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A) Základní údaje o škole 

 

Název školy: Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace 

Sídlo: Dukelská 1, 79201 Bruntál  

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 00601357  

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 

Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1996 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Pavelka 

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Antonín Zgažar 

E-mail: info@gymbru.cz 

Web: www.gymbru.cz 

Datová schránka: g3ymyix 

 

Charakteristika školy: 

Hlavním cílem školy je systematická příprava žáků ke složení maturitní zkoušky          

a dále ke studiu na vysokých školách různého zaměření. Absolvování školy také 

umožňuje uplatnění na VOŠ i v praxi.  

 

Údaje o školské radě: 

Při škole pracovala šestičlenná školská rada tvořená dvěma zástupci zřizovatele, 

dvěma zletilými žáky nebo zákonnými zástupci nezletilých žáků a dvěma zástupci 

pedagogických pracovníků školy. 

      

http://www.gymbru.cz/
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B) Přehled oborů vzdělání 

 

V souladu se zápisem ve školském rejstříku škola ve školním roce 2021/2022 

vzdělávala žáky v následujících oborech vzdělání (zařazení dle KKOV): 

 

79-41-K/41  Gymnázium – čtyřleté    

79-41-K/81  Gymnázium – osmileté   

79-42-K/41  Gymnázium se sportovní přípravou – čtyřleté 

 

Vzdělávání se realizuje podle školního vzdělávacího programu s názvem 

„Kdo nic neumí, musí všemu věřit.“ 

s úpravami dle specifik jednotlivých oborů. 

Ve všech učebních plánech je vytvořen prostor pro možnost volby studijních směrů 

a povinně volitelných předmětů tak, aby tato volba v co nejvyšší možné míře 

odpovídala další profesní orientaci jednotlivých žáků. 
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C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci 

Ve školním roce 2021/2022 studovalo ve škole ve 12 třídách celkem 285 žáků. Na 

vzdělávání žáků se v daném školním roce podílelo celkem 30 pedagogických 

pracovníků. Sportovní trénink zajišťovali 2 trenéři a dále ve škole působil 1 školní 

psycholog. 

Nepedagogičtí pracovníci 

Chod školy zajišťovalo celkem 7 nepedagogických pracovníků, z toho 4 pracovníci na 

ekonomickém a technickém úseku, 1 správce budov a 2 uklízečky. 

 

D) Údaje o přijímacím řízení 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 jsme vyhlásili pro dva obory vzdělávání: 

osmiletý a čtyřletý. Čtyřletý obor Gymnázium se sportovní přípravou již nebyl 

součástí přijímacího řízení. Vzhledem ke klesajícímu počtu uchazečů o tento obor a 

po dohodě se zřizovatelem bylo rozhodnuto, že obor bude postupně utlumen a 

studium bude umožněno pouze žákům, kteří tento obor ve škole již studují. 

Termín pro odevzdání přihlášek byl 1. 3. 2022. 

Všechny studijní obory denního studia konaly v prvním kole jednotnou zkoušku, která 

se skládala z testů z matematiky a českého jazyka a literatury organizovaných 

CERMATEM.  

Následuje přehled vyhlašovaných kol přijímacího řízení v jednotlivých oborech spolu 

s kritérii přijímání a na závěr tabulka s počty přihlášených, zkoušku konajících a 

přijatých žáků. 

• Osmileté studium (obor 79-41-K/81) – 1. kolo 

Kritéria přijímacího řízení 

1) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (max. 20 bodů) 

Posuzován bude prospěch za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ 

počítaný na dvě desetinná místa ze všech povinných a povinně volitelných 

předmětů. 

Uchazeči, kteří ve sledovaných obdobích dosáhli studijního průměru 1,00, získají 

20 bodů.  

Za každou obdrženou dvojku se z maximálního počtu, tj. 20 bodů, odečítá 1,5 

bodu; za každou trojku 3 body; za každou čtverku 6 bodů a za každou pětku 9 

bodů. 
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2) Výsledky hodnocení dosažené při jednotné přijímací zkoušce (max. 100 

bodů) 

Uchazeč doloží záznam z protokolu o výsledku Jednotné přijímací zkoušky, kde 

bude zřejmý počet dosažených bodů v lepším testu z českého jazyka a 

matematiky. Výsledek testu z českého jazyka – maximální bodový zisk je 50 bodů. 

Výsledek testu z matematiky – maximální bodový zisk je 50 bodů. Body v hodnocení 

jsou shodné s ohodnocením lepšího výsledku testu v JPZ. Minimální počet bodů 

v testu z matematiky je stanoven na 5 bodů, z testu z českého jazyka a literatury 

je také stanoven na 5 bodů. 

3) Školní přijímací zkouška se nekoná. 

4) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče 

Za sníženou známku z chování v 2. pololetí 4. ročníku nebo v 1. pololetí 5. ročníku 

ZŠ se odečítá 10 bodů.  

Maximální možný celkový počet získaných bodů je 120. 

V případě rovnosti bodového hodnocení uchazečů budou rozhodující kritéria 

v pořadí:  

1. výsledek testu z matematiky 

2. výsledek testu z českého jazyka 

3. hodnocení na vysvědčení 

4. další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče 

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

1.termín: úterý 19.4.2022 

2.termín: středa 20.4.2022 

Termín podání přihlášky: do 1.3.2022 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

Přijatí uchazeči jsou povinni doložit úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ 

předložením vysvědčení nejpozději při zahájení vzdělávání ve školním roce 

2022/2023. 
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• Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41) – 1. kolo  

Kritéria přijímacího řízení 

1) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (max. 20 bodů) 

Posuzován bude prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

počítaný na dvě desetinná místa ze všech povinných a povinně volitelných 

předmětů. 

Uchazeči, kteří ve sledovaných obdobích dosáhli studijního průměru 1,00, získají 

20 bodů.  

Za každou obdrženou dvojku se z maximálního počtu, tj. 20 bodů, odečítá 1,5 

bodu; za každou trojku 3 body; za každou čtverku 6 bodů a za každou pětku 9 

bodů. 

2) Výsledky hodnocení dosažené při jednotné přijímací zkoušce (max. 100 

bodů) 

Jednotná přijímací zkouška, ve formě centrálně zadávaných jednotných testů, se 

skládá z didaktických testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika.  

V každém z uvedených testů může uchazeč získat maximálně 50 bodů. Minimální 

počet bodů v testu z matematiky je stanoven na 5 bodů, z testu z českého jazyka a 

literatury je také stanoven na 5 bodů. 

3) Školní přijímací zkouška se nekoná. 

4) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče (max. 6 bodů) 

a) Na základě předložených diplomů nebo potvrzení školy bude posuzována účast a 

úspěšnost v soutěžích takto (započítává se pouze jedno nejvyšší bodové hodnocení 

z bodů aa) a ab)): 

aa) soutěže vědomostní (olympiády a soutěže v ČJ, M, F, Ch, Př, D, Z, cizí jazyky) – 

individuální účast v krajském či republikovém kole 6 bodů (1. – 5. místo) nebo 4 

body (jiné umístění), individuální účast v okresním kole 2 body; kolektivní účast 

v krajském či republikovém kole 2 body, kolektivní účast v okresním kole 1 bod. 

ab) soutěže z oblasti výchov (sportovní, hudební, výtvarné) – individuální či 

kolektivní účast v krajském či republikovém kole 2 body, individuální či kolektivní 

účast v okresním kole 1 bod. 

b) Za sníženou známku z chování v 2. pololetí 8. ročníku nebo v 1. pololetí 9. 

ročníku ZŠ se odečítá 10 bodů. 

Maximální možný celkový počet získaných bodů je 126. 

V případě rovnosti bodového hodnocení uchazečů budou rozhodující kritéria 

v pořadí:  
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1. výsledek testu z matematiky 

2. výsledek testu z českého jazyka a literatury 

3. hodnocení na vysvědčení 

4. další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče 

Termíny jednotné přijímací zkoušky: 

1.termín: úterý 12.4.2022 

2.termín: středa 13.4.2022 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 30 

Přijatí uchazeči jsou povinni doložit splnění povinné školní docházky nebo 

úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky 

předložením vysvědčení nejpozději při zahájení vzdělávání ve školním roce 

2022/2023. 

 

• Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41) – 2. kolo  

Kritéria přijímacího řízení 

1) Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (max. 20 bodů) 

Posuzován bude prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ 

počítaný na dvě desetinná místa ze všech povinných a povinně volitelných 

předmětů. 

Uchazeči, kteří ve sledovaných obdobích dosáhli studijního průměru 1,00, získají 

20 bodů.  

Za každou obdrženou dvojku se z maximálního počtu, tj. 20 bodů, odečítá 1,5 

bodu; za každou trojku 3 body; za každou čtverku 6 bodů a za každou pětku 9 

bodů. 

2) Výsledky hodnocení dosažené při jednotné přijímací zkoušce (max. 100 

bodů) 

Uchazeč doloží záznam z protokolu o výsledku Jednotné přijímací zkoušky, kde 

bude zřejmý počet dosažených bodů v lepším testu z českého jazyka a 

matematiky. Výsledek testu z českého jazyka – maximální bodový zisk je 50 bodů. 

Výsledek testu z matematiky – maximální bodový zisk je 50 bodů. Body v hodnocení 

jsou shodné s ohodnocením lepšího výsledku testu v JPZ. 

3) Školní přijímací zkouška se nekoná. 

4) Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče (max. 6 bodů) 
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a) Na základě předložených diplomů nebo potvrzení školy bude posuzována účast a 

úspěšnost v soutěžích takto (započítává se pouze jedno nejvyšší bodové hodnocení 

z bodů aa) a ab)): 

aa) soutěže vědomostní (olympiády a soutěže v ČJ, M, F, Ch, Př, D, Z, cizí jazyky) – 

individuální účast v krajském či republikovém kole 6 bodů (1. – 5. místo) nebo 4 

body (jiné umístění), individuální účast v okresním kole 2 body; kolektivní účast 

v krajském či republikovém kole 2 body, kolektivní účast v okresním kole 1 bod. 

ab) soutěže z oblasti výchov (sportovní, hudební, výtvarné) – individuální či 

kolektivní účast v krajském či republikovém kole 2 body, individuální či kolektivní 

účast v okresním kole 1 bod. 

b) Za sníženou známku z chování v 2. pololetí 8. ročníku nebo v 1. pololetí 9. 

ročníku ZŠ se odečítá 10 bodů. 

Maximální možný celkový počet získaných bodů je 126. 

V případě rovnosti bodového hodnocení uchazečů budou rozhodující kritéria 

v pořadí:  

1. výsledek testu z matematiky 

2. výsledek testu z českého jazyka a literatury 

3. hodnocení na vysvědčení 

4. další skutečnosti osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče 

Termín podání přihlášky: do 20.5.2022 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 5 

Přijatí uchazeči jsou povinni doložit splnění povinné školní docházky nebo 

úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky 

předložením vysvědčení nejpozději při zahájení vzdělávání ve školním roce 

2022/2023. 

Tabulka s údaji o přijímacím řízení 

 

Sledovaný školní rok 2021/2022 01.09.2021 31.08.2022
*v potaz se berou všichni uchazeči (včetně autoremedur a odvolání), kteří odevzdali zápisový lístek k 31. 8.

