojtěch Marek, TB (policista), Veronika Žaludová, TA (policistka), Johana Indrová, TB (paní Shearsová), Jakub Chládek, TB (reverend Peters)
Ivo Hartmann, TB – zvuk
Kulisy vyrobily Sabina Prosečová, Veronika Foltýnková a Gabriela Staňková
(TB).
Návštěvy divadelních představení v brněnských divadlech
Prof. Janečková, Doležalová, Richterová, Růžičková a Pavlasová se svými
třídami hojně navštěvují divadelní představení v brněnských divadlech:
HaDivadlo – Vernisáž, Vyhnání Gerty Schnirch, Zámek, Maryša
Divadlo Husa na provázku – Dynastie, Idiot, Lásky jedné plavovlásky,
Vitka
Divadlo U stolu – Ch. Baudelaire: Hořké propasti, Návrat domů, Don
Juan a Faust
Buranteatr – Svět je báječné místo
Mahenovo divadlo – Odyssea, Saturnin, Rozmarné léto, Jak jsem se
ztratil aneb Malá vánoční povídka, 4 elements
Reduta – Hamlet (hostování Švandova divadla z Prahy), Decadancers na jihu, Rapper (divadelní spolek Frída)
Divadlo na Orlí – Woodstock
Divadelní studio Marta – Mechanický pomeranč
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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. Janečkovou zhlédla divadelní představení Ptákovina v Činoherním klubu a Báječná neděle v parku v Divadle Kalich.
4. B s prof. Jurigou zhlédla divadelní představení Hamlet ve Švandově
divadle a Bůh masakru v Činoherním klubu.
4. C s prof. Janečkovou zhlédla divadelní představení Expres na jih v Divadle Ungelt a Opilí v Divadle v Celetné.
OKA s prof. Růžičkovou zhlédla představení Běsi v Divadle Disk a Opilí
v Divadle v Celetné.
OKB s prof. Richterovou zhlédla představení Bůh masakru v Činoherním klubu.
Projekty
E-Twinning – prof. Pavlasová absolvovala v rámci projektu seminář pro
učitele ve Lvově na Ukrajině. Tématem semináře byla historie a kultura.
Na semináři navázala kontakty s učiteli z České republiky, Litvy a Ukrajiny.
Na naší škole pak probíhala od podzimu do jara pod jejím vedením a za
spolupráce s prof. Hanušovou mezi studenty PA a studenty uvedených
zemí komunikace v angličtině prostřednictvím internetové nástěnky –
tzv. padletu. Studenti se věnovali například lidovým zvykům a tradicím.
Záložky do knih spojují školy – studenti naší školy se již potřetí zúčastnili
tohoto česko-slovenského projektu v rámci Mezinárodního dne školních
knihoven. Studenti obou prim pod vedením prof. Pavlasové a prof. Valasové vytvořili originální záložky do knih, které odeslali partnerské škole
na Slovensko. Letos záložky putovaly do Žiliny.
Další kulturní a vzdělávací akce
Prof. Janečková zajistila a organizovala pro vyšší gymnázium k 17. listopadu přednášku Luďka Navary a Miroslava Kasáčka z občanského sdružení
Paměť. Prof. Doležalová připravila ve spolupráci s Miroslavem Kasáčkem
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a Luďkem Navarou ve škole výstavu Politické vraždy 50. let 20. stol. (Babice,
perzekuce kněží).
Prof. Slíva a prof. Růžičková navštívili se studenty literárního semináře
v Moravské galerii výstavu Nejkrásnější knihy roku 2016.
Prof. Pavlasová navštívila s PA v MZK seminář pro primány věnovaný
literatuře a setkání se spisovatelem Chrobákem.
Prof. Richterová absolvovala se SXB exkurzi do bývalé káznice na Cejlu
(místa politických perzekucí) a literárně – historickou exkurzi do Prahy
(výstava Labyrintem dějin českých zemí + místa spojená s Janem Nerudou).
Prof. Pavlasová připravila pro primy Noc s Andersenem (čtení, divadlo,
básničky).
Prof. Doležalová navštívila se studenty 2. B a 2. C koncert žáků uměleckých škol v Besedním domě a zahajovací koncert Janáčkova festivalu
v jezuitském kostele.
Prof. Richterová absolvovala se 3. B prohlídku vily Tugendhat.
Prof. Pavlasová absolvovala se SA exkurzi do Památníku písemnictví
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v Rajhradě (praktický workshop Nebojte se staroslověnštiny, prohlídka
stálé expozice a knihovny).
PhDr. Zdeňka Růžičková
Ondřej Batůšek poletí do Izraele
V mezinárodní literární soutěži Cemach, vyhlašované Ministerstvem
zahraničních věcí státu Izrael, už počtvrté zvítězili studenti Biskupského gymnázia. Do přehlídky literárních prací bylo přihlášeno téměř 500
studentů. Porota vyhodnotila nejlepších deset, z toho šest jsou studenti
Biskupského gymnázia. Jejich úkolem bylo vytvořit originální text zaměřený na novodobé dějiny Izraele.
První místo získal Ondřej Batůšek (2. B), napsal sci-fi povídku zaměřenou na autonomní vozidla. Vyhrál poznávací zájezd do Izraele. Na čtvrtém místě skončila Jana Zugárková (2. A), 5. místo obsadila Valentýna
Pavlasová (2. B), 8. místo Ludmila Novotná (2. C), 9. místo Adéla Kopečková
a 10. místo uzavírá Markéta Třeštíková (obě 2. B). Oficiální předávání se
uskutečnilo 16. května 2018 v Praze.
V této soutěži pravidelně Biskupské gymnázium získává nejlepší hodnocení. Letošní ročník je o to zajímavější, že potvrdil náš vysoký standard
i po změnách v obsazení hodnotící komise.
Mgr. Nora Janečková
Ukázka z vítězné práce Ondřeje Batůška ze soutěže Cemach 2018
Izrael – autonomní vozidla
Chytřejší než my?
Kapitola 3
Přišel pozdě. Schůzka byla domluvená na deset a v půl jedenácté tu bylo
ještě prázdno. Když však přišel, vypadal zaneprázdněně. Měl na sobě
černý obleky světlou košili a modrou kravatu. U ucha mobil s právě probíhajícím hovorem. Asi nebyl smířen tím, že tu musí být.
„Pojďte dál, můžete se tady posadit.“
Posadil se a konečně odložil mobilní telefon.
„Začněme osobními údaji.“
„David Lewis, 6. 11. 1988, trvalé bydliště Kislev 35, Ashdod.“
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„Ještě místo narození a povolání.“
„Boston, USA a jsem manažerem společnosti Alati Transport Services
Ltd.“
„Poučení o právech a povinnostech můžu přeskočit?“
„Jistě.“
„Tak mi povězte, co víte o tomto případu.“
„Nu, náš autonomní autobus sjel z nějakého důvodu z dálnice a narazil
do rodinného domu. Technické parametry vozu si nepamatuji, to by
vám řekl technik. Jen vím, že to byl náš klasický zájezd k moři. A důvod
nehody? Nejspíš selhání navigace.“
„Technika a dispečera už jsem tu již měla. Vy jste začínal podnikat
v USA, je to tak?“
„Ano, ale přesídlil jsem do Izraele, protože zdejší vláda je tomuto byznysu více nakloněná.“
„Jak je to se zákony v Americe? Jsou stejné jako tady?“
„Teď už velmi podobné, v něčem i liberálnější.“
„Fajn, pojďme ale zpátky k případu. Věděl jste, že před nehodou byla
rozbitá dvě čidla?“
„Ne, to jsem nevěděl.“
Začínal být nervózní. Asi znal zákon.
„Pan Nahum vypověděl, že podle firemního protokolu může vůz se
dvěma čidly pro plynulost jízdy pokračovat. Je to pravda?“
„To po mně chcete moc, paní komisařko. Já si přece nemůžu všechno
pamatovat.“
„To je pravda. Proto jsem vám ho také dnes vytiskla.“
Položila jsem před něj papír, na kterém byl zvýrazněn řádek se zmíněnou informací.
„No, tak vidíte, člověk se učí každý den.“
Pokusil se o úsměv. Spíše se ušklíbl.
„Pane Lewisi, zajímalo by mne, kdo tyto protokoly sestavoval?“
„Já, před dvěma roky.“
„A víte, že mít dva snímače mimo provoz je protizákonné?“
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„Víte, paní komisařko, my to tak děláme již dva roky a zatím se nic nestalo. Ten zákon je špatně nastavený, hrozně buzeruje. Čidla se znečistí
každou chvíli a zastavovat kvůli každému, které se rozbije, by nebylo
zrovna výhodné. Tohle je zrovna věc, která je jinde ve světě nastavena
lépe. Navíc konkurence to má podobně.“
„A to nemyslíte na ty lidi? Všech třicet pět lidí v autobuse a další čtyři
v domě zemřeli.“
Chvíli hleděl z okna a přemýšlel.
„To, co se stalo, je hrozné. Dokud budou na silnici i klasická auta, nemůžeme s tím nic dělat. Chybovat je lidské a lidé za volantem mohou
dělat různé věci.“
„V tomto případě ale chyba nebyla u lidí. Vaše vozidlo se ‘pokazilo’.”
„Je to jeden případ z tisíce. Věřte, že mně je to líto více než komukoli
jinému, ale teď s tím nic dělat nemohu.“
„Takže přijímáte obvinění z dlouhodobého porušování zákona?“
„Ano, ale zákon je špatný. Tohle porušení bych s nehodou nespojoval.
Mohla za to navigace, tu měl zkontrolovat technik. Jenže on poslední
dva měsíce nevyplnil ani jeden protokol dokazující provedení kontroly.“
„Vážně? Mně říkal, že je vyplnil.“
„Tak vidíte. Třeba byla chyba jinde.“
„To budu muset ještě prověřit. Každopádně můžeme vás trestně stíhat
porušování zákona. Co s tím budete dělat?“
„Dobře, pokusím se to nějak právně ošetřit, ale teď mám hodně jiných
starostí, můžeme to tady zkrátit?“
„Jistě, více toho nepotřebuji, jen mi podepište protokol.“
Asi čekal, že to tak skončí, takže nebyl naštvaný, ale šťastný také ne.
„A počítejte s předvoláním k soudu, ať už jako svědek, nebo jako obžalovaný.“
Ani se neohlédl.
Epilog
Dne 10. 1. 2027 Nejvyšší soud v Jeruzalémě soudcem Salimem Joubranem rozhodl jménem republiky v právní věci žalobce státu a žalovaného
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Davida Lewise ze společnosti Alati Transport Services Ltd. takto: Obžalovaný se odsuzuje k 35 letům ve vězení. Dále musí firma Alati Transport
Services Ltd. vyplatit odškodnění ve výši 40 000 izraelských šekelů každé
poškozené rodině, jejich seznam je k nalezení v přiložených dokumentech. Společnost Alati Transport Services Ltd. je navíc povinna pozastavit
činnost v oblasti autonomní dopravy. Toto nařízení platí do té doby, než
společnost zaplatí pokutu ve výši 28 000 izraelských šekelů za hrubé
porušení zákona a dokud všechny chyby nenapraví, seznam přiložen.
Rozhodnutí platí ihned po skončení soudu a k rozsudku se již nelze dále
odvolat.
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Dějepis

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, SDJ
Mgr. Lucie Zavřelová

2. Vzdělávání a školení učitelů
PhDr. Irena Nekvindová – Židovské muzeum v Praze, výukový program
o holocaustu, Praha

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Dějepisná olympiáda
Téma – Dějiny Československa ve 20. století
Filip Šebek (KA) – 1. místo ve školním kole, 4.–8. místo v krajském kole
Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR v Chebu
Již tradičně se Biskupské gymnázium účastnilo prestižní dějepisné soutěže
gymnázií ČR a SR. Soutěž probíhá dvoukolově: tříčlenné týmy vybraných
studentů přihlášených gymnázií nejprve měří své síly v dějepisných znalostech vždy začátkem dubna v krajských kolech, z nichž vzejdou účastníci
tradičního listopadového finále v Chebu (v počtu 75 týmů). Dějepisný tým
BIGY ve složení: Jiří Balabán (3. A), Pavel Šebek (SXA) a Adam Janík (SXB) pod
vedením Mgr. Martina Doležela se v tomto školním roce umístil v celostátním finále na výborném 8. místě. Soutěžilo se v detailních znalostech
období let 1949–1967 (politika, kultura, hospodářství, sport, věda, technika,
životní styl). Na jaře se soutěž „posunula“ do období let 1968–1977. V krajském kole pořádaném na naší škole se dějepisnému týmu BIGY v mírně
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Dějepisný tým Bigy s historikem Petrem Blažkem v Chebu (listopad 2017)

obměněném složení Jiří Balabán, Pavel Šebek a Jakub Urban (SPA) podařilo
v konkurenci 25 týmů zvítězit a po sečtení výsledků ve všech krajích obsadit
celkově 2. příčku za vedoucím týmem z Plzně. To je velmi dobrý příslib pro
listopadové finále v Chebu. Gratulujeme!
Mgr. Martin Doležel
Projektový týden sext a 2. ročníků
V říjnu 2017 se v rámci Projektového týdne vydala skupina studentů ze
sext a 2. ročníků na sever Itálie. Lákadlem pro nás byla návštěva historických měst. Ve Ferraře jsme byli ubytovaní, mohli jsme si ji tedy užít i v její
večerní podobě. Navštívili jsme Bolognu, Ravennu a Benátky. V každém
z těchto měst jsme si prohlédli kostely, paláce, náměstí, prošli jsme i jejich zapadlé uličky. Nejvíce jsme se těšili na „město na vodě“ – Benátky.
Krásné vzpomínky nám však zůstávají na všechna navštívená místa.
Ondřej Švejkar (SXA)
výroční zpráva 2017/2018
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Po stopách Habsburků ve Vídni (červen 2018)