Český jazyk
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60 52 52

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté 30 10 24 24

79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté 30 10 28 28

Škola celkem
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Po ukončení přijímacího řízení k 31.8.2022 nastoupilo do nového školního roku 

2022/2023 25 žáků do čtyřletého oboru a 25 žáků do oboru osmiletého. 

 

E) Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 

Vedení školy vytváří dostatečný prostor pro zapojení žáků do chodu instituce 

(schůzky se školním parlamentem, školní projekty) a přihlíží k některým jejich 

podnětům (např. úpravy prostor ve školní budově). Škola má v místech 

poskytovaného vzdělávání odpovídající materiálně-technické zabezpečení, dostatek 

kmenových i odborných učeben. K pohybovým aktivitám žáků slouží tělocvična. 

Organizace vzdělávání vychází z konkrétních podmínek školy a je stanovena s 

ohledem na zaměření vyučovaných oborů. 

Složení pedagogického sboru umožňuje plnit záměry a cíle školních vzdělávacích 

programů. Vedení školy podporuje odborný růst pedagogických pracovníků. V dalším 

vzdělávání se zaměřují na využívání nových metod a forem výuky, formativní 

hodnocení apod., získané znalosti a dovednosti se snaží ve výuce uplatnit.  

Na činnosti školního poradenského pracoviště se podílí výchovný a kariérový poradce, 

školní metodik prevence a školní psycholog. Výchovný poradce ve spolupráci s 

třídními učiteli identifikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Členové 

školního poradenského pracoviště pracuji s třídními kolektivy, žáky s výchovnými 

problémy a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prevence rizikového 

chování vychází ze zpracovaného dokumentu, následně je realizovaná 

prostřednictvím vhodně zaměřených akcí a účelně ji doplňuje vzdělávací obsah 

některých předmětů. Vícezdrojovým financováním škola zajišťuje naplňování 

školních vzdělávacích programů, plynulý provoz školy a zlepšování materiálních a 

organizačních podmínek pro výuku. Školou stanovená pravidla v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví spočívají v systematickém vyhledávání rizik, v identifikaci 

případných problémů a v eliminaci nalezených nedostatků, což se projevuje v nízké 

úrazovosti žáků. 
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F) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

1. Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022 
 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny výsledky vzdělávání žáků ke konci školního roku 

2021/2022. Téměř polovina žáků prospěla s vyznamenáním, což je velký úspěch. 

Třída Ø 

Žáci Celkové hodnocení Chování   Absence   

Ch D ∑ P V N NH 1 2 3 A 
A/ž

ák 
N 

N/žá

k 
∑ ∑/žák 

Prima A 1,19 11 9 20 1 19 0 0 20 0  0 1176 58,80 0 0,00 1176 58,80 

 Sekunda 

A 
1,32 20 9 29 8 21 0 0 29 0  0 1716 59,17 0 0,00 1716 59,17 

Tercie A 1,38 18 8 26 11 15 0 0 26 0  0 1716 66,00 0 0,00 1716 66,00 

Kvarta A 1,36 10 16 26 7 18 1 0 26 0  0 1802 69,31 0 0,00 1802 69,31 

Kvinta A 1,49 11 13 24 12 12 0 0 24 0  0 1639 68,29 0 0,00 1639 68,29 

1. A 1,42 11 18 29 15 14 0 0 29 0  0 2038 70,28 0 0,00 2038 70,28 

Sexta A 1,53 6 11 17 7 9 1 0 17 0  0 1890 111,18 0 0,00 1890  111,18 

2. A 1,80 9 12 21 15 6 0 0 21 0  0 2170 103,33 0 0,00 2170  103,33 

Septima 

A 
1,65 14 9 23 11 12 0 0 22 0  1 2030 88,26 13 0,57 2043       88,83 

3. A 1,98 9 11 20 15 5 0 0 20 0  0 2051 102,55 11 0,55 2062  103,10 

VIII. A 2,06 10 11 21 15 5 1 0 21 0  0 883 42,05 0 0,00 883 42,05 

4. A 1,76 9 15 24 19 5 0 0 24 0  0 1195 49,79 0 0,00 1195 49,79 

Celkem 

1,58 

1

3

8 

1

4

2 

2

8

0 

1

3

6 

1

4

1 

3 0 

2

7

9 

0  1 20306 74,08 24 0,09 
203

30 
74,18 

 

2. Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 

jarní termín /červen 2022/, podzimní termín /září 2022/ 
 

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022 se konaly podle novely vyhlášky 

č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou. Tato novela přinesla mimo jiné zásadní změny v rozdělení 

zkoušek. Společnou část maturitní zkoušky tvoří pouze didaktické testy, do profilové 

části se přesunuly písemné práce z jazyka českého a cizích jazyků. Zkoušky 

z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které jsou povinné v společné části, 

jsou poté povinné i v profilové části, tzv. vázané zkoušky. Ostatní profilové zkoušky 

nazýváme jako tzv. nevázané zkoušky. 
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K maturitním zkouškám v jarním termínu se přihlásilo 20 z 20 žáků z Oktávy A a 24 

z 25 žáků ze 4. A. Všichni přihlášení ukončili řádně poslední ročník a byli připuštěni 

k maturitním zkouškám. 

Společná část jarní částí maturitních zkoušek proběhla od 2. 5. do 4. 5. 2022 

Výsledné hodnocení u didaktických testů bylo stanoveno na uspěl/neuspěl 

s procentuálním hodnocením. 

Profilové části jarní části maturitní zkoušky proběhly ve dvou obdobích. Písemné 

práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků se konaly 1. 4. a 4. 4. 2022. 

Ústní zkoušky se uskutečnily v třídě Oktáva A od 16. 5. do 18. 5. 2022 a ve třídě 4. 

A od 18. 5. do 23. 5. 2022. 

V jarním termínu 2022 ze třídy Oktáva uspělo 19 z 20 žáků, 1 žák neuspěl v ústní 

zkoušce z českého jazyka a literatury. Ze třídy 4. A neuspěly 2 žákyně - jedna pouze 

ve společné části z českého jazyka a literatury, druhá žákyně z českého jazyka a 

literatury a anglického jazyka ve společné části, z anglického jazyka v písemné části 

profilové zkoušky a k ústním zkouškám nepřišla. 

Neúspěšní žáci z jarního termínu maturitních zkoušek se přihlásili k podzimnímu 

termínu. Společná část proběhla 1. 9. a 2. 9. 2022. Písemné práce profilové zkoušky 

5. 9. 2022 a ústní část profilové zkoušky v třídě Oktáva A 1. 9. 2022 a v třídě 4. A 

12. 9. 2022. 

Z třídy Oktáva A žák uspěl, ze třídy 4. A první žákyně uspěla, druhá neuspěla. 

Z 44 žáků, kteří konali maturitní zkoušky, uspěli celkem 43 žáci. 

Maturitní zkoušku v jarním ani v podzimním termínu nekonal žádný žák z předchozích 

let. 

V následujících tabulkách lze vidět, jak žáci uspěli v jednotlivých předmětech 

a v jednotlivých oborech vzdělávání u společné a profilové části maturitních 

zkoušek. 

 

Výsledky maturitních zkoušek ve společné části MZ za JARNÍ zkušební období Tabulku ke společné části MZ vyplňujte dle zprávy pro školu, kterou jste obdrželi od CERMATu týkající se společné části MZ. Popisy buněk (vycházející ze zprávy pro školu z CERMATu) se mohou změnit v závislosti na změně vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podm

Sledovaný školní rok 2021/2022 01.09.2021 31.08.2022

44 44 100,0 42 95,5 95,5

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté 20 20 100,0 20 100,0 100,0

79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté 24 24 100,0 22 91,7 91,7
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44 44 4,5 42 95,5 95,5 75,9

20 20 0,0 20 100,0 100,0 81,6

24 24 8,3 22 91,7 91,7 71,2

Český jazyk a literatura
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21 21 0,0 21 100,0 100,0 74,6

13 13 0,0 13 100,0 100,0 76,3

8 8 0,0 8 100,0 100,0 71,8
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P
o
če

t 
p
ři

h
lá
še

n
ýc

h

za
 J

A
R

O

P
o
če

t 
ko

n
aj
íc
íc

h

 z
a 

JA
R

O

H
ru

b
á 

n
e
ú

sp
ě
šn

o
st

 v
 %

 

P
o
če

t 
ú

sp
ě
šn
ě

 

ko
n

aj
íc
íc

h
 

H
ru

b
á 
ú

sp
ě
šn

o
st

 v
 %

 

Č
is

tá
 ú

sp
ě
šn

o
st

 v
 %

 

P
rů

m
ě

rn
ý 

%
 s

kó
r

za
 J

A
R

O

(v
 %

)

22 22 22 100,0 100,0 83,6

7 7 0,0 7 100,0 100,0 83,3

15 15 6,7 14 93,3 93,3 83,8

Anglický jazyk
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3. Úspěchy žáků v soutěžích 
K výsledkům vzdělávání žáků také určitě patří úspěchy v soutěžích, které naši žáci 

dosáhli během školního roku. Na následujících řádcích si můžete přečíst o 

významných úspěších, kterých naši žáci dosáhli i přes protipandemická omezení, 

která ovlivňovala většinu školního roku 2021/2022. 

PIŠQWORKI 

Šedesát piškvorkových borců se utkalo ve čtvrtek 18. listopadu 2021 na pražském 

Grandfinále pIšQworek kategorie Jednotlivci – Veteráni. V sedmi kolech švýcarského 

systému se svedly líté boje, do kterých se z naší školy jednotlivými turnaji 

probojoval i Jakub Škopík z kvarty A. Na Grandfinále v Enforu, kde byli přítomni 

jak staří mazáci (první účast již v roce 2012), tak i úplní nováčci, patřil Jakub 

k mladším nováčkům. 