Exkurze
V rámci výuky dějepisu vyjíždíme se studenty za poznáním zajímavých
a historicky významných míst nejen po naší zemi, ale i za její hranice.
Nezapomínáme však na skutečnost, že některá taková místa leží v naší
bezprostřední blízkosti, a to přímo v našem městě – v Brně. Tak například
jen krátkou procházkou přes Wilsonův lesopark dojdeme k vile, kterou
navrhl a pro svou rodinu nechal postavit významný architekt Dušan
Jurkovič. Na nedaleké Mučednické ulici stojí areál Kounicových kolejí,
neblaze proslulý svou funkcí v době druhé světové války, kdy zde nacisté
zřídili věznici. V centru Brna pátráme po zaniklých městských hradbách
a branách, navštěvujeme výstavy v muzeích a galeriích, sestupujeme do
podzemí pod Zelným trhem … Nejvíce prostoru pro toto poznávání nacházíme v dějepisném bloku volitelného předmětu humanitních cvičení
(HUC).
PhDr. Irena Nekvindová
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„Osmičkový“ rok
„Kdy se komunisté v Československu dostali k moci?“ „Nevím.“ Kdo nás
obsadil v srpnu 1968?“ „Asi Němci, ne?“ „Říká vám něco pojem normalizace?“ „No, to už vůbec netuším!“ Takovéto a podobné odpovědi středoškoláků na nejzákladnější otázky z naší novodobé historie, které se čas
od času objevují v různých sdělovacích prostředcích, jsou noční můrou
každého učitele dějepisu, kterému na vědomostech jeho svěřenců aspoň trochu záleží. A právě letošní „osmičkový“ rok, tak bohatý na výročí
zlomových událostí našich národních dějin, nás přímo vybízí znovu si
položit otázku: Co s tím budeme dělat?
Začalo to už před lety úpravou školních vzdělávacích plánů: na čtyřletém gymnáziu se věnujeme dějinám 20. století ve třetím ročníku, který
není vzhledem k maturitním zkouškám ochuzen o celou svoji poslední
čtvrtinu. Na osmiletém gymnáziu se moderním dějinám věnujeme dvakrát: nejdříve v kvartě a poté i v septimě. Samozřejmostí jsou aktuální
vstupy a diskuze k jednotlivým výročím ve vyučovacích hodinách, i když
se v systematických výkladech podle osnov zabýváme jinými obdobími.
K prohloubení vědomostí slouží také příprava na Dějepisnou olympiádu,
která bývá v některých ročnících zaměřená na vývoj ve 20. století, a především nesmírně náročná Dějepisná soutěž v Chebu, o které si můžete
přečíst v samostatném příspěvku (viz výše). K lepší orientaci studentů
se snažíme přispět také relacemi do školního rozhlasu, připravovanými
k nejdůležitějším výročím, rovněž i názornými materiály na nástěnce
před odbornou učebnou dějepisu.
Studentům a vůbec celé mladé generaci hodně pomůže osobní svědectví a vypravování nejbližších: rodičů, prarodičů, přátel. Možná právě
z těchto zdrojů pocházela v písemném zkoušení odpověď jednoho studenta septimy na otázku, co to byly lidové milice: „Každý blbec měl za
komunistů bouchačku.“
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. Stéphanie Dufond – Grammaire ludique, Francouzská aliance, Pardubice, prosinec 2017
Habilitation d’examinateur pour le DELF C1, Francouzský institut, Praha, leden 2018
Mgr. Miroslava Ševčíková – Mezinárodní konference k podpoře výuky
cizích jazyků – Vyučovanie angličtiny v tríde s dyslektikmi a dysgrafikmi
(workshop), MŠMT a NIVD, Praha, říjen 2017
Jak pomoci studentům se specifickými poruchami učení při osvojování cizího jazyka, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita,
Brno, březen 2018
Frankofonní komiks, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR,
Brno, červen 2018
Mgr. Martina Tinková – Mezinárodní konference k podpoře výuky cizích jazyků – Vyučovanie angličtiny v tríde s dyslektikmi a dysgrafikmi
(workshop), MŠMT a NIVD, Praha, říjen 2017
L’interculturel au coeur du débat, Sdružení učitelů francouzského jazyka, Poděbrady, listopad 2017
Leximapping – jak učit pomocí myšlenkových map, nakladatelství
Fraus, Brno, listopad 2017
Jak pomoci studentům se specifickými poruchami učení při osvojování cizího jazyka, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita,
Brno, březen 2018
Frankofonní komiks, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR,
Brno, červen 2018
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3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Září
Studenti TB připravili interaktivní nástěnku k Evropskému dni jazyků,
jejímž tématem byly evropské státy, jejich vlajky a jazyky.
Říjen
Již potřetí kabinet francouzštiny zorganizoval Projektový týden druhých
ročníků a sext. Tématem byla tentokrát oblast Provence. Během čtyř
dnů si studenti francouzštiny prohloubili své znalosti v oblasti zeměpisné (tvorba interaktivní mapy), umělecké (komentovaná prohlídka děl
francouzských impresionistů v pražském Veletržním paláci) a na závěr
i v oblasti gastronomické (příprava specialit ve Francouzské alianci). Pro
dokreslení atmosféry Provence studenti navštívili levandulovou farmu ve
Starovičkách.
Listopad
Mezinárodní zkoušky DELF
Naše škola se stala opět zkušebním centrem pro celý Jihomoravský kraj.
Všichni studenti našeho gymnázia složili zkoušku úspěšně. Zkoušejícími
byly Mgr. Stéphanie Dufond, Mgr. Martina Tinková a Mgr. Miroslava Ševčí ková. Jako externí zkoušející přišli lektoři z Francouzské aliance, včetně
nového pana ředitele Jiřího Votavy.
Prosinec
Studenti čtvrtých ročníků navštívili v rámci výuky Francouzskou alianci,
kde absolvovali program pod vedením francouzské knihovnice Marie
Facéliny.
Mezi studenty proběhla soutěž o nejkrásnější frankofonní vánoční
pohlednici. Vítězkou se stala Věra Staňková (TB).
V rámci školní projekce Francouzského filmového festivalu shlédly studentky QB velmi emotivní film Z Paříže do Paříže (Un sac de billes).
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Únor
Proběhlo školní kolo soutěže ve francouzské konverzaci Olympiades de
français. Francouzštináři z OKB, SPB, 3. a 4. ročníků navštívili divadelní
představení Opatrně na Moliera v podání mezinárodního kočovného divadla Footsbarn Travelling Theatre v divadle Husa na Provázku.
Rok ve Francii – studentka QB Kateřina Matulová uspěla u výběrového
řízení na roční studijní pobyt ve Francii. Přejeme jí přínosný pobyt a těšíme se, že se s námi po návratu podělí o své zkušenosti.
Březen
Ve spolupráci s Francouzskou aliancí proběho v sále B5 slavnostní předání diplomů DELF scolaire za účasti atašé pro francouzský jazyk paní
Françoise Rousseau, koordinátorky sítě francouzských aliancí paní Rosanny Segreto a ředitele Francouzské aliance pana Jiřího Votavy. Pan
ředitel Mgr. Karel Mikula přivítal všechny zúčastněné krásným a velmi
milým projevem ve francouzštině.
21. března, na Mezinárodní den Frankofonie, se konalo krajské kolo
Konverzační soutěže ve francouzštině, kde se naše studentky umístily
na velmi pěkných 7. a 8. místech. Mgr. Martina Tinková se krajského kola
zúčastnila jako jazykový garant.
Studentky TB předvedly část toho – co se naučily v hodinách francouzštiny – na akci Présentation en français organizované Sdružením učitelů
francouzštiny na FI v Praze. Jednalo se o píseň písničkáře Bobyho Lapointa La maman des poissons.
Duben
O tom, jak se dá strávit krásných 14 dní ve Francii, přišel do 4. ročníků
francouzsky povyprávět absolvent naší školy Jakub Slavík, který v současné době studuje francouzštinu a angličtinu na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity.
Červen
Jako každý rok jsme si poslední hodiny trochu odlehčili a se studenty si
zahráli pétanque nebo si něco dobrého uvařili.
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Konverzační soutěže ve francouzštině – krajské kolo
Kategorie ZŠ A2
Anežka Švancarová (KB) – 7. místo
Kategorie SŠ B1
Barbora Rutarová (3. A) – 8. místo
Kategorie SŠ B2
Jana Grombiříková (SPB) – 7. místo
Naše komise je sice malá, ale snažíme se ze všech sil, aby měli studenti
i přesto možnost co největšího kontaktu s jazykem i reáliemi frankofonního světa. Navázali jsme například korespondenční kontakt s Collège
Lucie Aubrac v aveyronském městečku Rieupeyroux a věříme, že se podaří v příštím školním roce uskutečnit výměnný pobyt v Tours.
Jsme také rády, že se letos opět podařilo otevřít přípravný kroužek
francouzštiny v sekundě, který studentům umožní snadnější vstup do
jazyka v tercii, a díky němuž také dělají velké pokroky ve fonetice.
výroční zpráva 2017/2018
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Naše díky patří studentům SPB a KB, kteří nápaditě připravili Dny
otevřených dveří a trpělivě odpovídali na řadu otázek svých budoucích
spolužáků a jejich rodičů.
Děkujeme také všem ostatním studentům, kteří se dokáží nadchnout
pro kreativnější přístup k výuce a svými originálními výtvory přispívají
k výzdobě učebny a chodby.
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, 1.–3. 9. 2017, Olomouc
Dílny Heuréky – 16. mezinárodní konference, 22.–24. 9. 2017, Náchod
Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Jitka Piskačová – Heuristická výuka fyziky pro
střední školy prakticky, 15.–17. 9. 2017, 3.–5. 11. 2017, 23.–25. 2. 2018, 6.–8.
4. 2018, Praha
výroční zpráva 2017/2018
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Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Jitka Piskačová – Konference projektu Elixír do
škol, Hradec Králové 18.–20. 5. 2018
Mgr. Jana Hynštová, Mgr. Jitka Piskačová – Regionální centrum Brno
v rámci projektu Elixír do škol – setkávání fyzikářů, 1× měsíčně, Brno
Mgr. Pavel Koukal – Fyzikální kavárna, PřF MU Brno, v průběhu celého
roku, 1× měsíčně, Brno

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Astronomická olympiáda
Školního kola se zúčastnilo celkem 80 studentů nižšího gymnázia a 8
studentů vyššího gymnázia.
Krajského kola se zúčastnilo 10 studentů nižšího gymnázia a 5 studentů
vyššího gymnázia. Pět studentů se stalo úspěšnými řešiteli a tři z nich postoupili do celostátního finále, které se konalo 18. května 2018 v Hradci
Králové. Matěj Zamazal získal 10. místo v kategorii GH, Šimon Genčur (oba
SA) se umístil na 20. místě v kategorii GH a Jiří Kohl (KB) obsadil 8. místo
v kategorii EF.
Fyziklání on-line
Fyziklání on-line je tříhodinová týmová hra, která se konala 29. listopadu
2017. V letošním roce soutěžilo na BIGY pět týmů ze tříd 1. C, 2. C, SXB
a SPA.
Fyzikální olympiáda
Krajské kolo – úspěšní řešitelé
Kategorie A (oktávy, 4. ročníky)
Kristýna Davídková (OKB) – 8. místo
Kategorie B (septimy, 3. ročníky)
Jakub Urban (SPA) – 3. místo
Kategorie D (kvinty, 1. ročníky)
Tomáš Podivínský (QA)
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Filip Jagoš (1. C) – 10. místo
Petr Zelenka (QA), 25. místo
Kategorie E (kvarty)
Jiří Kohl (KB) – 1. místo
Okresní kolo – úspěšní řešitelé
Kategorie E (kvarty)
Jiří Kohl (KB) – 1. místo
Kategorie F (tercie)
Josef Hynšt (TA) – 1. místo
Vojtěch Vašík (TB) – 7. místo
Vojtěch Marek (TB) – 9. místo
Lukáš Lejdar (TB) – 12. místo
Martin Zouhar (TA) – 13. místo
Petr Piňos (TB) – 20. místo
Kategorie G (sekundy)
Šimon Genčur (SA) – 2. místo
Matyáš Lepka (SA) – 9. místo
V září 2017 se studenti třídy SPA, SPB, 3. B a 3. C zúčastnili Demonstračních experimentů z elektrostatiky a elektrického proudu v látkách na PřF
MU Brno.
Celoročně probíhal kroužek Elektronová mikroskopie, který vede RNDr.
Miloš Winkler. Navštěvovalo jej 12 studentů z kvart a 1. ročníků.
V říjnu a listopadu jsme vedli asistentskou praxi studentů Markéty Váchové, Veroniky Cejpkové a Vojtěcha Chalupy (PřF MU). V březnu a dubnu
u nás absolvoval pedagogickou praxi Adama Fajnora (PřF MU).
Vybraní studenti vyššího gymnázia se zúčastnili již tradičně didaktického semináře na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V tomto
školním roce se naši studenti zúčastnili celkem čtyř seminářů.
Projektový týden kvart, který proběhl v září, koordinovala Mgr. Jitka
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Piskačová. Tentokrát s tématem: Brno – moje město.
Projektový týden sext a druhých ročníků zajistil RNDr. Miloš Winkler
spolu s RNDr. Janem Tarabou, Ph.D. na téma Kriminalistika. Studenti prošli pět laboratorních úloh (daktyloskopie, mechanoskopie, mikrostopy,
grafická diagnostika a trasologie), navštívili laboratoř forenzní antropologie a vyslechli přednášku RNDr. Heleny Samkové o forenzní toxikologii
v kriminalistice.
11. 10. 2017 zajistil hladký průběh soutěže Přírodovědný klokan Mgr.
Marek Henc. Soutěže se zúčastnilo 232 studentů tercií až sext a 1. a 2.
ročníků.
19. 10. 2017 se pět studentů TA zúčastnilo natáčení televizní soutěže
U6 v prostorách vědeckého centra VIDA.
2.–3. 11. 2017 v rámci Týdne vědy zajistil Mgr. Pavel Koukal exkurzi na
Ústav přístrojové techniky pro zájemce ze tříd SPB, 3. B a Jiří Vondra pro
zájemce z ostatních tříd vyššího gymnázia.
8. 11. 2017 shlédli studenti prim program Mobilního planetária Dvě
sklíčka o historii dalekohledů a pozorování noční oblohy.
8. 11. 2017 jeli dva studenti ze 4. C a spolu s Mgr. Martinou Obdržálkovou do Prahy na setkání s nositelem Nobelovy ceny za chemii prof. Stefanem Hellem.
Během listopadu 2017 proběhlo školní kolo Astronomické olympiády,
zúčastnilo se celkem 88 studentů školy, 18. 1. a 23. 3. 2018 jsme uspořádali prezenční část krajského kola této olympiády. Řešení prezenční části
se zúčastnilo 15 studentů.
29. 11. 2017 proběhla v prostorách školy internetová soutěž Fyziklání
on-line, zúčastnilo se 20 studentů.
Na Den otevřených dveří zajistil RNDr. Miloš Winkler ukázky experimentů na téma Neviditelná optika.
15. 2. 2018 přednášela v kroužku Elektronové mikroskopie Mgr. Markéta
Fránková, Ph.D. z Akademie věd na téma Rozsivky.
17.–20. 3. 2018 se naši studenti (a elektronový mikroskop) podíleli na
výukovém programu Můj mikroskop v rámci Dnů elektronové mikrosko118
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pie ve VIDA centru. Naši studenti nejvíce ocenili zájem rodičů a malých
dětí.
6. 4. 2018 zajistila Mgr. Martina Obdržálková exkurzi do prostor společnosti Honeywell pro 20 zájemců z vyššího gymnázia. Studenti se nejprve seznámili s činností společnosti Honeywell, vyzkoušeli si simulátor
kokpitu letadla a navštívili nejtišší místnost v ČR.
18. 5. 2018 proběhla v sále B5 přednáška p. Marka Schollera ze společnosti Honeywell o Aspektech aplikované termodynamiky a aerodynamiky. Přednášky se zúčastnily třídy SXB a 2. C.
21. 6. 2018 studenti KA s dalšími zájemci z řad nižšího gymnázia spolu
s Mgr. Janou Hynštovou shlédli výstavu Cosmos Discovery, která mapuje
vývoj pilotovaných kosmických letů od počátků až do současnosti. Výstava probíhá na brněnském výstavišti.
V letošním roce z fyziky úspěšně maturovalo celkem 21 studentů.
Mgr. Jitka Piskačová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»

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

2. Vzdělávání a školení učitelů
Paedr. Jolana Němcová, Mgr. Ilona Doleželová – hodnotící hudební
semináře 25. ročníku Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti
církevních škol v Odrách, 3.–5.4. 2018, Odry
Volné večery – návštěvy vybraných hudebních představení (nejen) v Nd
Brno společně se žáky
Pedagogické praxe u Paedr. Jolany Němcové:
Pedagogická fakulta MU Brno, Katedra hudební výchovy – zimní semestr: studenti Aneta Komendová a Bc. Jakub Šindelka, jarní semestr Bc.
Veronika Zbožínková
Studentka ze 4. A Hana Mlýnková maturovala z HV (zpěv s klavírním doprovodem)

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Kulturní kalendář kabinetu hudební výchovy 2017/2018 – vybraná večerní představení především z repertoáru Nd Brno (opera, balet, činohra):
Gioachino Rossini/Lenka Flory: Hrabě Ory (o.) v Mahenově divadle;
choreografie Mário Radačovský, hudba Leonard Bernstein: West Side
Story (b.) v Pavilonu P na BVV; Květa Legátová, Dodo Gombár: Želary (č.)
v Mahenově divadle; choreografie: Nacho Duato, Jiří Kylián, Lukáš Timulák, hudba: J. S. Bach, Steve Reich a další: 4 Elements (b.) v Mahenově
divadle; Sébastien Thiéry/Jana Kališová: Kdo je pan Schmitt? (č.) v Mahenově divadle; Gaetano Donizetti/Magdalena Švecová: Nápoj lásky (o.) v
Mahenově divadle; Vladislav Vančura/Jakub Nvota: Rozmarné léto (č.) cirkusové šapitó Lužánky; choreografie: Carolina Isach Cogollos, Dan Datcu,
Uladzimir Ivanou, hudba: W. A. Mozart: Amadeus Mozart (b.) v Redutě;
120
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Wolfgang Amadeus Mozart/Anna Petrželková: Cosi fan tutte = Takové jsou
všechny aneb Škola milenců (o.) v Mahenově divadle – se zájemci z řad
našich studentů je navštívily střídavě profesorky Doleželová, Němcová,
Sedláková a Valasová
20. září 2017 organizovalo Biskupství brněnské II. ročník Dne církevních
škol na Moravském náměstí. Za naši školu vystoupily děti z MŠ se třemi
písničkami, dále schola pod vedením Barbory Suchánkové (OKA) se čtyřmi písněmi, s recitací básně Holky a knížky od Jiřího Dědečka student KA
Daniel Pečinka a dvě skladby zahrálo nové instrumentální těleso BIG(y)
Band s uměleckým vedoucím Dominikem Matthiasem Němcem (3. C)
– trubka a aranže skladeb. Akci moderovala Vilma Pazderová a Martin
Zavřel (oba 3. C).
Povídání Mgr. Pavla Macků, Ph.D. o historickém vývoji melo dických
hudebních nástrojů se zaměřením na strunné a dechové (společně
s oddělením výtvarné výchovy) proběhlo dne 26. 9. v 1. A, dne 27. 9.
v QA a 1. C, dne 24. 10. ve třídě 1. B a dne 22. 11. v QB (za pedagogických
dohledů prof. Doleželové, Němcové, Hruškové, Hubáčkové a Vrbové).
Předmětová komise HV se počtvrté zapojila do Projektového týdne.
V říjnu 2017 absolvovali studenti tvůrčí pěveckou dílnu pod vedením
Dady Klementové ve zkušebním sále Divadla na Orlí a následnou exkurzi
toho divadla spadajícího pod HF JAMU. Zúčastnili jsme se přednášky
prof. Miloše Štědroně na téma Mozart a Salieri v Ústavu hudební vědy
FF MU Brno, účastnili se zkoušky orchestru, operního pěveckého sboru
Janáčkova divadla a sólistů pod taktovkou Ondreje Olose připravované
Donizettiho opery Nápoj Lásky a absolvovali jsme exkurzi Mahenova
divadla s podrobným výkladem Patricie Částkové, dramaturgyně opery
NdB, v závěru studenti zhlédli dopolední představení Jája a Pája v Divadle Radost, kdy nás následně manažer Petr Jančařík provedl Muzeem
loutek a zákulisím divadla.
Vánoční hudební matiné se uskutečnilo dne 21. 12. 2017 v sále B5, výzdoba sálu a drobné keramické dárečky byly od prof. Hruškové, ozvučení
od Bronislava Berníka, moderovali Barbora Svobodová a Jan Klíma (SXA),
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v úvodu se představila obě oddělení naší mateřské školy, dále BiG(y)
Band s uměleckým vedoucím Dominikem Matthiasem Němcem (3. C),
který zahrál dvě vánoční skladby, dále Vojtěch Brdečko (KB) – klavír,
Barbora Valešová (SXA) – zpěv s Adélou Bláhovou (SXB) – klavírní doprovod, Tereza Taslerová (TA) – akordeon, s autorskými písněmi dívčí duo
„Možná lepší zapomenout“: Alžběta Slámová (SPB) – kytara, zpěv a Adéla
Lokajová (j.h.) – klavír, Vojtěch Rozehnal (OKA) – klavír, Klára Chudáčková
a Barbora Pokorná (TA) – čtyřruční cimbál, dvě písně přednesli studenti
TA s instrumentálním doprovodem: Lýdie Kubíčková – banjolin/housle,
Barbora Pokorná – klavír, Klára Chudáčková – cimbál, Tereza Taslerová
– akordeon, Marie Závišková – cajon, Josef Hynšt – djembe, Hana Hamingerová, Jolana Sedlářová, Marie Závišková – zobcová flétna, Tadeáš Varga, Julie Štejgerlová – kytara.
Profesorky Němcová, Doleželová a Valasová využily pozvání projektové manažerky Kamily Murlové DIFA JAMU na premiéry muzikálů Večeře
a Woodstock v podání studentů 4. ročníku Ateliéru muzikálového herectví pod vedením MgA. Stanislava Slováka v Divadle na Orlí a zde rovněž
zhlédly muzikálovou komedii Tajný deník Adriana Molea a v Divadle
Radost představení Husovické Betlém a dvě novinky: Budulínek z hudebky
a Pipi Dlouhá punčocha.
10. ledna 2018 se uskutečnila v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje vernisáž 7. ročníku výtvarné soutěže Čarovné barvy země, jíž
se zúčastnily studentky Kateřina Matulová, Julie Rubášová a Eliška Sáčková z KB a Nella Ajvazi, Veronika Flašarová, Anna Hrubá a Anna Kalvodová
(2. B).
Naše studentky v soutěži obsadily dvě první místa, a to pod pedagogickým vedením Mgr. Blanky Hruškové. Vernisáž zahájili fanfárami
studenti pod vedením Dominika Matthiase Němce (trubka, aranžmá
skladeb, 3. C), který zahrál spolu s Adamem Janíkem ze SXB (tenor-saxofon), Markem Šudákem z QA (klarinet) a Evou Všetečkovou ze třídy
2. C (alt-saxofon) další dvě skladby před závěrem slavnostního otevření
prohlídky výtvarných prací studentů zúčastněných škol z Jihomoravské122
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ho kraje. Toto kulturní setkání bylo v režii Mgr. Dity Friákové, pracovnice
odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Mgr. Hany Novotné, pracovnice Slovanského hradiště v Mikulčicích.
Slavnostního zahájení byli dále přítomni vedoucí představitelé Krajského
úřadu JmK, za Biskupské gymnázium Brno ředitel Mgr. Karel Mikula spolu
s Mgr. Blankou Hruškovou a Paedr. Jolanou Němcovou.
15. února 2018 naši školu zastoupilo na 10. ročníku přehlídky s názvem
DiHuTaJ (= divadlo, hudba, tanec a jiné) v Klubu Leitnerova Brno dívčí
duo „Možná lepší zapomenout“: Alžběta Slámová (SPB) – zpěv, kytara
a Adéla Lokajová (j.h.) – zpěv, klavír; zazpívaly a zahrály pět autorských
písní. Jejich vystoupení zahájilo (14. 2. 2018) ve studovně naší školy
vyhlášení výsledků Literární soutěže, pořádané předmětovou komisí
českého jazyka.
Závěrečné vystoupení studentů HUV 2. ročníků a tříd sext s názvem
Punto musicale proběhlo 13. června 2018. Hudební doprovod písní: SXA:
Barbora Svobodová – organizace, Barbora Valešová – nácvik, Jan Musil
– klavír, Aleš Fojtík – cajon, Timon Láska – baskytara; SXB: Adam Janík
– nácvik a dirigování, Ondřej Brdečko – akustická kytara, Václav Valenta
– cajon, akustická kytara; 2. A: Terezie Braunerová – ukulele a elektrická
kytara, Hana Cibulková – ukulele, Gabriela Koutná – klavír, Klára Šikulová
– cajon, Daniel Bureš – tamburína; 2. B: Marie Javorová a Marie Vaňková
– čtyřruční klavír, Anežka Čalkovská – cajon; 2. C: Ludmila Maliňáková
– housle, Tereza Soukupová a Vojtěch Jurásek – akustické kytary; moderování Magdaléna Cinková (SXA) a Matěj Žabčík (2. A). Společný zpěv
závěrečné písně All Star doprovázeli: Anežka Čalkovská (2. B) – klavír,
Aleš Fojtík (SXA) – cajon, Timon Láska (SXA) – baskytara, Václav Valenta
– akustická kytara (SXB). Výtvarná podoba pozvánek a pamětních listů
byla od Kristýny Vařekové (2. C). Akci ozvučil pan Jaroslav Topinka z Rádia
Proglas.
Benefiční koncert se uskutečnil 14. června na hřišti školy, vystoupila
hudební uskupení našeho gymnázia – Schola Bigy Brno, Betsaida a BIG(y)
Band.
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V Den Bigy 28. června 2018 jsme opět pořádali dopoledne v sále školy
B5 Hudební matiné – bonbónky našich studentů.
3. –7. dubna 2018 pořádala Střední pedagogická a zdravotnická škola
sv. Anežky České v Odrách jubilejní 25. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol. Vystupující, níže zmíněni, velmi
nadchli hodnotící pětičlennou odbornou porotu a byli vybráni do galaprogramu, který se uskutečnil 5. dubna v oderském Dělnickém domě:
Alžběta Slámová (SPB) a Adéla Lokajová j.h.: Betsaida (čtyři autorské
písně, zpěv, kytara, klavír a zobcová flétna) získaly ocenění Zlaté pásmo
v kategorii hudební a dárkový poukaz na víkendový pobyt v Praze; Lucie Burešová (SXA) a Veronika Pilková j.h.: Wings (autorská choreografie
výrazového tance); Anežka Čalkovská (2. B) a Aleš Fojtík (SXA): Acoustics
Duo: Sia – Helium (zpěv s kytarovým doprovodem); Klára Čalkovská (1. C):
River (autorská choreografie scénického tance); Schola Bigy Brno pod vedením Karolíny Blahové (SXA) a Adama Janíka (SXB) získala Čestné uznání
odborné poroty a 2. místo v divácké anketě – oboje za provedení spirituálu Ipharadisi. Zazpívali čtyři písně: africký spirituál: Ipharadisi; uskupení
ANMH, arr. Adam Janík: Je to on; Josh Gorban, arr. Selah: You raise me up;
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Gilberto Driussi, Roberto Bassetti: Da mihi animas.
Do slavnostního koncertu vybral dramaturg TV Noe Štěpán Josef
Lankočí, z našich účinkujících Kláru Čalkovskou s autorskou choreografií
scénického tance River.
A v rámci pátečního dalšího večerního koncertu vystoupil BIG(y) Band
s uměleckým vedoucím Dominikem Němcem (3. C) – aranže všech skladeb, trubka a ve složení: Adam Janík (SXB) – baryton saxofon, zpěv, Eva
Všetečková (2. C) – alt saxofon, Vojtěch Bureš (SXB) – příčná flétna, Alan
Mynář (QB) – klarinet, Marek Šudák (QA) – klarinet/tenor saxofon, Josef
Koupý (1. B) – trubka, Jan Šmerda (1. B) – kytara, David Kubíček (1. B) – klavír, Radek Vaníček (SB) – kontrabas, Ondřej Soukup (SB) – kytara, Daniel
Polanský (SPB) – bicí, Eliška Halouzková (SXA) – zpěv.
Zahráli šest písní: Christina Perri: A thousand Years, Lucky Chops: Problem, Imagine, Dragons: On top of the world, Queen: We are the Champion,
Wisw guys: Nur für dich, Cee Lo Green: Forget you.
Na závěr pátečního koncertu ještě vystoupilo uskupení Neuhneme ve
složení: Aleš Fojtík (SXA) – elektrická kytara, Daniel Polanský (SPB) – bicí,
Anežka Čalkovská (2. B) a Klára Čalkovská (2. C) – zpěv a spolu s nimi
členové oderské kapely Crazy Daisy: David Cindler – baskytara, Ondřej
Heryán a Adéla Schlesingerová – zpěv, Martin Mužný – kytara.
Z bohaté nabídky doprovodného programu Přehlídky bylo možné si
prohlédnout v kostele sv. Bartoloměje výstavu Jindřicha Štreita Služebník
Boží a následně tam vyslechnout vystoupení Hradišťanu, prožít slavnostní mši svatou, kterou přenášela TV Noe, tak jako Večer chval z domova
mládeže, aktivně se zapojit do hudebních, výtvarných a dramatických
dílen, workshopu Adama Bubika a v neposlední řadě navštívit koncert
Pavla Helána s violoncellistou Štěpánem Švestkou, který také živě přenášela TV Noe.
Finanční příspěvek Spolku přátel Bigy Brno uhradil cestovné našim
účinkujícím studentům, účastnický poplatek pořádající oderské škole
a příspěvek pro TV Noe.
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
Pedagogická praxe
Během školního roku proběhla v rámci výtvarné výchovy pedagogická
praxe dvou studentek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Maturitní zkouška
Maturitní zkoušku z výtvarné výchovy v tomto školním roce úspěšně
vykonala Veronika Svobodová (4. B).