Výsledky maturitních zkoušek v PROFILOVÉ části MZ 

Sledovaný školní rok 2021/2022 01.09.2021 31.08.2022

Skupina oborů Obor vzdělání

Skupiny školooborů 

dle CERMATu Předmět

Typ

zkoušky

Forma

zkoušky

Počet přihlášených 

prvomaturantů za JaP 

79 Obecná příprava 7941K81 Gymnázium GY8 Gymnázium 8leté český jazyk a literatura povinná kombinace dvou nebo více forem 20

anglický jazyk povinná kombinace dvou nebo více forem 12

základy společenských věd povinná ústní zkouška před zkušební komisí 4

dějepis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 2

matematika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 7

fyzika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 6

chemie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 6

biologie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 10

79 Obecná příprava 7941K41 Gymnázium GY4 Gymnázium 4leté český jazyk a literatura povinná kombinace dvou nebo více forem 24

anglický jazyk povinná kombinace dvou nebo více forem 18

německý jazyk povinná kombinace dvou nebo více forem 1

základy společenských věd povinná ústní zkouška před zkušební komisí 14

dějepis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 6

zeměpis povinná ústní zkouška před zkušební komisí 1

matematika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 5

fyzika povinná ústní zkouška před zkušební komisí 6

chemie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 5

biologie povinná ústní zkouška před zkušební komisí 7

informační a komunikační technikapovinná ústní zkouška před zkušební komisí 1

Škola celkem

Počet konali

po JaP

Počet uspěli

 po JaP Hodnocení zkoušky (známka)

1 2 3 4 5
Průměrný prospěch

za JaP

151 65 39 33 12 0 1,9

20 20 100,0 100,0 9 7 4 0 0 1,8

12 12 100,0 100,0 7 1 2 2 0 1,9

4 4 100,0 100,0 2 1 1 0 0 1,8

2 2 100,0 100,0 1 1 0 0 0 1,5

7 7 100,0 100,0 3 2 1 1 0 2,0

6 6 100,0 100,0 4 0 2 0 0 1,7

6 6 100,0 100,0 2 2 1 1 0 2,2

10 10 100,0 100,0 4 3 2 1 0 2,0

23 23 95,8 100,0 6 4 11 2 0 2,4

17 17 94,4 100,0 9 5 1 0 0 1,3

1 1 100,0 100,0 1 0 0 0 0 1,0

13 13 92,9 100,0 4 6 1 2 0 2,1

5 5 83,3 100,0 3 1 1 0 0 1,6

1 1 100,0 100,0 1 0 0 0 0 1,0

5 5 100,0 100,0 2 1 1 1 0 2,2

6 6 100,0 100,0 2 3 1 0 0 1,8

5 5 100,0 100,0 2 0 1 2 0 2,6

7 7 100,0 100,0 2 2 3 0 0 2,1

1 1 100,0 100,0 1 0 0 0 0 1,0

Hrubá úspěšnost

(uspěli) 

v %

Čistá úspěšnost 

v %
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Na rozdíl od předchozích kol, která 

probíhala online, byla atmosféra 

pražského turnaje „hustá, že by se dala 

krájet“. Napětí rostlo s každým duelem, 

o obtížnosti ani nemluvě. Není divu – do 

jednotlivců se totiž přihlásilo hodně lidí, 

kteří se piškvorkám nevěnují jen 

sezónně, ale hrají je dlouhodobě. Znají 

se například z piškvorkové ligy, kterou 

pořádá Česká federace piškvorek a 

renju. 

V této velké konkurenci se ve své kategorii ZŠ/SŠ Jakub Škopík umístil na 

krásném 15. místě. 

BRLOH 2021 

Letošního 12. ročníku BRLOHu (Brněnská 

logická soutěž) se zúčastnila opět pouze dvě 

družstva ze Sekundy. Celá soutěž probíhala 

on-line. 

Celkem se do soutěže přihlásilo 536 týmů ze 

základních škol a víceletých gymnázií. 

Soutěžící čekala tři semifinálová kola, a v 

každém z nich měli vyřešit 10 logických úloh. 

V letošním roce po absolvování 

semifinálových kol skočilo družstvo Kucmoch 

(Maxim Pleský, Štěpán Hrnčíř, Jan Vrba, Jindřich Ozorovský) a to na 307. místě. 

Družstvo Pokračující Prima postoupilo do Malého finále, které se konalo 30. 11. 2021 

od 16 hodin, a do kterého postoupilo 248 týmů. 

V Malém finále se umístil tým Pokračující Prima (Petr Zavadil, Filip Dluhoš, Jan 

Smíšek, Jan Kopáček) na 57. místě. V rámci Moravskoslezského kraje se týmy umístily 

na pěkném 6. a 25. místě.  

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALE 

Ve čtvrtek 9. prosince se v nedalekém 

Krnově konal florbalový turnaj Subterra 

Cup pro žáky středních škol. 

Naše gymnázium reprezentovala 

celkem 14 žáků, kteří se po 

dramatických a často vyrovnaných 

utkáních až do poslední minuty umístili 

na celkovém 3. místě turnaje, 

následně obdrželi diplom a upomínkové 

předměty ve formě sportovního vaku a florbalových míčků. 
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OCENĚNÍ MLADÝCH FOTOGRAFŮ BRUNTÁLSKA 

Naši studenti se opět zapojili do už V. ročníku česko-

polské fotografické soutěže podporující mladé začínající 

fotografy z oblasti Bruntálu a partnerského města 

Prudnik. Vítěze mezinárodního klání s názvem „Region 

očima mladých“ vybírala pětičlenná komise, ve které 

usedli bruntálští fotografové Jozef Danyi a Vladimír 

Kaštyl, polskou stranu zastoupili Joanna Korzeniowska, 

Agata Wilczek, Piotr Kulczyk. 

Mezi oceněné v jednotlivých kategorií se zařadila i Thaisa 

Otipková z 2. A, která zvítězila se svým snímkem 

v tématu „Ze života/reportáž“. Úspěšná byla také Klára 

Vokálová z IV. A, která za svoji fotografii v kategorii 

„Lidé/portrét“ obdržela čestné uznání Spobrufo (Spolek 

bruntálských fotografů). 

OKRESNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

Ve středu 23. února se uskutečnilo online okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši 

školu reprezentovali žáci, kteří postoupili ze školního kola. To proběhlo v lednu. 

Na výsledky jsme si museli počkat, protože ve středu 2. března byl náhradní termín 

okresního kola pro ty účastníky, kteří se nemohli zúčastnit v hlavním termínu. 

Naši mladí zeměpisci byli velmi úspěšní. 

Kategorii A vyhrál Vojtěch Volek, Jakub Vošmera se umístil na 3. místě a František 

Orság skončil 12. Všichni tři navštěvují primu. Vojtěch a Jakub postupují do 

krajského kola. 

Kategorii B vyhrál Maxim Pleský, v těsném závěsu na 2. místě uspěl Jan Vrba, oba ze 

sekundy a oba s postupem. 

Kategorii C vyhrál Patrik Zouhar z kvarty, na velmi pěkném 3. místě se umístil Adam 

Svánovský z tercie. Také Patrik a Adam se zúčastní krajského kola. 

V kategorii D vybojoval Petr Kaufmann ze septimy konečné 6. místo, Josef Haša z 1. 

A byl 8. a na 12. příčce se umístil Michael Dendis z 2. A. 

KRAJSKÉ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY 

Ve středu 30. března proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády, do kterého 

postoupilo šest žáků naší školy. Stává se tradicí, že zeměpisná olympiáda probíhá 

online. 

Nejlepšího umístění dosáhl Vojtěch Volek z primy, v kategorii A obsadil konečné 11. 

místo. Jeho spolužák Jakub Vošmera skončil na 33. místě. Na 13. místech se ve svých 

kategoriích umístili Max Pleský ze sekundy (kategorie B) a Patrik Zouhar z kvarty 

(kategorie C). Sekundán Jan Vrba byl 16. a tercián Adam Svánovský 20. 
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SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 

Ve dnech 14. a 16. března 2022 proběhlo v Krnově okresní kolo konverzační soutěže 

v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali žáci ve dvou kategoriích, a to Klára 

Vokálová z kvarty A v kategorii II.B a Ondřej Schwarz ze septimy A v kategorii III.A. 

Jako vždy se soutěž zaměřila nejen na konverzační dovednosti soutěžících, ale její 

součástí byl také poslechový test a písemný test prověřující jazykové znalosti i 

porozumění textu. 

Výkony všech soutěžících byly na vynikající úrovni, a porota tak měla velmi obtížnou 

práci rozhodnout o vítězi. O to cennější je úspěch Kláry Vokálové, která ve své 

kategorii získala první místo a postupuje do krajského kola. 

ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY 

V pátek 25. března 2022 se v SVČ v Krnově konalo okresní kolo 51. ročníku Dějepisné 

olympiády. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V 1. kategorii, která je určena pro žáky ZŠ a 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se utkalo 34 postupujících ze školních 

kol, v 2. kategorii, určené pro žáky SŠ, poměřilo své znalosti 8 studentů. Obě 

kategorii řešily otázky a úkoly z dějin české a evropské šlechty. 

Z naší školy se zúčastnilo 5 žáků, 3 soutěžili v první a 2 v druhé kategorii, všichni se 

stali úspěšnými řešiteli a dva vystoupili na stupně vítězů. 

Klára Vokálová ze třídy Kvarta A obsadila v kategorii ZŠ a víceletých gymnázií 3. 

místo, Anežka Vrbová z Kvinty A vyhrála kategorii SŠ a postoupila do krajského kola. 

KRAJSKÉ KOLO DĚJEPISNÉ SOUTĚŽE PRO GYMNÁZIA ČR A SR 

Ve středu 6. dubna 2022 

proběhla po celé České 

republice a Slovenské republice 

krajská kola tříčlenných 

družstev Dějepisné soutěže pro 

gymnázia ČR a SR. Účast v 

letošním ročníku byla rekordní, 

zúčastnilo se 327 soutěžních 

týmů. Družstva odpovídala na 

102 otázky z druhé světové 

války z oblasti politické, 

vojenské, hospodářské, kulturní 

a poznávala osobnosti na fotografiích. Na řešení měli soutěžící pouze 60 minut. Také 

v Moravskoslezském kraji padl rekord, zúčastnilo se 19 gymnázií. Naši školu 

reprezentovali žáci Septimy A – Petr Kaufmann, Ondřej Schwarz a Jakub Svoboda. 

Skončili na 14. místě.  
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PREZENTIÁDA SŠ 2022 

Týden po krajském kole Prezentiády základních školy a víceletých gymnázií se konalo 

také krajské kolo středních škol, kde jsme měli zastoupen jeden tým. 

Krajské kolo Prezentiády pro základní školy a nižší gymnázia se konalo v Ostravě 

Mariánských horách dne 8. 4. 2022. Tým TŮKOK složený ze studentů 3.A, který do 

krajského kola postoupil a zúčastnil se soutěže poprvé, se snažil o dobré umístění a 

bojoval se ctí. 

Hodnocení prezentace je postaveno na pěti bodech s různými procenty celkového 

součtu. Tým TŮKOK splnil velkou část těchto kritérií, avšak konkurence byla daleko 

větší než u předchozí kategorie. Nakonec se tým umístil v prvním tuctu, tedy na 12. 

místě. A být mezi nejlepšími dvanácti v kraji rozhodně není špatné! 

GRANDFINÁLE PREZENTIÁDY 

Jak už bylo řečeno v článku o krajském kole Prezentiády ZŠ v Ostravě, náš tým 

postoupil do velkého Grandfinále v Praze, kde o titul bojovaly týmy nejen z Čech a 

Moravy, ale také Slovenska. Bylo to tedy vlastně mezinárodní finále. 

Jelikož prezence týmů byla stanovena na čtvrtek 21. 4. 2022 

v 8:00 v kongresovém centru v Praze, vydali jsme se na cestu 

již ve středu odpoledne.  

Po úvodních zmatcích kolem organizace jsme byli přiděleni 

do první skupiny. Celkem byly skupiny tři, v každé soutěžilo 

12 týmů, a dva týmy vybrané porotou postupovaly z 

dopolední části do „finálového“ finále v odpolední části. 

Tam se o titul „utkalo“ šest nejlepších týmů. 

Děvčata předvedla v dopolední části bezchybný výkon, 

prezentace byla vyrovnaná, bez chyb, nesla s sebou 

zajímavé informace, ale nebyla informacemi zahlcena. 

Děvčata působila vyrovnaně, sehraně a celkový dojem byl 

vskutku velmi pozitivní. 

Přesto vše ve velké konkurenci do odpolední části náš tým 

nepostoupil. 

Ke konci soutěže nám jedna z porotkyň prozradila, že náš tým byl v užším výběru 

mezi postupující. 

Přes tento zdánlivý neúspěch se nám soutěž líbila a holky si odvezly cenné 

zkušenosti. Za rok to zkusíme znovu! 

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V PROGRAMOVÁNÍ 

V pátek 22. 4. 2022 proběhlo na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava 

krajské kolo soutěže v programování. 
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Naši školu reprezentoval Ondřej Schwarz ze septimy A, který se rozhodl řešit zadané 

úkoly v programovacím jazyku Python. Soutěžící čekalo celkem 26 úloh různé 

obtížnosti, jež byly hodnoceny 1, 2 nebo 3 body. Se ziskem 48 bodů obsadil Ondřej 

13. – 14. místo. 

ÚSPĚCH NA ZLATÉM LISTU 

Zájemci o přírodu a její ochranu po 

dvouleté pauze vynucené covidovou 

pandemií opět vyrazili do Břidličné, 

kde se na místní základní škole 

konalo krajské kolo 

jubilejního 50. ročníku tradiční 

soutěže Zlatý list. V náročné 

konkurenci ostatních týmů našeho 

regionu řešili před zraky odborníků 

na 14 stanovištích teoretické i 

praktické úkoly na téma třídění odpadů, hydrobiologie, ekologie, zoologie, botanika. 

Šestičlenný tým starších žáků ve složení Kateřina Kaduková, Radek Janeček, Nela 

Světničková (všichni III. A) a Štěpán Hrnčíř, Jan Kopáček, Filip Dluhoš (všichni II. 

A) obsadil skvělé 3. místo. Družstvo mladších žáků sestavené z našich primánů se 

umístilo na pěkném 5. místě. 

ALIANTE PETRIN 2022 

V pátek 27. 5. 2022 se vybraní žáci a žákyně nižšího gymnázia zúčastnili 

tradičního branně vědomostního závodu družstev ALIANTE PETRIN 

2022 v Městském parku. Týmy z primy A a sekundy A startovaly v kategorii 

mladších a kvarta A vyslala dva týmy do kategorie starších. Pořadatelé připravili 

zajímavý závod s 9 kontrolami, na kterých účastníci plnili branné či naukové úkoly, 

prokazovali rychlost, sílu, obratnost a různé dovednosti, ale i orientaci na mapě, 

znalost dopravního 

značení či vyhledání 

dopravního spoje na 

internetu. Důraz byl 

kladen na týmovou 

spolupráci. Mezi 

kontrolami se přebíhalo. 

Mladší kategorii vyhrál 

s velkým náskokem náš 

tým ze sekundy A, 

obdržel diplom, cenu i 

pohár pro vítěze.  
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SOUTĚŽ EUROREBUS 

Již po několikáté se naše 

škola zúčastnila 

internetové soutěže 

Eurorebus, letos to byl již 

27. ročník. Zástupci 

z nejúspěšnějších tříd 

poté mohli školu 

reprezentovat na 

celostátním finále. 

Gymnázium Bruntál 

reprezentovalo 6 studentů 

z IV. A a 1. A. V pondělí 

13. 6. 2022 jsme brzo ráno 

nasedli na vlak mířící do Olomouce a dále do Prahy, kde se na půdě Vysoké školy 

ekonomické finálové klání uskutečnilo. Testové otázky se netýkaly pouze zeměpisu, 

ale pokrývaly mnoho dalších oborů. Například otázka týkající se schématu jaderné 

elektrárny, několik otázek z historie nebo současné politiky. Zadání nebylo 

jednoduché a donutilo nás se pořádně zamyslet nad správnou odpovědí. Po 

odevzdání nás ale zaplavil pocit dobře odvedené práce. Zatímco se vyhodnocovaly 

výsledky měli jsme možnost shlédnout dobře zpracovaný dokument od National 

Geographic o životě v mořích a oceánech. V konkurenci asi 40 týmů z celé republiky 

naše třídy nakonec obsadily slušné 22. (1.A) a 18. (IV.A) místo. 

4. Hodnocení naplnění cílů EVVO 

 

Na základě pokynu MŠMT ČR k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty (dále jen EVVO) v platném znění jsou 

součástí vzdělávání na Všeobecném a sportovním 

gymnáziu v Bruntále také otázky související 

s environmentální a ekologickou problematikou a 

výchovou k udržitelnému rozvoji.  Ve školním roce 

2021/2022 ve škole zajišťoval naplnění cílů EVVO 

pedagog, který absolvoval specializační studium 

pro školní koordinátory EVVO. 

Cílem EVVO je vytvořit u žáků povědomí o okolním 

světě a jeho dění, vlivu člověka na životní 

prostředí a vytváření základů pro odpovědný 

postoj k životnímu prostředí. Základní formou 

EVVO ve škole je její integrace do jednotlivých 

předmětů. Integrace je zpracována v učebních 

plánech pro každý ročník, a především pak ve 

školním vzdělávacím programu EVVO, který je 

přílohou ŠVP. Jeho součástí je pak roční plán 
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aktivit s přehledem konkrétních akcí, zapojených pedagogů a tříd.  

Ve školním roce 2021/22 měli žáci školy možnost 

navštěvovat přírodovědný kroužek a studentský Klub 

environmentální výchovy. U učebny biologie je umístěn 

koutek přírody, který byl postupně vybaven pomocí 

několika samostatných projektů EVVO. O všechny 

živočichy a rostliny se starají žáci pod vedením 

vyučujících biologie.  

Ve škole i po celý minulý rok probíhalo třídění běžného 

odpadu (plastu, papíru, víček PET lahví), dále v soutěži 

Baterkiáda sběr použitých baterií. Škola je vybavena i 

nádobami na sběr tonerů a elektroodpadu a nově z 

iniciativy samotných žáků i nádobami na odkládání kovů 

a modrými boxy na využití částečně popsaného papíru, 

který lze ve škole využít k další práci. 

 Celým školním rokem 2021/22 se opět prolínaly 2 celostátní projekty. V projektu 

“Recyklohraní” Ekotým postupně splnil 5 osvětových úkolů, zapojil se do sběru 

baterií, oslovil spolužáky ve sběru mobilních telefonů a dalších vysloužilých 

elektrospotřebičů. V součtu bodů za veškeré tyto aktivity se umístil na 3. místě v 

rámci Moravskoslezského kraje, v ČR to pak bylo 19. místo. 

Druhým projektem se zaměřením na environmentální problematiku byl mezinárodní 

program „Ekoškola”. Do něj byl opět aktivně zapojen studentský „Klub 

environmentální výchovy“ sestavený ze zástupců prakticky všech tříd tvořících 

Ekotým. Jeho cílem je naplňování myšlenek EVVO v rámci celé školy a snaha o zisk 

mezinárodního titulu Ekoškola. Pro úspěšné zvládnutí požadavků žáci dlouhodobě 

již druhým rokem řešili problematiku odpadů a snižování biodiverzity, a to 

v konkrétních podmínkách našeho gymnázia.  

Na rozdíl od loňského školního roku, ovlivněného pandemií COVID 19, se podařilo 

opět zorganizovat celou 

řadu tradičních akcí a 

exkurzí s environmentálním 

zaměřením. Jednalo se o tři 

projektové dny a další 

exkurze k významným 

dnům souvisejících s 

ochranou ŽP. V březnu ke 

Světovému dni vody (22.3.) 

zařadila téma „Voda“ do výuky většina pedagogů napříč předměty. Třídy V.A a 1.A 

navštívily jak úpravnu vody v Karlově pod Pradědem, tak ČOV Bruntál. 

V dubnu v rámci aktivit ke Dni Země (22.4.) proběhla ve škole celá řada tematických 

akcí pod názvem „Ekodny gymbru“.  V šesti třídách školy se uskutečnila „Beseda o 

třídění odpadů“ s lektorem společnosti Eko-kom, a.s., v rámci programu "Tonda Obal 
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na cestách". Ekotým dále připravil v městském parku jedno ze stanovišť pro žáky ZŠ 

k akci SVČ spojené s oslavami tohoto celosvětového svátku. Na školní zahradě pak 

studenti demonstrovali dobu rozkladu odhozených věcí v přírodě s názvem „Hřbitov 

odpadků“. Třída IV.A si vyzkoušela v programu „Recyhrátky“ v SVČ Bruntál výrobu 

ručního papíru, další třídy navštívily v Olomouci interaktivní expozice v Pevnosti 

poznání, kde každá absolvovala vybraný lektorovaný program. Během regionálního 

týdne se třídy VII.A, VI.A, 2.A a 3.A díky Spolku pro přírodu a krajinu „Actaea“ blíže 

seznámily s CHKO Jeseníky, přesněji s lokalitou NPR Rejvíz. V závěru školního roku 

si třídy NG zasoutěžily na školním hřišti a připomněli si tak Den životního prostředí 

(5.6.).  

Naši žáci se v průběhu roku účastnili také několika soutěží. Na podzim se jednalo o 

akci „Region očima mladých 2021“, přesněji o fotografickou soutěž pro žáky 

základních a středních škol s bydlištěm v regionu Bruntál a Prudnik. Thaisa Otipková 

(2.A) ve své kategorii „Ze života/reportáž“ zvítězila. 

Pěkného úspěchu dosáhl tým složený z žáků tercie a kvarty v KK 50. ročníku soutěže 

ČSOP „Zlatý list“, kde obsadil 3. místo.  

Žáci naší školy se v loňském školním roce 

zapojili do několika dobrovolnických akcí a 

sbírek, které souvisely se snahou zlepšit stav 

životního prostředí a krajiny obecně. V říjnu 

ve spolupráci se společností Lescus Cetkovice 

třídy 1.A, V.A, 2.A a VI.A výsadbou sazenic 

listnatých stromů napravovaly škody na 

lesních porostech po kůrovcové kalamitě na 

Bruntálsku. 

V celoškolní sbírce se povedla vybrat částka k 

adopci kriticky ohroženého živočicha v ZOO 

Ostrava, v anketě dárci zvolili pralesničku 

azurovou na jejíž chov byla částka odeslána. V 

dubnu se pak aktivně zapojili do celostátní 

akce Ukliďme Česko, ve spolupráci s TS 

Bruntál odpadu zbavili lokalitu u Černého 

potoka v městském parku.  

Díky zdravotním omezením po většinu tohoto 

školního roku nebyly realizovány původně plánované exkurze ke Dni vody (návštěva 

ČOV, úpravna povrchových vod v Karlově pod Pradědem), exkurze v NPR Rejvíz 

během regionálního týdne ročníků III.A, 2.A a VI.A. Nekonala se ani návštěva 

sběrného dvora na Polní ulici v Bruntále, projektový den s Lesy ČR s tématikou lesní 

pedagogiky, projektové dny se společností Actaea v NPR Bílá Opava, zrušeny musely 

být veškeré aktivity ke Dni Země.  
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G) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Školní preventivní program 

Ve školním roce 2021/2022 byl na Všeobecném a sportovním gymnáziu, Bruntál, 

příspěvkové organizaci, realizován Školní preventivní program. Garantem plnění 

stanovených úkolů v této oblasti byl školní metodik prevence, který spolupracoval 

především s výchovnou poradkyní a se školním psychologem, dále s učitelským 

sborem i ředitelem školy. Program se zaměřuje na prevenci, osvětu, diagnostiku 

a minimalizaci výskytu rizikového chování ve školním prostředí. Vymezuje spolupráci 

všech činitelů v procesu, stanovuje cíle a prostředky k jejich dosažení, které dále 

konkretizuje. Mapuje orientaci na externí subjekty, které pomáhají prevenci 

realizovat, a poskytuje návody, jak postupovat při řešení projevů rizikového chování. 