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý školní rok
a výsledky v soutěžích
Soutěže – Čarovné barvy země
Studentky SA se zúčastnily této soutěže spolu s dětmi z mateřské školy.
126
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Studentky SA ve složení: Jana Mládková, Alžběta Elbelová, Míša Doubková získaly ocenění a umístily se na krásném 5. místě. Soutěž organizuje
Památník v Mikulčicích.
Druhák ve výtvarce
Někdo si řekne, že druhý ročník na vyšším gymnáziu je rok jako každý
jiný. Pro nás, kteří jsme si vybrali výtvarnou výchovu místo té hudební, je
tento školní rok přece jen trochu odlišný. Je to poslední rok, kdy máme
tyto hodiny povinně. Zatímco se někteří radují, že budou mít od „výtvarky pokoj“, ostatní si uvědomují, že právě přichází o hodiny, ve kterých
mohou volně tvořit a projevovat se.
Začátkem října se konal Projektový týden. Studenti druhých ročníků
a sext si vybírali ze široké palety předmětů. V letošní nabídce si mohli
studenti poprvé vybrat program také v rámci výtvarné výchovy. Jelikož
mě program velice zaujal, neváhal jsem a přihlásil jsem se.
Během Projektového týdne jsme viděli několik velmi zajímavých expozic, spolupracovali jsme na společném díle a poznali se navzájem.
Během tohoto týdne jsem – mimo jiné – poznal část sebe, kterou jsem
do té doby neznal. O umění jsem se nikdy přímo nezajímal, chodil jsem
do galerií, abych viděl něco nového, ale teprve až během Projektového
týdne jsem začal vnímat vše jinak. Začal jsem více sledovat každodenní
svět kolem nás a více si vážit věcí, se kterými pracujeme. Ze všeho nejvíc jsem si začal vážit času. Projektový týden z výtvarné výchovy mohu
jedině doporučit.
Po Projektovém týdnu jsme se zhruba v půlce listopadu „vrhli“ na
vytváření návrhů na závěrečnou práci. Někteří měli jasno okamžitě,
zatímco jiní přemýšleli nad svou závěrečnou prací až do dubna. Celé
téma závěrečné práce bylo pro všechny obrovskou zkušeností. Není to
jenom o tom pracovat s výtvarnými potřebami, ale důležité je naučit
se pracovat s časem a rozvrhnout si správně práci. Vidět po několika
měsících svoje hotové dílo je neuvěřitelný pocit. Z hodin práce a snahy
vždy vzejde osobitý kus umění.
Sexta byla jedním z mých nejhezčích roků na BIGY, ne-li vůbec ten
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nejhezčí, a z velké části za to může právě „výtvarka“. Poznal jsem spoustu
skvělých lidí, naučil se nové věci a uvědomil jsem si, že čas věnovaný
umění, není v žádném případě promarněný, jak se někteří mylně domnívají.
Matyáš Tomšíček (SXA)
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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 – Cesta do hlubin studia chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 26.–27. 10. 2017
Mgr. Jitka Tarabová – Cesta do hlubin studia chemie, Přírodovědecká
fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 26.–27. 10. 2017

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Konference na Přírodovědecké fakultě
Cesta do hlubin studia chemie
Ve dnech 26.–27. 10. 2017 se nadaní studenti Sára Koumalová (3. B), Václav Škarda (SPA), Ondřej Brdečko (SXB) a Joshua Blake (3. C) v doprovodu učitelů chemie (J. Taraby a J. Tarabové) zúčastnili odborné chemické
konference pořádané Chemickým ústavem Přírodovědecké fakulty UK.
Studenty i pedagogy přivítal proděkan chemické sekce doc. RNDr.
Ivan Němec, Ph.D. Poté následovalo představení jednotlivých kateder
chemie na Přírodovědecké fakultě. V rámci programu se studenti rozdělili do skupin a navštívili různé chemické laboratoře, kde si měli možnost
vlastnoručně vyzkoušet zajímavé praktické úkoly. Učitelé mezitím trávili
čas na odborných přednáškách. Součástí dvoudenního setkání byl i společenský večer s chemickým divadlem s názvem Putování za vánočním
světlem.
Odborné exkurze
Technologie čištění vody – ČOV Modřice – pro 1. ročníky
Biotechnologie čištění brněnské přehrady – pro 2. ročníky
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Biotechnologie a zpracování potravin – AW Loštice, pivovar Litovel, AMD
Olomouc, R. Jelínek Vizovice – pro 3. ročníky
Chladicí systémy při výrobě plastů – pro 3. ročníky
Projektový týden 2. ročníků a sext
Kriminalistika a forenzní techniky
V rámci spolupráce předmětových komisí chemie a fyziky byl vytvořen
a realizován projekt s názvem Kriminalistika a forenzní techniky. V chemické části projektu se studenti seznámili s různými typy praktických
technik při sběru důkazů – např. technika zviditelňování otisků prstů,
zbytky střelného prachu či krevní stopy. Další část byla věnována zpracování důkazového materiálu. V této části si studenti vyzkoušeli např. obnovení vybroušeného čísla na kovových površích (zbraně) nebo analýzu
obsahu toxických prvků ve vzorku či určení pravosti bankovek luminiscenční technikou. Projekt byl zakončen prezentací výsledků studentů,
včetně praktických ukázek.
Chemická olympiáda 2017
Předmětová komise chemie umožnila studentům 1., 2. ročníků, kvint
a sext vyzkoušet si práci na úkolech Chemické olympiády nad rámec
běžné výuky, a porovnat si tak své znalosti a dovednosti se spolužáky.
Za zmínku stojí velmi aktivní účast studentů sext a 1. C, kteří dokázali své
nadstandartní znalosti a dovednosti. Filip Jagoš (1. C) se v této kategorii
kvalifikoval do krajského kola. Velmi aktivně se do olympiády zapojili
studenti KB v kategorii D (nižší gymnázium). V krajském kole nás úspěšně
reprezentoval Vojtěch Klapetek (KB).
Analýza různých druhů mléka
Mléko a mléčné výrobky jsou významnou složkou potravy. Jsou důležité
zejména pro vysoký obsah bílkovin, vitamínů a minerálů. Někteří lidé ale
mléko pít nemohou, protože jim způsobuje různé zdravotní komplikace.
Studenti maturitního semináře a někteří studenti z 3. B měli možnost
se o této problematice dozvědět více. Na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty MU strávili celé dopoledne v laboratoři, kde se seznámili
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s různými technikami analýz. Jednou z nich byla i elektroforéza, která
jim pomohla určit obsah jednotlivých bílkovin v různých druzích mléka.
Spolupráce předmětové komise s odbornou praxí
Tým šikovných studentů 3. C (K. Bradáčová, P. Nováčková, J. Blake
a D. Němec) se spolu s vyučujícími (RNDr. Jan Taraba, Ph.D., Mgr. Marek
Henc) v průběhu školního roku spolupracoval s brněnskou firmou JAN
SVOBODA s.r.o. Díky jejich ochotě se studenti mohli podívat nejen do
reálného provozu chemické továrny, ale dokonce se i zapojit do řešení
provozních problémů a úkolů. Úkolem týmu bylo hledat a navrhovat
možnosti zlepšování v procesu chlazení při výrobě plastů. Vlastní projekt
se zaměřil nejen na odběr vzorků přímo v provozu tří firem, ale i na laboratorní analýzy, návrhy řešení ke zlepšení stávajícího stavu chlazení forem i na způsoby prezentace výsledků široké veřejnosti. Cílem projektu
bylo propojit teoreticky získávané znalosti a vědomosti z výuky chemie
na střední škole s řešením reálných problémů chemického průmyslu.
Výsledky projektu byly poté prezentovány na konferenci Plasty a formy 2018, která se konala v květnu 2018 v Brně. Konference byla určena
pro odborníky v daném oboru z České republiky, navíc i s mezinárodní
účastí. Vlastní prezentaci sledovalo nejen cca 80 odborníků v sále, díky
technologii „stream“ mohli prezentaci sledovat další zájemci on-line
přes webové rozhraní. Prezentace projektu vzbudila zájem odborné veřejnosti a v následném elektronickém hlasování o přínosnosti obdržela
hodnocení přesahující 80 %, což hodnotí organizátoři konference jako
mimořádný úspěch. Dalším pozitivem bylo i představení závěrů a výsledků měření ve dvojjazyčné česko-anglické mutaci přednášky.
RNDr. Jan Taraba, Ph.D.
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»
»
»

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

2. Vzdělávání a školení učitelů
Ing. Andrea Buchtová, Mgr. Renata Fojtů, Mgr. Jiří Vondra – druhá část
školení na e-learningový systém MOODLE
Ing. Andrea Buchtová – kurz Zoner Photo Studio X, HTML 5, CSS 3
RNDr. Alena Pavlačková – přijímací zkoušky a maturity – setkání zástupců
gymnázií s ředitelem CERMATu Jiřím Zíkou, Tišnov

Ukázky z tvorby studentů třetích ročníků – vektorová a rastrová grafika
Petra Chudáčková (3. A) – Julie Charousová (3. A)
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Bakaláři – webová aplikace, modul Klasifikace žáků, Středisko služeb
školám, Brno
Konzultační seminář pro management škol – přijímací řízení, maturity,
NIDV ve spolupráci s CERMAT, Brno
Novinky v právních předpisech škol a školských zařízeních – legislativní
novinky ve školním roce 2017/18, NIDV, Brno
Seminář GDPR – Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU do prostředí církevních středních škol, Česká biskupská konference,
Praha
CSS, Počítačová a fotografická škola NICOM, Brno
Mgr. Jiří Vondra – Rozšiřující studium informatiky ze ZŠ na SŠ, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Aktivity studentů
Letní škola FIT pro holky

Ukázky z tvorby studentů třetích ročníků – vektorová a rastrová grafika
Soňa Kališová (3. A) – Petra Gašperčíková (3. A)
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Kurzy programování pro středoškoláky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity
Den otevřených dveří počítačové lingvistiky na FF MU
Internet věcí neboli IoT – AT&T – workshop zaměřený na informační
technologie
Security Session‚ 18 – konference o novinkách v oblasti bezpečnosti
mobilních a informačních technologií
Excel@FIT 2018 – studentská konference na FIT MU
Ing. Andrea Buchtová
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»

Mgr. Martin Doležel (předseda)
Mgr. Karel Mikula
Mgr. Vít Slíva
Mgr. Lenka Valasová
Mgr. Josef Valenta

2. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Karel Mikula – Klasická tradice a současnost, program celoživotního
vzdělávání FF MU, Brno
Mgr. Josef Valenta – podnikl třítýdenní studijní cestu do Latinské Ameriky

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Olympiáda v latinském jazyce
Certamen Latinum
Ze školního kola postoupili do zemského klání Barbora Svobodová (SXA)
a Pavel Šebek (SXA) v kategorii A a Anna Lukášová (SPB) a Jakub Urban
(SPA) v kategorii B. Do celostátního kola se podařilo probojovat Pavlu
Šebkovi. Gratulujeme!
Maturitní zkouška
Maturita z latinského jazyka rozhodně nepatří mezi běžné události, o to
více nás potěší, když k ní tu a tam dochází. V letošním školním roce se pro
maturitu z latiny rozhodli tři studenti – Eliška Nemčoková, Kateřina Tichá
(obě 4. A) a Patrik Steffel (OKB). Na maturitní zkoušku je připravoval Mgr.
Josef Valenta, který je také před maturitní komisí zkoušel. Všichni studenti
odmaturovali úspěšně.
Projektový týden
V rámci Projektového týdne 2. ročníků a sext se v říjnu 2017 uskutečnil
tradiční společný projekt předmětových komisí latiny a dějepisu – zájezd
do severní Itálie. 35 studentů pod vedením profesorů Mgr. Karla Mikuly,
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Mgr. Dany Richterové, Mgr. Jindřišky Horákové a Mgr. Josefa Valenty tentokrát navštívilo slovutná města Bolognu, Ferraru, Ravennu a Benátky.
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. Eva Plechlová
Mgr. Martina Obdržálková
Mgr. Jitka Piskačová
RNDr. Jana Stará
Mgr. Jiří Vondra

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Mgr. Jana Hynštová – projekt Polygram na M-dílně pro učitele SŠ, Nedokonalosti dokonalé matematiky

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Matematický klokan
Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž v řešení logických úloh. 16. 3. 2018 proběhl na naší škole už 12. ročník této soutěže.
Soutěž se těšila velkému zájmu studentů, hlavně z řad nižšího gymnázia.
Matematická olympiáda
Naši studenti se zúčastnili všech kategorií Matematické olympiády
v Brně. Velkého úspěchu v městském kole olympiády se nám podařilo
dosáhnout v primách, kde jsme obsadili velký počet medailových umístění. Rovněž se dařilo našim terciím a kvartám.
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Pythagoriáda
Naši studenti se opět zúčastnili populární matematické soutěže Pythagoriády, ve které jsme dopadli velmi dobře ve všech kategoriích. Naši šikovní studenti vyhráli městské kolo v kategorii 7. a 8. ročníků.
Homo špekulus
Soutěž vedou Mgr. Marek Henc a Mgr. Milan Haminger. Studenti dostávají
pravidelně každých 14 dní trojici úloh, které pak mohou řešit; odpovědi
vhazují do předem připravených schránek. Poslední, 148. kolo, vyhrála
třída 3. C.
Státní maturita
Naše gymnázium dosáhlo velkého úspěchu. V silné konkurenci 170 škol
České republiky se umístilo na předním místě v počtu nejlepších přijatých absolventů středních škol v České republice do 1. ročníku na VUT
v Brně v akademickém roce 2017/2018. V předchozích letech jsme se
pravidelně umísťovali v první desítce. Kritériem hodnocení byla maturita
matematiky a anglického jazyka. Preferováni byli rovněž studenti, kteří
úspěšně absolvovali v rámci nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pilotní zkoušku Matematika +.
Většina studentů letošních maturitních ročníků, kteří si zvolili ve státní
maturitě matematiku, prospěla výborně nebo chvalitebně.
Soutěž v sudoku
6. 2. 2018 se na Gymnáziu Brno (třída Kpt. Jaroše) konalo regionální kolo
soutěže v sudoku. Týmy našeho gymnázia nás velmi úspěšně reprezentovaly. Tým Rebelové (Aneta Králová, Anežka Babáková, Jan František
Levíček – KA) se umístil na 2. místě. Tým Vokurek (Marek Pospíšil, Jakub
Daněk, Vojtěch Hranička – OKB) se umístil na 3. místě.
Logická olympiáda
Vojta Marek (TB) se úspěšně se zúčastnil celostátního kola Logické olympiády. Umístil se v první desítce. O jeho úspěchu jsme si mohli počíst
také v Brněnském deníku.
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Více informací naleznete na webu: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/v-logice-nejde-jen-o-cisla-rika-gymnazista-vojtech-marek-20180114.html
Brloh
BRněnská LOgická Hra – je týmová soutěžní hra pro čtyři hráče, probíhá
po internetu, má tři kola a jedno malé finále. Sedm nejlepších týmů ze
ZŠ a gymnázií změří své síly v celostátním finále, které se každoročně
koná na Gymnáziu Brno. V letošním 8. ročníku byly mezi bezmála 600
týmy i dva týmy z našeho gymnázia.
Do celostátního finále, které se letos konalo 13. 12. 2017, se probojoval
tým studentů KB ve složení: Vojtěch Brdečko, Vojtěch Klapetek, Lukáš Pražák a Veronika Zelinková. Tým obsadil druhou příčku. Gratulujeme!
Výsledková část Matematické olympiády
Kategorie Z6
1. místo – Klára Fejfušová (PA), Jan Mejzlík (PA), 2. místo – Hana Hrůzová (PB)
Kategorie Z8
2. místo – Vojtěch Marek (TB), 3. místo – Josef Hynšt (TA)
Kategorie Z9
2. místo – Vojtěch Klapetek, Jiří Kohl (KB), 3. místo – Anežka Babáková, Markéta Kampánová
Krajské kolo – kategorie Z9
3. místo – Jiří Kohl (KB)
Městské kolo Pythagoriády
Kategorie 7. třída
1. místo – Šimon Genčur, Oliver Šimíček (SA), 1. místo – Bernard Filip (SB),
Jana Mládková (SA), Matěj Zamazal (SA), 1. místo – Helena Bryšová (SA),
Ondřej Soukup (SB)
Kategorie 8. třída
3. místo – Vojtěch Marek (TB), 4. místo – Josef Hynšt, Jan Dvořáček, Anežka
Vojtová
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Matematický klokan, školní kolo
Kategorie benjamin
1.–2. místo – Markéta Burdová (PA), 1.–2. místo – Viktor Kancler (SA), 3.–5.
místo – Helena Bryšová (SA), Anežka Moutelíková, Eduard Moll
Kategorie kadet
1. místo – Judita Trávníčková (KA), 2. místo – Anežka Babáková (KA), 3.
místo – Vojtěch Klapetek (KB)
Kategorie junior
1.–2. místo – Jakub Rouzek (2. C), 1.–2. místo – František Szczepanik (SXA),
3. místo – Dominik Filip (2. B)
Kategorie student
1. místo – Johanka Brdečková (OKB), 2. místo – Vojtěch Rozehnal (OKA),
3. místo – Matěj Bagar (OKB)
Mgr. Milan Haminger
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Matematika na Bigy
Matika je krásná věda,
spát mi velmi často nedá!
Čísla, zlomky, nerovnice,
v hlavě šrotuje to velice.
Derivace, integrály,
s Hamingerem jsme to zvládli.
Fixy řádně naplněny,
lavice jsou zaplněny.
Hodina už začíná,
taky bývá bláznivá.
řečí, dítě, tebe lapnu,
tvoje nervy mírně napnu.
Počítám to zas a znova,
výsledky jsou nevalné,
ty kořeny asi budou
nebezpečně reálné.

Hodina matematiky –
tak, už pádí do třídy!
A hned ticho jest,
rovnou u tabule křídy
a budeme psát test!
Bigy – naše alma mater,
ať druhým domovem nám je,
řádí zde ve školce děti,
plno má pater.
Ejhle, kolik lidí zde studuje!
Dělat úkoly musíme,
i řádně se připravit,
to si pište, počítáme.
e na druhou, Thaletovka,
Ludolfovo číslo už taky zmákneme.
Petr Zelenka (QA)
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»

R. D. ThLic. David Ambrož (spirituál školy, předseda)
Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
Mgr. Filip Kirchner
Mgr. Pavel Kubíček
Mgr. Veronika Řeháková, SDJ
Mgr. Pavel Vaněk

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
Výuka náboženské výchovy byla doplněna častými exkurzemi, přednáškami a besedami s odborníky.
Osobnostní a sociální výchova
V primách realizoval Mgr. Pavel Vaněk program Osobnostní a sociální
výchovy.
Bible a my
Na podzim proběhlo základní kolo soutěže Bible a my. V následujícím
okresním kole byla naše škola zastoupena Martinem Chlubnou (PA),
Kristýnou Dominikovou (SA), Marií Schejbalovou (SA), Vojtěchem Brdečkem
(KB), Lukášem Pražákem (KB), Lýdií Kubíčkovou, Eliškou Havlíčkovou, Václavem Kučerou a Lubošem Párem. Za reprezentaci školy děkujeme všem,
zejména pak Elišce, Václavovi a Vojtovi, kteří postoupili do celostátního
kola.
Studijní materiály
Ve výuce používáme mj. i učebnici teologa a mj. absolventa naší školy
Adama Mackerleho – Bible: Mnoho hlasů, jedno slovo. Název neodkazuje
na mnoho hlasů, které by se snad při výuce náboženství mohly ozývat
z dotyčných tříd, takže by nakonec v nejhorším případě nebylo slyšet
ani jedno slovo vyučujícího, ale na krásu biblického textu, který přes
rozmanitost postav jednotlivých autorů tvoří jednu celistvou výpověď
o vztahu mezi člověkem a Bohem.
Vyučující náboženství se snaží studentům nabídnout pohled na jiné –
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s názvem knihy korespondující – „mnoho“ a „jedno“ představitelné, např.
jako mnoho od Pána Boha pocházejících barev a tvarů vytvářejících
obraz světa, který u téhož jednoho Pána Boha nachází svůj cíl. Zkušený
vyučující – osamělý před tabulí s přesilou studentů – však nezapomíná
ani na jinou tematicky vhodnou moudrost vloženou do českého přísloví
o mnoha psech a jednom zajíci.
Mgr. Pavel Kubíček
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1. Složení předmětové komise
»
»
»
»
»
»
»

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

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Mgr. Hana Hrochová – seminář pro členy německé menšiny, Berlín,
4.–8. 6. 2018.