Aktualizuje preventivní aktivity v souladu s měnící se legislativou, reaguje na vývoj 

rizikového chování na škole a slouží jako východisko pro další období. Obsahem 

tohoto programu pro daný školní rok pak byly také níže uvedené oblasti.  

Zapracování témat prevence do vzdělávacího procesu  

Témata prevence jsou v různé míře zapracována prakticky ve všech vyučovaných 

předmětech. Nejčastěji se touto problematikou zabývají předměty biologie (člověk, 

zdraví a ochrana zdraví člověka) a základy společenských věd (návykové látky 

a závislosti, péče o zdraví, dospívání, citový vývoj člověka, psychologie, problémy 

lidstva, život ve společnosti). Realizace preventivního programu mimo jiné 

reflektovala zejména v oblasti diagnostiky sociální, psychologické, komunikační i 

osobnostní hendikepy, které přineslo postcovidové období do výchovně vzdělávacího 

procesu i do společnosti. Dominující prezenční výuka umožnila vyrovnávání všech 

zmíněných hendikepů a otevřela prostor pro preventivní témata zařazovaná 

plánovaně i operativně mimo výukové hodiny. Z diagnostiky jasně vyplynula nutnost 

kompenzovat nejen vzdělávací a výchovné hendikepy, ale zaměřit se i na oblasti 

sociálního a osobnostní rozvoje žáků. Tato kompenzace zcela jasně přesáhne i do 

dalších školních let. Zaznamenali jsme s uspokojením i spokojenost většiny žáků s 

návratem prezenční výuky jako nejefektivnějšího prostředku vzdělávání a prostoru 

pro zdravý rozvoj vztahů v kolektivech. 

Činnost školního psychologa 

Školní psycholog byl hojně využíván žáky, kteří se obtížněji srovnávali s přechodem 

na jinou školu či do jiného kolektivu. Poskytoval konzultace při realizaci prevence a 

řešení aktuálních situací. V některých třídách provedl test na způsob domácí 

přípravy. 

Nově ve spolupráci s kariérovou poradkyní provedl diagnostiku profesní orientace 

ve 2. ročnících vyššího gymnázia a následně s žáky v rámci individuálních 

konzultací poradil, jakým směrem by se ve své kariéře mohli ubírat, Tato 
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diagnostika pomůže žákům také při volbě volitelných předmětů ve dvou posledních 

ročnících studia. 

Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků 

Škola úzce spolupracuje především s Pedagogicko-psychologickou poradnou v 

Bruntále a okresním metodikem prevence. 

Činnost je zaměřena především na práci se žáky s podpůrnými opatřeními a jejich 

uzpůsobení ve výuce a k maturitní zkoušce. 

Výchovná poradkyně zpracovává plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a metodicky vede učitele při práci s nimi. 

V minulém školním roce ve škole studovali dva žáci s PAS /poruchou autistického 

spektra/, z nichž jeden měl k dispozici asistentku pedagoga a dále 13 žáků 

s podpůrným opatřením prvního stupně. 

Ve škole nebyli v minulém školním roce žádní žáci s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy. 

Rozvíjení volnočasových aktivit 

Také rozvíjení volnočasových aktivit je součástí Školního preventivního programu 

školy. Díky projektu EU „Šablony 4“ byla ve školním roce 2021/2022 školou 

organizována celá řada klubů, např. kluby s přírodovědnou tematikou (biologie, 

fyzika a chemie), klub robotiky či virtuální reality a 3D tisku. Žáci měli možnost 

navštěvovat doučování z českého jazyka a cizích jazyků. Bohužel průběh těchto 

aktivit byl ovlivněn opatřeními souvisejícími s pandemií covidu. 

Organizace akcí pro třídní kolektivy 

Pro usnadnění přechodu žáků ze ZŠ na SŠ škola v měsíci září opětovně uspořádala 

dvoudenní adaptační pobyt pro žáky nastupujících prvních ročníků osmiletého 

i čtyřletého studia. Nově nastupující třídy se pod vedením školního metodika 

prevence učí formovat nový kolektiv a vztahy v něm, rozvíjejí komunikační a sociální 

dovednosti a poznávají své spolužáky i učitele, motivují se k dalšímu studiu 

a poznávají krásy přírody. To vše pomocí her, zážitků, workshopů, sportovních 

a turistických aktivit. Program pamatuje i na zásadní preventivní témata – návykové 

látky, rizikové chování, zdravý životní styl. V uplynulém školním roce proběhly také 

plánované vícedenní pobytové akce (lyžařské kurzy, sportovně-turistické kurzy nebo 

exkurze posledních ročníků do Prahy), které nebylo možno v předchozím školním 

roce zrealizovat. Tyto aktivity velmi přispívají ke stmelení třídního kolektivu a 

upevnění mezilidských vztahů mezi žáky.
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H) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 

odborném rozvoji nepedagogických pracovníků 

Každý školní rok se učitelé zúčastní různých metodických seminářů a vzdělávacích 

akcí. Některá organizuje vedení školy pro celou sborovnu, jiná si učitelé vybírají 

k doplnění kvalifikace nebo se vzdělávají ve svém oboru. V uplynulém školním roce 

se učitelé kvůli protipandemickým opatřením účastnili většinou webinářů v online 

prostředí. V následující tabulce je zobrazeno, jakých akcí DVPP a v jakém počtu se 

učitelé zúčastnili ve školním roce 2021/2022. Nově je v tabulce uvedeno i odborné 

vzdělávání nepedagogických pracovníků. 

 

I) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

PROJEKTOVÝ DEN V ARCHEOPARKU CHOTĚBUZ A EXKURZE V TĚŠÍNĚ 

 

Ve čtvrtek 14. října 2021 se 

žáci tříd 1. A a Kvinta 

A zúčastnili dějepisné 

exkurze na Těšínsko. 

Nejprve je čekal projektový 

den v Archeoparku 

v Chotěbuzi, který se 

nachází v archeologické 

lokalitě obce Chotěbuz – 

Podobora. Jde o jednu 

z nejvýznamnějších 

pravěkých a raně středověkých nalezišť na území Těšínského Slezska, ale i celé ČR.  

 

Název vzdělávací akce Pracovníci školy

Typ 

vzdělávací 

akce

Forma vzdělávání

Počet 

zúčastněných

pracovníků

Způsob financování 

vzdělávání

Počet 

absolvovaných 

hodin

Kurz kybernetické bezpečnosti pro správce sítí pedagogický pracovník odborné prezenční 1 bezplatné 16

Tématické setkání KAP12 pedagogický pracovník odborné prezenční 1 bezplatné 12

Tématické setkání KAP pedagogický pracovník odborné prezenční 1 bezplatné 6

Edookit pedagogický pracovník odborné kombinovaná (prezenční + distanční) 1 rozpočet školy 5

Edookit pedagogický pracovník odborné prezenční 2 rozpočet školy 5

JPZ a MZ pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 2 bezplatné 4

POKOS pedagogický pracovník odborné prezenční 2 bezplatné 4

Edookit pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 rozpočet školy 5

Přijímací řízení do SŠ a VOŠ pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 rozpočet školy 6

Památník  Ravensbrück - 3. stupeň vzdělávání o holokaustu pedagogický pracovník odborné prezenční 2 bezplatné 29

InspIS ŠVP v praxi školy pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 rozpočet školy 4

webinář Rozvíjení čtenářské gramotnosti napříč předměty pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 bezplatné 2

Informace k přezkumům maturitních zkoušek pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 bezplatné 2

Stříháme a upravujeme výukové video - webinář (Projekt Okap II.) pedagogický pracovník osobnostní distanční (on-line) 1 bezplatné 8

Kompostování ve výuce  na základních a středních školách - webinář v projektu Recyklohraní pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 bezplatné 2

Zařazení témat PVO z potravin a potravinová bezpečnost  do výuky ZŠ a SŠ v rámci projektu Recyklohraní pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 bezplatné 2

Skladba aneb vše co potřebujete vědět, abyste ji učili s radostí, jistotou a smysluplně pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 bezplatné 1.5

Stříháme a upravujeme výukové video pedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 bezplatné 6

Jazykový kurz anglického jazyka pedagogický pracovník odborné prezenční 1 rozpočet školy 66

Vedoucí DOFE - The duke of Edinburgh´s international award pedagogický pracovník odborné prezenční 4 rozpočet školy 9

klasická tradice a současnost pedagogický pracovník odborné kombinovaná (prezenční + distanční) 1 rozpočet školy 16

Kurz angličtiny pedagogický pracovník odborné prezenční 2 rozpočet školy 65

Formativní hodnocení ředitel odborné prezenční 1 rozpočet školy 8

Inkluze a digitální pomůcky sborovna odborné prezenční 29 mimorozpočtové zdroje 8

ICT vzdělávání sborovna odborné prezenční 34 mimorozpočtové zdroje 8

Osobnostně sociální rozvoj - týmový pedagogický pracovník osobnostní prezenční 6 mimorozpočtové zdroje 16

Problematika matematické gramotnosti ve výuce pedagogický pracovník odborné prezenční 6 mimorozpočtové zdroje 8

zvyšování ICT kompetencí nepedagogických pracovníků nepedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 2 bezplatné 16

zadávání veřejných zakázek nepedagogický pracovník odborné distanční (on-line) 1 rozpočet školy 32



www.gymbru.cz
 

25 

Žáci se rozdělili do skupin a postupně absolvovali výuku. První část probíhala přímo 
v replice hradiště z doby slovanské. Zde si detailně prohlédli jednotlivé typy 
dobových staveb od opevňovacích přes hospodářské až po obytné. Seznámili se 
s každodenním životem v hradisku, s nástroji, s nářadím i se zbraněmi, které 
Slované používali. Všichni si mohli v praxi vyzkoušet, jak se s jednotlivým nářadím 
a zbraněmi zacházelo.  
 
Druhá část výuky proběhla v nově postavené vstupní budově. Zde účastníci bádali 
v jednotlivých interaktivních expozicích, které se zaměřují na představení dějin 
chotěbuzské lokality, přírody a výsledků zdejších archeologických výzkumů.  
 
Třetí část zavedla žáky do výukové učebny, kde zhlédli několik filmů, které se snaží 
rekonstruovat každodenní život zdejších obyvatel.  
 
Poslední část projektového dne zahrnovala vyplnění pracovního listu. Studenti 
jednak využili znalostí a dovedností, které získali v průběhu dne, jednak museli 
zkoumat v samotné učebně. Zde měli k dispozici repliky jednotlivých artefaktů.  
Na závěr proběhlo vyhodnocení pracovních listů. Všichni se shodli, že získali spoustu 
nových poznatků pomocí jiných metod, než na které jsou zvyklí ze školy.  
 