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Melk
V letošním roce se na studijní pobyt do rakouského Melku vydala Pavla
Procházková (SXA), Vojtěch Horký a Vít Pokorný (SPA).
Studijní pobyt v zahraničí je jako hypermarket – nabízí velmi mnoho,
takřka od každého něco a je jen na nakupujícím, co si z něj odnese. Ovšem je tu několik drobných rozdílů, které jej činí mnohem prospěšnějším
a záživnějším, než je pouhý týdenní nákup v nejbližším velkoobchodě.
Tam je zisk podmíněn tím, že u pokladny za každý kousek hezky zaplatíme, studijní pobyt ale vyžaduje jinou cenu za své zboží. K nabytí
nových zkušeností, poznatků a získání nových kamarádů, k rozšiřování
obzorů, k tomu stačí pouze chtít, touha a malinko odvahy jít do neznáma jsou zde měnou. A to za to přece stojí! Máte možnost získat něco
mnohem vzácnějšího a trvanlivějšího, než je zboží z obchodu, nenajdete
zde žádné „spotřebujte do: viz dno obalu“, nabyté zkušenosti vás budou
provázet celý život a nikdo vám je již nevezme.
Naše škola už do Melku vyslala mnoho studenů, žádní dva z nich si
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ale neodnesli to samé. My jsme zde našli mnoho nových přátel, mimo
jiné v „Schulmusikbandu“, školní kapele, ve které jsme se aktivně zapojili,
vylepšili jsme si své jazykové schopnosti (a to nejen, co se týče němčiny,
prozradím vám, že „na své si přijdou“ i třeba fanoušci latiny či klasické
řečtiny), navštívili jsme spoustu hezkých míst během četných výletů po
nádherném rakouském okolí (ideální pěšky i na kole) a obecně věříme, že
jsme se stali sebevědomějšími, samostatnějšími a iniciativnějšími lidmi.
Podtrženo a sečteno – chopte se nabízené možnosti a vyrazte do Melku!
Je jen na vás, po čem tam sáhnete. Tak co, nakoupíte?
Návštěva partnerské školy ve Stuttgartu
11 studentů se pod vedením Mgr. Hany Hrochové vydalo objevovat krásy hlavního města spolkové země Bádensko-Württembersko. Navštívili
naši partnerskou školu Albertus-Magnus Gymnasium a s ní i jedenáct
svých kamarádek a kamarádů, s nimiž se seznámili v loňském roce, při
jejich návštěvě našeho gymnázia. Tentokrát si na začátek všichni společně zaskákali v budově bývalé tělocvičny gymnázia, kde vloni vznikla
tzv. Sprungbude – vybavená rozličnými trampolínami. Historický a kulturní zážitek studentům zprostředkoval bývalý učitel gymnázia, působící v současnosti v Haus der Geschichte, neboli v Historickém muzeu.
Interaktivně koncipovaná výstava historického vývoje Bádenska -Würtvýroční zpráva 2017/2018
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temberska se setkala s velkým úspěchem u všech studentů. O program
se letos opět postaral pan Johannes Thurner-Sigle a paní Eva Müller,
oběma tímto děkujeme.
Vánoční exkurze do Vídně
Každoroční předvánoční výlet do Vídně se nám povedlo zorganizovat
i v letošním školním roce. 15. prosince 2017 jsme se vydali nasávat vůně
předvánoční Vídně.
Soutěž o čtyřdenní pobyt ve Stuttgartu
Katolická společnost Ackermann-Gemeinde letos, stejně jako loni,
zorganizovala soutěž pro studenty středních církevních škol, kteří se učí
němčinu. Odměnou pro vítěze je vždy čtyřdenní pobyt ve Stuttgartu.
Tématem letošní eseje, kterou museli studenti napsat, bylo Deutschland
– unser Nachbar. Z naší školy se zúčastnili Daniela Bártková, Sára Koumalová z 3. B a Václav Škarda ze SPA. Čekají je nyní nezapomenutelné
čtyři dny ve Stuttgartu, kterými je budou provázet zástupci společnosti
Ackermann-Gemeinde.
Spolupráce s Německým kulturním centrem v Brně
Den národnostních menšin Jihomoravského kraje
Již devět let spolupracuje předmětová komise německého jazyka s Německým kulturním spolkem, který sdružuje německou menšinu v Brně.
20. května 2018 si jedenáct studentů třídy QA připravilo píseň Gefällt mir
na Dni národnostních menšin Jihomoravského kraje. Vystoupení našich
studentů se setkalo s vřelým přijetím publika.
Interview se členy německé menšiny v Brně
V rámci tandemové výuky realizované Mgr. Petrem Koutným ve spolupráci s Ivanou Toufarovou, naší absolventkou a současnou studentkou
germanistiky FF MU v Brně, jsme navštívili Německé kulturní centrum.
Studenti 3. ročníků tam „vyrazili“ s poznámkovými bloky a diktafony, aby
členy „vyzpovídali“, z odpovědí poté studenti sestavili malé noviny.
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Konverzační soutěž
Také v letošním školním roce se naši studenti účastnili okresního
kola konverzační soutěže v němčině. V kategorii II. B se na vynikajícím 3. místě umístila Markéta Kampánová (KA). V kategorii III.
A nás zdatně reprezentoval David Kettmann (1. A), který obsadil
7. místo.
Rakouský jazykový diplom
Letos složili jazykové zkoušky Marek a Martina Pokorní (úroveň B2) a Klára
Königová a Tomáš Hübner (úroveň B1).
Šablony
V rámci projektu Šablony realizovali tandemovou výuku Mgr. Petr Koutný
a Mgr. Hana Hrochová. Oslovili jsme Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a navázali jsme spolupráci s Ivanou Toufarovou a Monikou
Kupkovou, studentkami posledního ročníku germanistiky.
Mgr. Hana Hrochová

výroční zpráva 2017/2018
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1. Složení předmětové komise
»
»
»

Mgr. Petr Koutný (předseda)
PaedDr. Simoneta Dembická
Mgr. Juana Monreal, Ph.D.

2. Vzdělávání a školení učitelů
PaedDr. Simoneta Dembická, Mgr. Juana Monreal, Ph.D. – Asistentes en el
XII Encuentro de Profesores de ELE, Instituto Cervantes, Praha, 1.–2. 12.
2017
Mgr. Petr Koutný – Curso de formación para profesores (niveles C1–C2),
Granada, 16.– 27. 7. 2018
PaedDr. Simoneta Dembická – Curso La enseñanza de la lengua y la cultura españolas (Uso didáctico del cine en el aula, La enseñanza de la gramática), Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón a Instituto
Cervantes, Madrid, 2.–13. 7. 2018

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Konverzační soutěž ve španělském jazyce
V krajském kole naši školu letos reprezentovaly studentky Hana Válková (3. B), Barbora Ondroušková (3. C), Kateřina Vičíková (OKB) a Anna
Homolová (SPB). V II. kategorii zvítězila Anna Homolová a postoupila do
celostátního kola, kde v konkurenci vítězů krajských kol z celé ČR získala
úžasné 1. místo. Soutěž se konala v Praze v prostorách Institutu Cervantes
a vítězce předal cenu velvyslanec Španělského království. Gratulujeme!
Olimpiada de Mundo Hispano
I tento rok jsme se úspěšně zúčastnili soutěže Olimpiada del Mundo
Hispano, kterou pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
V 1. kategorii (50 soutěžících) získala 3. místo Kateřina Tichá a 5. místo
Stela Houserová (obě 4. A). V 2. kategorii (32 soutěžících) zvítězila Helena
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Havelková, 2. místo obsadila Kateřina Vičíková a 4. místo Petra Doležalová
(všechny OKB).
Ibérica Creativa
Jako každý rok jsme i letos zaslali výtvarné práce našich studentů do
soutěže Ibérica Creativa, který organizuje Festival Ibérica ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Letos byla tématem
soutěže, v níž studenti mohou předvést svůj kreativní potenciál a vztah
k hispánské a iberoamerické kultuře, slunná andaluská Sevilla. Ve svých
kategoriích zvítězili Otakar Mikulka (KB) a Veronika Grossová (QB). Čestné
uznání získala Anežka Hlaváčová (QB).
Tortilla de patatas
Pod vedením naší kolegyně Mgr. Juany Monreal, Ph.D. se tento rok několik tříd v hodinách španělštiny naučilo připravovat skvělou španělskou
tortillu, sestávající z brambor, vajíček a cibule. Někteří si vyzkoušeli i přípravu mexického guacamole. Všem chutnalo a hodiny vaření si užili!
Návštěva kouzelníka ze Salvadoru
Hodiny španělštiny zpestřila (nejen španělštinářům) také návštěva Maria
Sierry, který je ve Střední Americe známý svými kouzelnickými vystoupe-
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ními. V hodinách QB, 1. a 2. ročníku vyrobil sníh, vyčaroval míčky a peníze
a předvedl i poněkud rizikovější trik s hřebíkem ukrytým pod kelímky.
Zároveň nás obeznámil s poněkud drsnou realitou své země.
Workshop věnovaný kultuře zemí Latinské Ameriky
Studenti tercie a kvinty se zúčastnili workshopu, který v prostorách
Moravské zemské knihovny pořádala Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. V úvodní prezentaci se seznámili s geografií, historií a bohatou
kulturou zemí Latinské Ameriky. Poté si své znalosti ověřili na stanovištích
rozmístěných v areálu knihovny, na kterých plnili různé úkoly. Dozvěděli
se například, jak se žije lidem v Salvadoru, jak vypadají vlajky států atd. Na
všechny pak čekala sladká odměna.
Mgr. Petr Koutný
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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. Kateřina Krumpholcová, Mgr. Martina Punčochářová, Mgr. Alice Bílková, Mgr. Jindřiška Horáková, Ing. Věra Helceletová, Mgr. Jakub Zatloukal, Mgr. Michal Kubíček – Tělo, Olomouc, 30. 8.–1. 9. 2017
Mgr. Martina Punčochářová – školení atletických rozhodčích II. třídy,
listopad 2017

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
V letošním roce se opět uskutečnilo během ledna a února 2018 šest
lyžařských výcvikových kurzů v Rokytnici nad Jizerou a také tři vodácké
kurzy v květnu a červnu na řece Vltavě určené pro studenty třetích ročníků a septim.
V rámci Projektového týdne chystá předmětová komise tělesné výchovy pro studenty sext a druhých ročníků týden neobvyklého sportovního
vyžití a poznání. Studenti se mohou seznámit s tím, jak se zachovat při
napadení agresivního útočníka, jak pomoci tonoucímu a sám přitom
neutonout, nebo jak správně vyrovnat tlak při přístrojovém potápění,
abychom se vrátili na hladinu v pořádku, nebo se naučit různé způsoby
jištění a slaňování na skalách ve volné přírodě.
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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.
Bigy chce novou posilovnu
V roce 2016 předmětová komise tělesné výchovy připravila nový projekt
– veřejnou sbírku na posilovnu. Projekt bude pokračovat do konce roku
2018. Oslovili jsme rodiče, studenty, absolventy a přátele BIGY. Podařilo
se vybrat 40 000 Kč. Za tyto prostředky se nakoupily jednoruční činky,
olympijská osa se závažími a workoutová klec.
Informace o sbírce jsou k dispozici na webových stránkách www.posilkabigy.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/posilkabigy/.
Projekt je společným nápadem učitelů, studentů a absolventů BIGY –
jmenovitě Mgr. Michala Snopka, Jana Poláška, Šárky Portešové a Vojtěcha
Sobotky.
Běžecký závod BIGY RUN
Po ročním hodnocení a diskusích a po čtyřměsíčních intenzivních přípravách se podařilo 16. 6. 2018 realizovat nultý (zkušební) ročník veřejného
sprinterského závodu do vrchu na sjezdovce ve Wilsonově lese. Akce se
setkala s velkým úspěchem.
Rekord trati vytvořil Milan Haminger časem 47 sekund. Nejmladšímu
účastníkovi bylo 7 let a nejstaršímu 66 let. Více informací, vč. foto a video
dokumentace naleznete na webových stránkách: www.bigyrun.webnode.cz.
Hlavním organizátorem akce bylo Biskupské gymnázium Brno, garantem předmětová komise tělesné výchovy a odpovědnou osobou Mgr.
Michal Snopek.
V den závodu se účastnili následující dobrovolníci, kterým tímto děkujeme. Jmenovitě: Mgr. Michal Snopek, Mgr. Tomáš Vaněk, Mgr. Kateřina
Krumpholcová, Ondřej Suchomel (SPA) – moderátor, Dan Polanský (SPB)
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– ozvučení, David Máchal (absolvent) – zdravotník, Jakub Štrimpfl (SPB)
– kamera, Tomáš Bargel (SXB) – foto, Alice Sovová (4. A) – grafika a plakát
závodu.
Děkujeme rovněž deseti studentům a absolventům, kteří se ujali pořadatelské služby – Lada Šteflíčková, Vojtěch Sobotka (4. C), Sebastian Janda
(SPA), Pavel Asmus, Průša, Keprtová, Sládková, Peková, Lubomír Pár a Liška.
Velké díky patří všem sponzorům, bez kterých by tato akce nebyla
možná. Děkujeme těmto firmám a organizacím:
Blue Sign, Phoenix Contact, Veřejná zeleň města Brna, ABC Cyklosport
a Mizuno.
Již teď připravujeme 1. ročník BIGYRUN 2019 a zcela nový běh s názvem NINJA UP-HILL CROSS 2019.
Mgr. Michal Snopek,
kordinátor Bigy RUN