Odpoledne žáci zavítali do Českého Těšína, odkud se pěšky přes řeku Olši vydali do 
polského Těšína. Zde si prohlédli rotundu sv. Mikuláše z 11. století, piastovskou věž 

a náměstí.  
 
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ 2021 
 
První říjnový den jsme tradiční výuku nahradili aktivitami v rámci oslav Evropského 
dne jazyků. 
 
V letošním 5. ročníku jsme vsadili na fantazii, vynalézavost a tvořivost našich žáků. 
Zadáním v tomto roce byla PREZENTACE TEXTU V CIZÍM JAZYCE. Žáci si v malých 
skupinkách zvolili téma a typ textu – píseň, báseň, parafrázi části filmu, někteří 
vsadili na vlastní tvorbu. 
 
Cílem bylo připravit vystoupení, které dokáže zaujmout, pobavit a případně 
překvapit zajímavým nápadem. Svá krátká vystoupení žáci svépomocí ještě během 
dopoledne natočili a zaslali k hodnocení. Komise sestavená z vyučujících cizích 
jazyků vybrala nejzdařilejší prezentace zvlášť na nižším a vyšším gymnáziu a vítěze 
za jejich snahu odměnila. 

ADAPTAČNÍ KURZY 
 
Koncem prvního a začátkem druhého týdne měsíce září vyrazily naše nové třídy (1. 
A a prima A) postupně na tradiční adaptační pobyty. Touto důležitou akcí zahajují 
žáci, kteří úspěšně prošli přijímacím řízením, svoje studium na Všeobecném a 
sportovním gymnáziu v Bruntále. 
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Při dvoudenním pobytu na chatě Edison v Malé Morávce, části Karlov, se žáci 
seznámí, poznají svého třídního učitele a školního metodika prevence, který akci 
garantuje, začnou zdravě formovat nový kolektiv, zkusí aktivity herní, komunikační, 
sportovní i turistické. Seznámí se také se školním řádem a vytvoří si pravidla 
vlastního kolektivu. Při týmových hrách už mohou využít nově vznikající vztahy, 
vyzkoušet tvořivost, zažít pocit zodpovědnosti, zkusit organizovat činnost ostatních, 
podílet se na společném výsledku, reagovat na nenadále situace. 

Chata Edison nám poskytuje klidné a příjemné zázemí a její okolí velmi příjemný 
zážitek z horské krajiny Jeseníků. I letos nám naštěstí přálo počasí, takže jsme si 
užili i sluníčka a venkovních aktivit. Podvečerní beseda s ředitelem školy a 
výchovnou poradkyní žákům nabídla možnost seznámit se výhledy na další studium, 
s vizemi a tradicemi, ujasnila pestrost studijní nabídky i možnosti mimoškolních 
aktivit. Zazněly i cenné rady, jak organizovat přípravu a zvládnout studium, kde 
hledat pomoc v záležitostech školních i rodinných, jak se vyznat ve všech pravidlech 
a neztratit posléze i pomaturitní orientaci na vysoké školy. Jako každý rok nám 
připadal pobyt příliš krátký, ale výhled na mnoho dalších školních i mimoškolních 
akcí, na zajímavé studium i nové kamarády jistě zpříjemní začátek studia a 
nastartuje vývoj nového kolektivu. 

POTRAVINOVÁ SBÍRKA 

Na přelomu října a listopadu proběhla na naší škole sbírka potravinové pomoci, která 
se konala u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Žáci ukázali, že 
nejsou lhostejní ke svému okolí. Klientům neziskové organizace Eurotopia v Bruntále 
bylo předáno 55 kg trvanlivých potravin. 
 
Manažerka Potravinové banky v Ostravě Sabina Keprdová vzkazuje žákům: 
 
„Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky potravin zapojili. S  Vaší pomocí můžeme 
realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby 
a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti. 
Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci.“ 

DEN VĚDY ONLINE 

Ve školním roce 2021/2022 jsme nemohli zorganizovat Den vědy v prostorách školní 

budovy, jak bývá každoročně zvykem, tudíž jsme si pro bruntálskou veřejnost 

připravili Den vědy online. Kromě pokusů, které tradičně připravili naši učitelé se 

svými žáky, nepřišli zájemci ani o pokusy našich přátel z Gymnázia ve Slaném a jejich 

Laborek.cz. Více na: https://gymbru.cz/o-skole/den-vedy. 

 

 

https://gymbru.cz/o-skole/den-vedy
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY DR. ERNSTA BERLA 

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 proběhlo v Krnově v prostorách synagogy slavnostní předání 
Cen Dr. Ernsta Berla žákům naší školy. 

Spolek u synagogy, Krnov ocenil Janu 
Němcovou (VI. A) za úspěchy ve školních 
soutěžích (účast v ústředním kole České 
lingvistické olympiády 2021, v krajském kole 
Olympiády v českém jazyce 2021 a za 1. 
místo v literární části československé 
soutěže Legionáři) a za dlouhodobé úspěchy 
ve sportovních soutěžích (1. – 3. místa 
v Mistrovství ČR ve střelbě) a Ondřeje 
Schwarze (VII. A) za účast na XVI. 

mezinárodní pražské konferenci slovenských středoškoláků a jejich hostí z ČR 2020, 
za vynikající výsledky v mezinárodní jazykové zkoušce v anglickém jazyce 
Cambridge Exam 2020, za 3. místo v krajském kole Office Aréna 2021, za účast 
v krajském kole mezinárodní Dějepisné soutěže pro gymnázia 2021 a za pořádání 
turnaje v PIŠQWORKÁCH. 
 
ADOPCE NA DÁLKU 

 
Již potřetí se na naší škole uskutečnila 
sbírka pro dívku jménem Jamira, která 
pochází z africké Ugandy. Adopce na dálku 
je zprostředkována Arcidiecézní charitou 
Praha. V loňském roce se nám i přes 
distanční výuku podařilo vybrat rekordní 
částku, a to 7 200 Kč, z níž jsme Jamiře 
mohli zaplatit nejen vzdělání, ale i 
hospodářská zvířata (kozu a 2 slepice), 
která zajistí část výživy jak Jamiře, tak její 
rodině. Za letošní školní rok bylo vybráno 
celkem 6 100 Kč. Sbírka u nás probíhala 
hlavně během Evropského dne jazyků. 
Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.  
Jamira nám také poslala dopis, ve kterém 
píše:  
Drazí přátelé, 
doufám, že jste v pořádku. Jak se všichni máte? Doma jde všechno dobře. Stále se za vás 
modlíme a také za podporu, které se nám vždy dostává. Koza a slepice, potraviny, které jste 
nám koupili, nám všem moc pomohly. Učím se dobře. Se čtením mi pomáhá sociální 
pracovnice. Skvělé. 
Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok. 
S přátelskými pozdravy 
Jamira Mbeiza 

 
 



www.gymbru.cz
 

28 

NETRADIČNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Po dvouměsíční výuce bruslení na 
zimním stadionu byla žákům 
zpestřena hodina tělesné 
výchovy netradiční formou. 
Postupně se třídy nižšího i vyššího 
gymnázia (I. A, II. A, III.A, IV.A, 
V.A, 1.A, 3.A, VIII.A) vydaly na 
aktivní vycházku do zimní přírody 
za účelem zlepšení fyzické 
kondice. 

 
V rámci mezipředmětových vztahů se žáci dozvěděli informace o historii bruntálské 
památky Uhlířský vrch, vyhledávali různé přírodniny, museli se orientovat v přírodě, 
navíc si u toho zasportovali v rámci pohybových her. 
 
FOOD AND DRINKS IN THE LESSON 
 
Ve čtvrtek 24. února 2022 se všem žákům z primy A sbíhaly sliny. A to doslova 
a docela dlouho! Tento den se totiž zúčastnili projektového dopoledne v anglickém 
jazyce, jehož tématem bylo právě jídlo, pití, recepty a mezinárodní kuchyně. Celým 
dnem je kromě vlastních vyučujících provázel také rodilý mluvčí Omar, snědý 
sympaťák z Malty. S žáky probral nejen slovní zásobu a mluvnici, ale povídal si 
i o mezinárodních kuchyních, oblíbených jídlech a receptech typických nejen pro 
Angličany, ale také pro obyvatele Itálie, odkud pochází část jeho rodiny a kde jako 
malý na venkovské farmě vyrůstal. Mimo jiné jsme zjistili i to, že přestože se 
hranolky v americké angličtině řeknou “French fries” (v britské angličtině „chips“), 
pocházejí z Belgie. Američtí vojáci však tuto dobrotu poprvé ochutnali ve Francii 
a pojmenovali si ji tedy po svém. 

Celé dopoledne bylo velmi příjemné a zábavné, takže žáci ani nepostřehli, že se 
vlastně učí. Největším přínosem bylo komunikovat pouze v cizím jazyce, protože 
Omar umí česky pouze „svíčková“ a „guláš“. 

LYŽAŘSKÝ KURZ 

V týdnu od 28. února do 4. března proběhl lyžařský výcvikový kurz pro žáky nižšího 
gymnázia, kterého se zúčastnilo celkem 50 žáků ze sekundy a tercie. Výuka 
sjezdového lyžování tentokrát probíhala v nedalekém Skiareálu Kopřivná, kde byli 
žáci pod vedením čtyř zkušených pedagogů rozděleni do skupin dle výkonnosti a 
mohli si tak zdokonalit svou techniku lyžování. Také si vyzkoušeli netradiční cvičení 
s hůlkami i bez nebo se naučili jezdit na kotvovém vleku.  
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S počasím i sněhovými 
podmínkami jsme mohli být 
nadmíru spokojeni. 

V rámci večerních přednáškových 
bloků se žáci dozvěděli základní 
informace o chování a 
bezpečnosti na sjezdových 
tratích podle FIS desatera, ve 
skupinách plnili kvízy a následně 
se sami pokusili zorganizovat 

večerní zábavu pro ostatní spolužáky, díky čemuž se naučili spolupracovat ve 
skupině, komunikovat mezi sebou a naslouchat si. 

Lyžařský výcvikový kurz se vydařil ve všech ohledech, výraznější zranění se nám 
vyhnulo a společně jsme si tak mohli užít příjemný pobyt v horském prostředí 
Jeseníků. 

OSVĚTIM 

Ve čtvrtek 4. března 2022 se žáci maturitních tříd Oktáva A a 4. A vydali na 
dějepisnou exkurzi do Osvětimi. Za výkladu česky mluvících průvodců zhlédli dvě 
zachované části bývalého německého koncentračního tábora:  
Osvětim I. – Auschwitz, bývalá jezdecká kasárna polské armády, přestavěná Němci v 
roce 1940 na koncentrační tábor, a Osvětim II. Březinka–Birkenau, obrovský 
speciálně postavený vyhlazovací tábor z roku 1942, ležící asi 3 km na západ od města 
Osvětimi. 
 