Výsledky sportovních akcí 2017/2018
ZÁŘÍ
20. 9. 2017 STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR – družstva Brno
DÍVKY – 4. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE (11 družstev)
Kateřina Bradáčová (3. C), Anna Drápalová (SPA), Eliška Halouzková (SXA),
Eliška Kouřilová (SXB), Dominika Bochníčková (4. C), Gabriela Koutná (2. A),
Vivien Machková (3. B), Michaela Macko (SXB), Anna Slaná (QA), Martina
Střechová (SXB), Zuzana Svobodová (3. C), Jana Nejezchlebová (2. C)
JEDNOTLIVCI: 2. místo – skok vysoký: Dominika Bochníčková (3. C)
3. místo – štafeta: Bochníčková, Slaná, Koutná, Machková
2. místo – vrh koulí: Zuzana Svobodová
STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ POHÁR – družstva Brno
HOŠI – 2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE (15 družstev)
Jakub Kotek (SPB), Ondřej Šípek (SXB), Jan Švejnoha (SXB), Lukáš Habr (2. B),
Matyáš Hlavinka (SXA), Jiří Brtník (3. B), Vojtěch Kovanda (4. C), Jindřich
Kovanda (4. B), Vít Puža (QB)
JEDNOTLIVCI: 3. místo – štafeta (Brtník, Habr, Šípek, Švejnoha)
výroční zpráva 2017/2018
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ŘÍJEN
2. 10. 2017 PŘESPOLNÍ BĚH – ATLETIKA – družstva Brno
DÍVKY – 2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
Alžběta Jeřábková (OKB), Lenka Pospíšilová (1. B), Kristýna Vařeková (2. A),
Anežka Hlaváčová (QB), Klára Šikulová (2. A)
JEDNOTLIVCI – 1. MÍSTO: Alžběta Jeřábková (OKB)
HOŠI – 2. MÍSTO V OKRESNÍM KOLE
Vojtěch Horký (SPA), Petr Cigánek (OKA), Jakub Jiříkovský (SPA), Ondřej Šípek
(QB), Sebastian Janda (SpA)
11. 10. 2017 STOLNÍ TENIS – Brno
4.–6. MÍSTO
Adam Novák (SXA), David Kubíček (1. B), Dominik Štrobl (1. C), Lubomír Pár
(1. C)
12. 10. 2017 Inter G Cup v kin-ballu
10. MÍSTO
Oskar Bařinka (KA), Vít Puža (QB), Karel Asmus (QB), Pavel Asmus (SPB),
Tomáš Průša (SPB), Eliška Halouzková (SXA), Ema Bagarová (QB), Barbora
Uhrová (QB)
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14. 10. 2017 FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SOKOLŮ – Brno
1. MÍSTO: CERES – kapitán David Chobola
2. MÍSTO: BOŽÍ BIČ – kapitán Pavel Ondráček
3. MÍSTO: Novák Bílek United Emirates – kapitán Václav Pribula Tymočko
15. 10. 2017 TURNAJ VE STREETBALU – Brno
1. MÍSTO: HAWAII – kapitán David Vítek
2. MÍSTO: TYGŘI – kapitán David Vaněk
3. MÍSTO: DIVOKÉ MÍČE – kapitán Jiří Beran
17. 10. 2017 ULTIMATE FRISBEE – Brno
1. MÍSTO
Matyáš Brandstetter (2. B), Vojtěch Kundera (2. B), Ondřej Batůšek (2. A), Jana
Nejezchlebová (2. C), Klára Nešiková (2. A), Gabriela Koutná (2. A), Ondřej
Srba (3. A), František Szczepanik (SXA), Jan Panovský (SPA)
LISTOPAD
9. 11. 2017 TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL – VOLEJBAL DÍVKY – České Budějovice
1. MÍSTO
Zuzana Svobodová (3. C), Julie Šudáková (SXB), Kateřina Michenková (SPB),
Anastázie Drápalová (2. A), Ela Koulisiani (KB), Tereza Šancová (4. A), Barbora Hudečková (KA)
10. 11. 2017 POHÁR MIRKY KNAPKOVÉ VE VESLOVÁNÍ – Brno
NG – 3. MÍSTO
Tadeáš Kamínek, Jan Tylšar, Gabriela Prášková, Michaela Hrouzková (všichni KB)
10. 11. 2017 ŠPLH – Brno
6. MÍSTO
Filip Poulík (3. C), Martin Tůma (2. A), Filip Kotek (1. B), Vilém Jančuš (PA)
15. 11. 2017 STŘEDOŠKOLSKÁ FUTSALOVÁ LIGA – HOŠI
Jan Kummer (SPA), Tomáš Hubner (4. B), Adam Havlíček (SPB), Ondřej Srba
(3. A), Jan Švejnoha (SXB), Alois Liška (4. C), Tomáš Pelikán (4. C), Jiří Červenka (2. B), Stanislav Špaček (4. A), Marek Kovařík (4. A), Samuel Čus (QB), Oskar
Bařinka (QA), Antonín Lavička (QA), Břetislav Dančák (OKB), Jakub Jiřikovský
(SPA)
výroční zpráva 2017/2018

155

Tělesná výchova

22. 11. 2017 STŘEDOŠKOLSKÉ HRY – VOLEJBAL DÍVKY – Brno (městské kolo)
2. MÍSTO
Zuzana Svobodová (3. C), Hulie Šudáková (QB), Kateřina Michenková (SPB),
Anastázie Drápalová (2. A), Ela Koulisiani (KB), Barbora Hudečková (KA),
Benedikta Žárová (1. C)
24. 11. 2017 STŘEDOŠKOLSKÉ HRY – VOLEJBAL HOŠI – Brno (krajské kolo)
4. MÍSTO
Ondřej Suchomel (SPA), Jakub Šťastný (2. C), Šimon Vantuch (2. C), Jan Janko (2. B), Jan Matoušek (QB), Jakub Doležal (3. C), Jan Kulhánek (SPA)
PROSINEC
6. 12. 2017 SILOVÝ ČTYŘBOJ ŽÁKŮ – Brno
9. MÍSTO
Jan Tylšar (KB), Šimon Pokorný (KA), Tadeáš Kamínek (KB), Jan František
Levíček (KA)
7. 12. 2017 AEROBICK MASTER CLASS
čestná reprezentace
Jana Veselá (OKA), Klára Čalkovská (1. C), Klára Zapomělová (1. B), Lenka
Pospíšilová (1. B)
14. 12. 2017 ŠACHY – hoši starší – Brno (městské kolo)
POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA
Vojtěch Jurásek (2. C), Michal Žitný (2. C), Šimon Fouček (4. B), Jan Matyáš
Dvořáček (TA)
1. 12. 2017 STŘEDOŠKOLSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – CHLAPCI
čestná reprezentace
Břetislav Dančák (OKB), Petr Kořenek (3. A), Joshua Blake (3. C), Jakub Doležal (3. C), Jan Kulhánek (SPA), Daniel Bureš (2. A), Zdeněk Seják (2. A), Jan
Janko (2. B), Jan Musil (SXA), Kryštof Nováček (1. B), Jan Severa (1. B), Dominik Štrobl (1. C), Antonín Lavička (QA), Dominik Vojták (QA), Tadeáš Kamínek
(KB), Otakar Mikulka (KB)
5. 12. 2017 STŘEDOŠKOLSKÁ FLORBALOVÁ LIGA – DÍVKY
čestná reprezentace
Kristýna Cahlíková (4. B), Marta Hermanová (4. B), Klára Königová (4. B),
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Barbora Machová (4. B), Lenka Stejskalová (4. B), Klára Vičíková (4. B), Eva
Vejmělková (4. B), Šárka Portešová (4. C), Kateřina Stejskalová (4. C), Anastázie Drápalová (2. A), Magdaléna Patočková (2. A), Terezie Kánská (2. B),
Monika Devetterová (1. A), Aneta Dvořáková (1. A), Lenka Pospíšilová (1. B)
LEDEN
OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE – alpské disciplíny
3. MÍSTO – Matyáš Galvas (TB) – slalom
23. 1. 2018 ŠACHY – hoši starší – Břeclav (krajské kolo)
2. MÍSTO
Vojtěch Jurásek (2. C), Michal Žitný (2. C), Šimon Fouček (4. B), Jan Matyáš
Dvořáček (TA)
BŘEZEN
5. 3. 2018 STŘEDOŠKOLKY – VOLEJBAL – HOŠI – Brno
3. MÍSTO
Ondřej Suchomel (SPA), Jakub Šťastný (2. C), Jan Matoušek (QB), Jakub Doležal (3. C), Jakub Jiřikovský (SPA), Jindřich Kovanda (4. B), Vojtěch Kovanda
(4. C)
6. 3. 2018 STŘEDOŠKOLKY – VOLEJBAL – DÍVKY – Brno
3. MÍSTO
Zuzana Svobodová (4. C), Kateřina Michenková (SPB), Tereza Šancová (4. A),
Ela Koulisiani (KB), Barbora Hudečková (KA), Benedikta Žárová (1. C), Anna
Keprtová (1. A)
7. 3. 2018 PÓDIOVÉ SKLADBY – Brno
ŠKOLNÍ KOLO – nižší gymnázium
primy + sekundy
1. MÍSTO: SA, 2. MÍSTO: PA, 3. MÍSTO: PB
tercie + kvarty
1. MÍSTO: KA
10.–11. 3. 2018 ULTIMATE FRISBEE
4. MÍSTO
Vojtěch Kundera (2. B), Marie Hudcová (SPB), Ondřej Batůšek (2. B), Jana

výroční zpráva 2017/2018

157

Tělesná výchova

Nejezchlebová (2. C), Ondřej Srba (3. A), Terezie Kánská (2. B), Matyáš Brandstetter (2. B)
22. 3. 2018 KRAJSKÉ KOLO POHYBOVÝCH SKLADEB – Brno
čestná reprezentace
PA: NO MONEY
KA: NA ULICI
QB: REPUTATION
DUBEN
10. 4. 2018 Soutěž pro střední školy LEGIE 2018
1. MÍSTO
Matyáš Brandstetter, Ondřej Batůšek, Lukáš Habr, Jakub Holuša, Jan Janko,
Přemysl Pachl (všichni ze 2. B)
18. 4. 2018 13. ROČNÍK PŘEBORU CÍRKEVNÍCH SŠ – FLORBAL CHLAPCI
4. MÍSTO
Břetislav Dančák (OKB), Jakub Doležal (3. C), Jan Kulhánek (SPA), Daniel
Bureš (2. A), Jan Musil (SXA), Kryštof Nováček (1. B), Dominik Štrobl (1. C),
Antonín Lavička (QA), Otakar Mikulka (KB)
23. 4. 2018 TURNAJ CÍRKEVNÍCH ŠKOL ŠŠ – FLORBAL DÍVKY
3. MÍSTO
Kristýna Cahlíková (4. B), Marta Hermanová (4. B), Klára Königová (4. B), Barbora Machová (4. B), Lenka Stejskalová (4. B), Klára Vičíková (4. B), Kateřina
Buchlovská (4. C), Šárka Portešová (4. C), Kateřina Stejskalová (4. C), Monika
Devetterová (1. A), Aneta Dvořáková (1. A)
16. 4. 2018 JUNIORSKÝ MARATON – Brno
5. MÍSTO
Jakub Jiřikovský (SPA), Jana Nejezchlebová (2. C), Alžběta Jeřábková (OKB),
Sebastian Janda (SPA), Jakub Urban (SPA), Kristýna Vařeková (2. C), Šimon
Vantuch (2. C), Petr Vítek (OKA), Dan Polanský (SPB), Jan Švejnoha (SXB)
18. 4. 2018 TURNAJ VE FRISBEE
postup do celorepublikového finále
Matyáš Brandstetter (2. B), Ondřej Batůšek (2. B), Jana Nejezchlebová (2. C),
Ondřej Srba (3. A), František Szczepanik (SXA), Šimon Vantuch (2. C), Jiří Čer158
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venka (2. A), Matěj Krajný (4. C), Vojtěch Kundera (2. B), Marie Hudcová (SPB),
Gabriela Koutná (2. A), Klára Šikulová (2. A), Terezie Kánská (2. B), Filip Zeman
(2. B), Jakub Holuša (2. B), Přemysl Pachl (2. B), Jan Panovský (SPA)
19. 4. 2018 MISTROVSTVÍ ČR V KIN-BALLU – Praha
9. MÍSTO – SŠ (VG)
Tomáš Průša (SPB), 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)
KVĚTEN
3. 5. 2018 STŘEDOŠKOLSKÝ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
čestná reprezentace
Adam Novák, Filip Hanoun a František Szczepanik (SxA), Ondřej Srba (3. A),
Jan Panovský a Jan Kulhánek (SpA), Daniel Bureš (2. B), Matouš Klusák (1. B),
Samuel Čus a Vladimír Sládek (QB), Antonín Lavička (QA)
12. 5. 2018 RODINNÝ TURNAJ V NOHEJBALU – Brno
1. MÍSTO: Mýmy – kapitánka Sylva Beránková
2. MÍSTO: Dvě Béčka – kapitán Martin Horák
3. MÍSTO: Check – kapitán Petr Onuca
výroční zpráva 2017/2018
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29. 5. 2018 BEACH VOLEJBAL – Brno, Sokolské koupaliště
8. místo
Jakub Štastný (2. C), Tomáš Průša (SPB)
12. místo
Ondřej Suchomel (SPA), Jakub Jiříkovský (SPA)
30. 5. 2018 STŘEDOŠKOLSKÁ LIGA ULTIMATE FRISBEE – Praha
6. MÍSTO – republikové finále
Terezie Kánská (2. B), Ondřej Batůšek (2. B), Vojtěch Kundera (2. B), Matyáš
Branstetter (2. B), Gabriela Koutná (2. C), Jana Nejezchlebová (2. C), Šimon
Vantuch (2. C), František Szczepanik (SXA), Jan Panovský (SPA), Marie Hudcová (SPB), Ondřej Srba (3. A), Matěj Krajný (4. C)
ČERVEN
6. 6. 2018 Soutěž pro stř. školy LEGIE 2018 – Ostrava (republikové finále)
6. MÍSTO
Matyáš Brandstetter, Ondřej Batůšek, Lukáš Habr, Jakub Holuša, Jan Janko,
Přemysl Pachl (všichni z 2. B)
16. 6. 2018 BIGY RUN 2018
DÍVKY DO 15 LET
1. MÍSTO: Aneta Valová, 2. MÍSTO: Adéla Kunzová, 3. MÍSTO: Karolína Košická
CHLAPCI DO 15 LET
1. MÍSTO: Tadeáš Varga, 2. MÍSTO: Jakub Julínek, 3. MÍSTO: Martin Zouhar
ŽENY 16–30 LET
1. MÍSTO: Kristýna Vařeková, 2. MÍSTO: Silvie Valová
MUŽI 16–30 LET
1. MÍSTO: Milan Haminger ml., 2. MÍSTO: Ondřej Nováček, 3. MÍSTO: Matyáš Brandstetter
ŽENY NAD 30 LET
1. MÍSTO: Hanka Kočí
MUŽI NAD 30 LET
1. MÍSTO: Richard Brázda, 2. MÍSTO: Petr Kaňovský, 3. MÍSTO: Michal Horka, Josef Šustr
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ŠTAFETA MIX
1. MÍSTO: Knoz, Motyčka, Průša, Asmus
2. MÍSTO: Szczepanik, Brandstetter, Vantuch, Panovský
3. MÍSTO: Vališová, Julínek, Zouhar, Varga
ŠTAFETA – RODINNÉ TÝMY
1. MÍSTO: Hamingerovi, 2. MÍSTO: Camacho, 3. MÍSTO: Bendovi
18. 6. 2018 ŠACHY – Ostrava (celostátní finále)
15. MÍSTO
Michal Žitný (2. C), Vojtěch Jurásek (2. C), Šimon Vantuch (2. C), Jan Matyáš
Dvořáček (TA)
26. 6. 2018 ATLETIKA
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
1. MÍSTO: TA 65, 2. MÍSTO: SA 72, 3. MÍSTO: KB 76
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
1. MÍSTO: 1. B 208, 2. MÍSTO: QB 214, 3. MÍSTO: 3. C 291
27. 6. 2018 MÍČOVÉ HRY
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
1. MÍSTO: TA 36, 2. MÍSTO: PB 43, 3. MÍSTO: KA 44
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
1. MÍSTO: SPA 51, 2. MÍSTO: 3. C 61, 3. MÍSTO: QB 68
NEJSPORTOVNĚJŠÍ TŘÍDA BIGY 2017
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
1. MÍSTO: TA 102, 2. MÍSTO: KB 121, 3. MÍSTO: SA 124
VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
1. MÍSTO: QB 282, 2. MÍSTO: 1. B 300, 3. MÍSTO: 3. C 352
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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