V roce 1940 do nově vzniklého 
koncentračního tábora nacisté 
soustředili vězně polské 
národnosti. Od roku 1941 zde 
byli vězněni v nelidských 
podmínkách sovětští váleční 
zajatci a političtí vězni ze 
všech zemí Evropy. Od roku 
1942 v rámci zločinného 
programu Konečného řešení 
židovské otázky sem začaly 
proudit transporty Židů z celé 
Evropy. Šlo o největší zločin v 
dějinách lidstva. Holokaust, 
masové vyvražďování. 
 
V Osvětimi bylo podle dochovaných materiálů přes 1 300 000 vězňů, z toho 1 100 000 
zde bylo umučeno, ubito či zastřeleno, převážně však usmrceno v šesti plynových 
komorách a spáleno v kremačních pecích, které denně pojaly až 10 000 lidí. Název 
„Továrna na smrt“ je oprávněný. 
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Exkurzi na tato místa by měl absolvovat asi úplně každý. Teprve tady si člověk 
uvědomí, že mnohdy řeší úplné malichernosti. Opravdové lidské utrpení se 
odehrávalo právě tady. Ze všech míst na vás dodnes dýchá úzkost, bolest, strach a 
nepředstavitelná hrůza. 
 
SBÍRKA PRO UKRAJINU 
 
Dotýká se i nás, ne přímo, ale dotýká. Řeč je o válce na Ukrajině. I nás žáky 
Všeobecného a sportovního gymnázia v Bruntále tato situace zasáhla a od první 
chvíle bylo jasné, že chceme Ukrajině pomoci. Otázkou zůstávalo pouze jak. Náš 
nápad se zrodil rychle a okamžitě jsme začali s jeho realizací. Dne 27. února jsme 
rozeslali všem učitelům, žákům a jejich rodičům zprávu, ve které jsme je informovali 
o možnosti zapojit se do dobrovolné finanční sbírky na pomoc Ukrajině. Také jsme 
uvedli že celý výtěžek z této sbírky poputuje na účet spolku Českého červeného 
kříže. 
 
Rozhodli jsme se pro Český červený kříž, protože na Ukrajině pomáhá již od roku 
2014 a má tedy situaci dobře zmapovanou a je ve spojení s Ukrajinským červeným 
křížem.  
 
Dobrovolná finanční sbírka probíhala od následujícího dne, tedy od pondělí 28. 2. do 
středy 2. 3. 2022. V těchto dnech jsme dobrovolné finanční příspěvky vybírali o 
přestávkách v prostorech školy. Finanční částka, kterou jsme chtěli darovat, nebyla 
nijak omezena. Už první den jsme byli překvapeni, jak velká vlna solidarity se mezi 
námi zvedá. 
 
Za pouhé tři dny jsme společnými silami shromáždili úžasných 50 780 Kč. Ve středu 
odpoledne jsme hned celou částku poslali na účet ČČK, kam ještě téhož dne dorazila 
a mohla tedy začít pomáhat lidem na Ukrajině. 
 
I nadále se snažíme vytvářet další příležitosti, kterými bychom pomohli, protože to 
je podle nás důležité. 
 
Jsme velice rádi za to, že na našem gymnáziu je spousta lidí, jak z řad učitelů, tak 
žáků, kteří umí táhnout za jeden provaz. Zájem, který jsme společně vytvořili, 
částka, kterou jsme společně vybrali, a solidarita, která mezi námi i nadále panuje, 
to všechno jsou důkazy toho, že se umíme semknout ve chvílích, kdy je to opravdu 
potřeba. A nyní je každá pomoc důležitá. 
 
SBÍRKA PRO FOND SIDUS 
 

Stejně jako v předešlých letech se i letos naše škola zúčastnila sbírky Fondu Sidus. 
Tato nezisková organizace (www.fondsidus.cz), jejímž motem je „Vracíme dětem 
úsměvy“, se snaží získat finanční prostředky na pomoc při léčbě vážně nemocných 
dětí v ČR. Naši žáci i zaměstnanci školy zakoupením propisek a magnetických záložek 
přispěli letos na dobročinnou sbírku částkou 1.500,- Kč. 

 

http://www.fondsidus.cz/
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KRABICE OD SRDCE 

Od středy 16. března 2022 do pátku 18. března 2022 jsme se zapojili do sbírky 
Krabice od srdce, kterou organizuje Diakonie ČCE společně s TV Nova. Naším úkolem 
bylo naplnit krabice od bot výtvarnými a sportovními potřebami, jako jsou například 
křídy, pastelky, omalovánky, švihadla nebo stolní hry. Naši žáci a učitelé naplnili 
celkem 20 krabic, které jsme odvezli na sběrné místo do Prostějova. Odtud budou 
krabice odvezeny do asistenčních center, kam přicházejí Ukrajinci, hlavně tedy 
matky s dětmi, kteří utíkají před válkou. Při příchodu do asistenčního centra dostane 
dítě jednu z krabic. Úkolem našich krabic bude, aby dětem, které v těchto dnech 
zažívají nepředstavitelné, vykouzlily alespoň malinký úsměv na 
tváři. 

ŠKOLNÍ AKADEMIE 

V pátek 25. 3. 2022 se od 16:30 hod uskutečnila ve Společenském 
domě v Bruntále akademie ke 75. výročí školy. Na akademii 
vystoupili žáci naší školy s připravenými programy. Vstupné bylo 
dobrovolné.  

EXPOZICE ČASU 

V úterý 5. dubna 2022 jsme s primou A navštívili 
Expozici času ve Šternberku. Exkurze se konala 
v rámci výuky fyziky. 
 
V první části prohlídky jsme se zúčastnili programu 
„Čas je relativní“. Žáci se poutavou formou dozvěděli 
velké množství informací o naší Sluneční soustavě. 
Všichni se mohli podívat, jak vypadají zblízka všechny 
planety, Měsíc i Slunce. Dozvěděli jsme se, co to 
vlastně čas je, proč a jak se čas měří. Zabrousili jsme 
i do historie a pověděli si něco o vzniku kalendářů. 
 
Ve druhé části jsme si pak prohlédli expozici 
věnovanou měření času a vývoji různých typů hodin 
od těch nejstarších až po ty nejnovější. Vyzkoušeli jsme si, jak fungují nejrůznější 
kyvadlové i složitější hodiny na ukázkových modelech, a poslechli si zvonění zvonů 
na věžních hodinách v různých melodiích. 
 

DAROVÁNÍ KRVE 

„Daruj krev s Gymplem,“ zval letos plakátek studenty našeho gymnázia na bezplatné 
dárcovství krve, které se na naší škole již stává každoroční tradicí.  
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Dárcem krve se může stát 
každý zdravý občan České 
republiky ve věku 18 až 60 
let, jehož hmotnost 
převyšuje 50 kilogramů. 
Přihlásilo se 29 
prvodárců převážně ze 4. A, 
Septimy A a 3. A. Prvním 
zdravotním dotazníkem ve 
škole prošlo 25 z nich. 
Samotný odběr se uskutečnil 
v pátek 8. dubna 2022 
na AGEL Transfúzní službě v 

Bruntále, kam se dostavilo 20 žáků – 13 dívek a 7 chlapců a 2 učitelé. 

TEREZÍN 

V pondělí 25. dubna 2022 ve 4:30 hodin ráno jsme společně se Septimou A vyrazili 
na téměř sedmihodinovou cestu směrem do pevnostního města Terezín, které se 
nachází zhruba 316 km od Bruntálu. 
Po náročné cestě jsme se ubytovali v bývalých Magdeburských kasárnách a 
zanedlouho se i posilnili obědem. Následovala naučná přednáška v tamním půdním 
divadle, při které jsme se dozvěděli o historii Terezína, rozdílech mezi Malou a 
Velkou pevností Terezín a načerpali jsme dostatek informací na venkovní prohlídku 
Velké pevnosti. Ta započala v někdejší základní škole, ze které se stalo Muzeum 
ghetta. Během putování Terezínem nám paní průvodkyně zpestřila celou prohlídku 

čtením úryvků z deníku Helgy Hoškové-Weissové, jež byly velmi živé a uvedly nás do 
tehdejšího života Židů. Přes terezínské náměstí, na němž se nachází mohutný kostel, 
jsme se dostali až do židovské modlitebny, poblíž které se nacházela i replika jedné 
z „lepších“ ubikací. Další neméně zajímavou částí venkovní prohlídky byla bývalá 
centrální márnice a kolumbárium nebo židovský hřbitov, na kterém se mimo jiné 
nachází i krematorium. Prohlídku jsme zakončili opět v Magdeburských kasárnách, 
kde jsme měli možnost vidět větší ubikaci a tamní dobové předměty a oblečení. 
Tímto se ale den zdaleka nechýlil ke konci. Po večeři jsme se vydali na prohlídku 
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terezínského podzemí, v němž jsme s lucernami v rukou objevovali temné, zdánlivě 
nekonečné chodby. 
 
Vyspaní a plní energie jsme se nasnídali a program mohl hned pokračovat. Tentokrát 
nás čekala prohlídka Malé pevnosti. Chvíle chůze podél řeky Ohře nás zavedla 
k Národnímu hřbitovu a před vchod do Malé pevnosti. Zpočátku nás zaujal nápis 
„Arbeit macht frei“ na vstupní bráně do prvního dvora, který se zpravidla psal u 
vstupu do koncentračních táborů, avšak Malá pevnost koncentračním táborem 
nebyla – využívala se jako věznice. Paní průvodkyně nás zavedla od hromadných cel 
přes židovské cely až po samotky. Měli jsme taktéž možnost projít tunelovitou 
chodbou na druhou stranu pevnosti, kde se nacházelo popraviště, bazén, kinosál a 
další cely. Celý seminář jsme zakončili vyplňováním dotazníku a společnou diskusí 
opět v půdním divadle Magdeburských kasáren a mohli jsme se vydat na cestu zpět. 
Cestou zpět avšak nemyslím cestu do Bruntálu, ale na horu Říp. Říká se, že by se na 
horu Říp měl vydat každý Čech, a proto jsme tak učinili. Až na úplný vrchol to činí 
zhruba dva kilometry a ty jsme zvládli zdolat za něco málo přes půl hodiny. Na 
vrcholu jsme absolvovali prohlídku Rotundy svatého Jiří a svatého Vojtěcha, během 
které jsme zhlédli krátký dokument o hoře Říp. 
 
UKAŽ MI CESTU 
 
Dne 9. května 2022 se konala na gymnáziu v Bruntále beseda o tom, co se stane 
rodině dítěte s vážným zdravotním handicapem. Komunitně osvětové setkání 
zorganizovali členové Občanského klubu ve spolupráci se spolkem „Život s vámi“ pro 
žáky i veřejnost. Jedním ze tří přednášejících byl Miloš Svoboda, tatínek takového 

dítěte. Kromě Ing. Svobody, předsedy Asociace rodičů a dětí s DMO se besedy 
zúčastnil také Mgr. Ivo Mludek z Rady charity a aktivní diskusí provázel doc. Mgr. Jiří 
Siostrzonek ze Slezské univerzity. 
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Beseda začínala otázkou, zda si dítě s takovou diagnózou vzít domů, starat se o něj 
24 hodin denně sedm dní v týdnu, anebo ho svěřit do péče odborníkům do nějakého 
ústavu. Pan Svoboda, podnikatel, otec dvou dospělých potomků, měl v této otázce 
jasno. S manželkou se rozhodli, že si chtějí adoptovat další dítě, jenže bohužel po 
krátké době rodinného štěstí chlapec těžce onemocněl. Pan Svoboda se rozhodl o 
něj starat i přes to, že jeho žena takovou sílu neměla. Toto rozhodnutí mu změnilo 
život. Nenazýval to neštěstím, ale darem. 
 