Předmět ZSV (Základy společenských věd) 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 i požadavky průmyslové revoluce 4.0 a nejnovějších
trendů ve vzdělávání.
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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 Výuka v terénu. Pro studenty druhých a třetích ročníků a sext a septim otevíráme speciální 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), který je zaměřen na témata a rozšíření znalostí
z oborů filozofie, politologie a ekonomiky a 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, a Denisa občas upeče štrúdl. :-)).

2. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
19. 9. 2017: Monitoring cyklodopravní infrastruktury ve městě Brně
v rámci Projektového týdne kvart
19.–21. 9. 2017: Srdíčkové dny
3. 10. 2017: Přednáška Erika Taberyho
10. 11. 2017: Návštěva Multimediálního dne na Fakultě sociálních studií,
Masarykova univerzita, Brno
13. 11. 2017: Příběhy bezpráví – projekce dokumentu a beseda se Zdeňkem Papouškem
12. 12. 2017: Studentské prezidentské volby
14. 12. 2017: Maraton psaní dopisů
14. 12. 2017: Návštěva debaty prezidentských kandidátů v rádiu Proglas
19.–21. 2. 2018: Akademické triduum
9. 3. 2018: Vyvěšení tibetské vlajky
5.–6. 4. 2018: zájezd do Osvětimi
1.–30. 5 2018: projekt Do práce na kole
7. 6. 2018: zájezd do Polné
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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. Vzdělávání a školení učitelů
Mgr. Michal Kubíček – Letní geografická škola 22.–24. 8. 2017, Brno

3. Seznam akcí předmětové komise za minulý rok
a výsledky v soutěžích
Zeměpisná olympiáda
Ve školním kole se olympiády zúčastnilo 50 studentů.
Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
kategorie C
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Marek Vojtěch (TB) – 5. místo
kategorie D
Adam Škvrna (SXB) – 5. místo
Projektový týden
V září a říjnu 2017 organizovala předmětová komise zeměpisu spolu
s dalšími komisemi Projektový týden pro studenty kvart, sext a druhých
ročníků.
Mgr. Michal Kubíček
Expedice Ukrajina – září 2017
Po letmém pozdravu s našimi spolužáky jsme první školní den vyrazili
my, skupina šestnácti studentů Bigy, vedených profesorem Kubíčkem,
směrem do hor Zakarpatské Ukrajiny. Plánovaná trasa treku vedla z Rachivu přes městečka Kvasy a Usť-Čorna do Koločavy, odkud nás autobus
o deset dní později dovezl zase zpět do „školních životů“ po prodloužených prázdninách. Těchto deset dní byl pro nás čas plný zážitků, nových
zkušeností, ale také výšlapů s těžkým batohem na zádech.
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První tři dny nás v horách „uvítala mlha“ a vytrvalý déšť, ale to nám
nezabránilo pokořit nejvyšší bod Ukrajiny, horu Hoverlu, vysokou 2061
metrů nad mořem.
Třetí den jsme přes noc uschnuli v Kvasech, od té doby se na nás
usmálo slunce a společně s nutným horským větrem nás doprovázelo
přes horu Bliznici nebo třeba horské jezero Apšinec, které někteří z nás
dobrovolně poznali i „na vlastní kůži“. Spávali jsme střídavě ve stanech
a horských noclehárnách či v penzionech. Protože jsme postupovali
nečekaně rychle, poslední den jsme mohli věnovat poznávání koločavské kultury a kuchyně – jeden zasloužený den bez pochodu s batohy :-).
Dohromady jsme urazili přes 120 kilometrů a nastoupali jsme zhruba
5800 výškových metrů, a i když nás už brzy přestanou bolet záda a nohy,
na krásu místních hor a zážitky z nich, za které tímto všichni děkujeme
našemu panu profesorovi, dlouho nezapomeneme.
Sebastian Janda (SPA)
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VZDĚLÁVACÍ,
KULTURNÍ AKCE
A VOLNÝ ČAS

Přehled akcí v minulém školním roce

4. září
září
11. září
12.–13. září
18.–21. září
20. září
9.–12. října
26.-27. října
24.–25. listopadu
30. listopadu
21. prosince
23. 12.–2. 1.
Leden
13. ledna
30. ledna
31. ledna
1. února
2. února
5.–11. února
19.–21. února
29.–30. března
11.–23. března

168

Mše svatá na Petrově
Zahajovací kurzy prvních ročníků a prim
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, Hudební matiné
Vánoční prázdniny
Lyžařské kurzy
26. Reprezentační ples Bigy
Den otevřených dveří
Vydávání vysvědčení
Divadelní představení
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
XIX. Akademické triduum
Velikonoční prázdniny
Bigy Theatre Festival 2018
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Duben
27. dubna
2.–9. května
16.–25. května
31. května
12. června
13. června
14. června
26.–27. června
28. června
29. června

Přijímací zkoušky na naši školu
Poslední zvonění na Bigy
Písemné maturity
Ústní maturity
Slavnostní předání maturitního vysvědčení
Vernisáž výtvarných prací 2. ročníků a sext
Punto musicale 2. ročníků a sext
Benefiční koncert scholy Bigy
Sportovní dny
Den Bigy, Hudební matiné
Mše svatá na Petrově, vydání vysvědčení

Podrobnější přehled akcí za školní rok 2017/18 naleznete na našich stránkách v záložce Ze života školy/seznam akcí školy; fotografie z těchto akcí
ve fotogalerii.
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Den církevních škol
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Den církevních škol
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26. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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26. reprezentační ples Biskupského gymnázia
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Akademické triduum
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Benefiční koncert
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Den Bigy
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MATEŘSKÁ
ŠKOLA

Mateřská škola

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy
»
»
»
»
»

Jitka Brtníková
Mgr. Lucie Chytilová
Lucie Schnirchová
Bc. Marie Jelečková (do 30. 5. 2018)
Michaela Sedláková (od 1. 5. 2018)

Mateřská škola disponuje dvěma třídami s celkovou kapacitou 40 míst.
V obou třídách MŠ je věkové složení dětí od 3–6 let, z toho důvodu jsme
se snažili pracovat s dětmi individuálně i skupinově. Individuální práce
probíhala v dopoledních hodinách během scházení dětí, ale i odpoledne v době klidového režimu a odpočinku, zaměřovala se na rozvoj těch
oblastí, které bylo potřeba podporovat a stimulovat.
Specifickou skupinu v MŠ tvořily děti těsně před nástupem do ZŠ, které
měly pravidelně edukativně-stimulační skupinu, tzv. předškolní přípravu,
která byla rozdělena do deseti lekcí. 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 školní
docházku. Vyhodnocení probíhalo písemnou formou do předtištěných
záznamových listů a následně se uskutečnily konzultace s jednotlivými
rodiči.
Součástí mateřské školy je hřiště s herními prvky a také zahrádka, kterou děti samy během školního roku obdělávaly. Nechyběla ani spolupráce s gymnáziem, např. při realizaci kroužku Sportík a také při modelování
z keramické hlíny v učebně výtvarné výchovy. Děti z mateřské školy se
účastnily některých akcí spolu se studenty gymnázia – např. Hudebního
matiné, děti vystoupily i v rámci Dne církevních škol. Někteří zaměstnanci i studenti gymnázia se zapojili do četby pohádek dětem před
odpoledním odpočinkem. Navštívily nás také studentky z různých zemí,
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které na gymnáziu hostovaly v rámci mezinárodního projektu Edison.
Děti z obou tříd se letos účastnily výtvarné soutěže Čarovné barvy
země, kterou organizoval Památník v Mikulčicích. Čtyři děti ze třídy
Broučků obsadily krásné páté místo ve své kategorii nejmladších účastníků.
Celoroční program a činnost školy jsme se snažili v maximální míře
zpestřovat nejrůznějšími akcemi.

Seznam akcí a doprovodných programů
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Katecheze s knězem o sv. Františku
Výlet do přírody na Panskou líchu
Vystoupení dětí na Moravském náměstí v rámci Dne církevních
škol
Pohádkové představení – divadlo Paravánek
Návštěva Agronomické fakulty Mendelovy univerzity
Hipoterapie ve třídách s koníkem Emilem
Katecheze s knězem o době adventní
Mobilní planetárium
Den laskavosti – návštěva studentů 3. A s připraveným programem
Hvězdárna na Kraví hoře
Diecézní muzeum
Návštěva sv. Mikuláše v MŠ
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
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Divadelní představení – Kamarádi v Betlémě
Vánoční vystoupení dětí pro rodiče
Vánoční tvořivá dílna pro rodiče s dětmi
Vystoupení na Hudebním matiné
Lyžařský kurz ve skiareálu v Hodoníně u Kunštátu
Divadlo Radost – Tři čuníci nezbedníci
Divadelní představení – Smolíček
Návštěva Centra pro rodinu
Karneval
Kurz plavání – 20 lekcí v Aquaparku v Kohoutovicích
Mše svatá pro děti ve školní kapli
Tvoření z keramické hlíny
Návštěva Knihovny J. Mahena – program Těšíme se do školy
Velikonoční odpolední tvořivá dílna pro rodiče s dětmi
Návštěva první třídy CMcZŠ
Návštěva prvňáčků v MŠ
Výlet na Kamenný vrch
Rodinná pouť na Vranov
Výlet na farmu do Žabčic
Knihovna J. Mahena – program Evropa pro nejmenší
Divadelní představení – Letopisy Narnie
Návštěva zdravotnické školy – program Nemocnice zvířátek
Divadlo na Leitnerce – Obři
Jarní besídka pro rodiče a prarodiče
Celodenní výlet – zámek Dolní Kounice
Skupinové focení tříd
Návštěva studentek z Gruzie, Indie, Ruska, Kazachstánu, Iráku,
Číny – projekt Edison
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže – Památník Mikulčice
Program v zařízení pro environmentální vzdělávání – Lipka
Spaní ve školce pro předškoláky
Divadelní představení – Pohádky pro uplakanou muchomůrku

Biskupské gymnázium Brno

Mateřská škola
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Mše svatá na ukončení školního roku pro rodiče s dětmi
Rozloučení s rodiči a dětmi u táboráku na školní zahradě

Většina dětí udělala velké pokroky, dozrála a vyspěla. Do ZŠ odchází
letos 19 dětí, 2 děti mají odklad školní docházky.
Závěr školního roku jsme společně s předškoláky zakončili spaním
ve školce. Odpolední i večerní program byl inspirován animovaným
příběhem Hledá se Nemo. Formou hry jsme se snažili dětem přiblížit
nepředvídatelná dobrodružství v hlubině oceánu.
Se školním rokem jsme se rozloučili společnou mší svatou v aule školy.
Poté proběhlo posezení s rodiči a přáteli mateřské školy u táboráku na
školní zahradě. Už se těšíme na nový školní rok!

Perličky dětí
„Víš, proč je tu tolik mravenců?“ Paní učitelka: „To nevím.“
„Protože dnes mají Den pro rodinu, a tak jsou všichni spolu!“
„Děti, co dělá baletka?” „Balí.”
„Co dělá psycholog?”„Psychologuje.”
„Paní učitelko, všechno jsem snědl. I ten kompost.”
„Kde je Matýsek?” „Je nemocný.” „To je škoda, my jsme se zrovna do
sebe zamilovali.”
výroční zpráva 2017/2018
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