Díky zkušenostem, které získal péčí o své dítě, zjistil, jak je v České republice 
následná péče a rehabilitace nemocných nedostatečná. Proto založil organizaci, 
která takovým lidem pomáhá a je nejlepší v Evropě. Jako příklad uvedl zkušenost 
svého přítele, který se poranil při lezení. V nemocnici mu řekli, ať je rád, že odchází 
na vozíčku. Pan Svoboda ho pozval do svého centra a naučil ho znovu chodit. 
Beseda trvala necelou hodinu. Byla velice poučná a zajímavá, takže i po jejím 
skončení měli všichni o čem přemýšlet. Přenášející zodpověděli mnoho otázek na 
nejrůznější témata a byli oceněni zaslouženým bouřlivým potleskem. 
 

REGIONÁLNÍ TÝDEN – PŘECHOD JESENÍKŮ 

Na konci školního roku se v rámci regionálního týdne třída tercie vydala na pěší túru 
přes Jeseníky. Odborný dozor jim dělala paní učitelka Hrtoňová a paní učitelka 
Grenarová. Takto na akci vzpomíná přímý účastník Martin Valta, žák tercie A: 

V pondělí ráno jsme odjeli z 
autobusového nádraží v 
Bruntále autobusem na 
Skřítek. Odtud jsme dále 
pokračovali již pěšky přes 
Ztracené kameny k Jelení 
studánce na Ovčárnu a pak 
až na nejvyšší vrchol 
Jeseníků Praděd. Zde jsme 
se ubytovali v místní 
turistické ubytovně. 

Druhý den byl fyzicky nejnáročnější. Po snídani jsme se vydali na chatu Švýcarna. 
Zpočátku byla veliká mlha a místy i jemně pršelo. Minuli jsme Švýcárnu a pokračovali 
na Červenohorské sedlo, kde jsme se naobědvali, a pak pokračovali přes horu Vozka 
na Keprník a dále na Šerák. Tam nás čekalo ubytování na v Chatě Jiřího na Šeráku. 
Dopřáli jsme si kvalitní večeři, polévka a svíčková nám přišla velmi vhod. Večer si 
také mnozí ošetřovali puchýře na nohách. 

Třetí den byl spíše odpočinkový. Zbývali už jen Obří skály, přes které jsme dorazili 
do Ramzové na zpáteční vlak. Do Bruntálu jsme se vrátili i o půl čtvrté odpoledne. 

Tato pěší túra trvala tři dny. Počasí bylo velice proměnlivé, ale celkově jsme si ji 
užili a určitě to ještě více stmelilo třídní kolektiv. Děkujeme třídní učitelce i paní 
učitelce Grenarové, že s námi na tuto cestu vydaly. 
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75 LET ŠKOLY – 4.6.2022 

Oslavy 75. výročí otevření školy proběhly 
ve velkém stylu a naše gymnázium 
praskalo ve švech. Školu navštívilo mnoho 

osob všech věkových kategorií. Mimo jiné 
i absolventi, kteří se dnes řadí mezi 
významné osobnosti. K tomuto výročí byl 
vydán i speciální almanach, kde hlavní 

část tvořily vzpomínky významných absolventů. 

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH 
 
V pátek 17. 6. 2022 několik minut po třinácté hodině byl na naší škole vyhlášen 
požární poplach a evakuace školy. Většina žáků a zaměstnanců školy se shromáždila 
na hřišti školy a sledovala příjezd techniky hasičského záchranného sboru. Žáky, 
kteří zůstali uvězněni ve třídách a nemohli se přes zadýmený prostor dostat ven z 
budovy, hasiči vyvedli v dýchacích maskách. Několik žáků z učebny chemie bylo 
evakuováno z požární plošiny „skokem“ do evakuačního rukávu. Celý průběh 
cvičného požárního poplachu byl hodnocen velmi dobře. 
 
ZACHRAŇTE ČESKOSLOVENSKO 

 
V pátek 17. 6. 2022 uspořádaly Československá obec legionářská Bruntál, Technické 
muzeum Olomouc a naše gymnázium vzpomínkovou akci ke Dni Hrdinů druhého 
československého odboje. Akce s názvem „Zachraňte Československo“ 
byla věnována 80. výročí operace Anthropoid. Plánovaný seskok výsadkářů z 
dobových letadel neumožnilo větrné počasí, takže práce celého týmu organizátorů 
vyšla naprázdno. Organizátoři připravili náhradní program a žáci z bruntálských 
základních škol si na hřišti ZŠ Jesenická prohlédli vojenskou techniku, zbraně a 
uniformy z období 2. světové války.  
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Hlavní částí akce byla 
rekonstrukce atentátu na 
zastupujícího říšského 
protektora R. Heydricha 
československými parašutisty 
Janem Kubišem a Josefem 
Gabčíkem. Atentát se 
uskutečnil na náměstí Míru a 
přihlíželo mu množství žáků a 
občanů Bruntálu. Když se 
objevil v zatáčce černý 
Mercedes-Benz W142 
Reinharda Heydricha a náměstím zaduněl výbuch bomby hozené Janem Kubišem, 
rozlehl se náměstím dlouhý potlesk. 
 
Jan Kubiš těsně před válkou sloužil jako voják 34. pěšího pluku v Bruntále. 
 
REGIONÁLNÍ TÝDEN 
 
Ve dnech 13. 6. až 16. 6. 2022 se žáci VI. A, 2. A, VII. A a 3. A zúčastnili regionálního 
týdne na Zlatohorsku. Tematicky byl zaměřen na těžbu zlata a dalších kovů, poznání 
krajiny a historie severní části našeho Slezska. 
 
V pondělí vedly naše 
první kroky ke kostelu 
Maria Hilf nad Zlatými 
Horami, který je 
vstupní branou do 
místního regionu a také 
jedním z 
nejvýznamnějších 
poutních míst v celém 
Slezsku. Duchovní 
správce kostela nás 
seznámil s pohnutou 
historií i současností 
tohoto magického 
místa. Další naše trasa směřovala na Petrovy boudy, odkud jsme se vydali na 
Biskupskou kupu. Zvolili jsme trasu přes pramen Sv. Rocha a bývalou Rudolfovu 
chatu, odkud jsou po kůrovcové kalamitě nádherné výhledy až na Beskydy. Na 
samotném vrcholu Bišovky nás čekala mlha a z rozhledny jsme nedohlédli ani na 
úpatí kopce. Útočiště před průtrží mračen jsme našli v chatě na polské straně hory, 
kde jsme ochutnali speciality polské kuchyně. Po dešti jsme se vrátili zpět na naše 
území a sestoupili k Leuchtenštejnu, zřícenině strážního hradu ze 13. století. 
Prudkým svahem přes Rožmitál jsme dorazili do Zlatých Hor. 
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V úterý jsme navštívili středověkou Poštovní 
štolu, která patří k evropským raritám. 
Všichni jsme nafasovali hornické přilby s 
lampou a na hodinu a půl jsme ponořili do 
starých šachet, abychom se od průvodců 
dozvěděli, jak se zde měď, zlato a jiné kovy 
dobývaly. Kolem Zlatého potoka jsem se 
dostali do Zlatých Hor, kde jsme zhlédli 
jednotlivé expozice místního muzea. 
 
Ve středu dopoledne nás přivítala zřícenina 
středověkého hradu Edelštejn, který zde od 
13. století strážil obchodní cestu a místní 
doly. Odpoledne jsme si vyšlápli do areálu 
Zlatokopeckého skanzenu, kde jsme se v 
hornickém srubu dozvěděli o životě horníků a 
ve zlatorudných mlýnech nám názorně 
ukázali zpracování zlatonosné rudy. Zájemci 

si v kádích mohli vyzkoušet rýžování zlata ze sedimentů řeky Olešnice. 
Ve čtvrtek jsme po třech hodinách chůze dorazili do osady Rejvíz, která je nejvýše 
položeným místem s trvalým osídlením ve Slezsku. Zde se nás ujal botanik Martin 
Kočí. Za jeho doprovodu jsme se na stezce k mechovému jezírku mohli detailně 
seznámit s faunou a flórou Rejvízu. Po obědě v bývalé Noskově chatě nás již čekala 
cesta domů. 

J) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 neprováděla Česká školní inspekce na Všeobecném 

a sportovním gymnáziu, Bruntál, příspěvkové organizaci inspekční činnost. 

K) Základní údaje o hospodaření školy 

V kalendářním roce 2021 Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková 

organizace hospodařilo s celkovým příspěvkem na provoz ve výši 32 237 tis. Kč. 

Z tohoto objemu činily přímé výdaje na vzdělávání 27 913 tis. Kč, výdaje provozní 4 

300 tis. Kč a 22 tis. na výdaje spojené s realizací projektu “Odborné, kariérové a 

polytechnické vzdělávání v MSK II”, které nebyly vyčerpány a budou se čerpat v roce 

2022/23.  

Přímé výdaje zahrnovaly náklady na vzdělávání, prostředky na podporu přípravy 

sportovních talentů 196 tis.   

Provozní výdaje zahrnovaly náklady na provoz, prostředky na školního psychologa, 

účelové prostředky na podporu výuky anglického jazyka a krytí odpisů.  
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Neinvestiční projekt „Šablony 4“: účelové prostředky na realizaci projektu 

„Šablony 4“. Časová použitelnost do 31. 12. 2021 byla vzhledem covidu prodloužena 

do 30.6.2022. 

V roce 2021 bylo vyčerpáno na projekt „Šablony 4“ 331 753,98 Kč a zbytek, tj. 622 

811,66 Kč byl převeden do roku 2022.   

Doplňkovou činnost tvořily další mimorozpočtové zdroje, které škola získává 

zejména z prodeje služeb, tj. pronájem místností (učeben, tělocvičny, služebního 

bytu, místa pro nápojový automat, místa na budově pro městskou kameru), tržby za 

kopírování, kulturní akce a pronájem služebního vozidla. V rámci doplňkové činnosti 

bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 80 tis. Kč.  Tyto peníze byly 

převedeny do rezervního fondu ve výši 80 tis. Kč. 

Pro kalendářní rok 2022 je současná výše celkového příspěvku na provoz 31 008 tis. 

Kč, z čehož přímé výdaje na vzdělávání činí 26 510 tis. Kč a výdaje provozní 

4 457 tis. Kč. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti je stanoven ve výši 0 Kč. 

Výkon státní správy 

Přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) v platném znění, § 165 odst. 2 písm. a), d), f), g), i) a j), a počet odvolání 
proti rozhodnutí je uveden v následující tabulce. 
 
 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního 
vzdělávacího plánu 

0 0 

Zamítnutí žádosti přeřazení žáka do vyššího ročníku 0 0 

Převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ 0 0 

Přijetí ke vzdělávání na střední škole 92  

Zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, 
přerušení vzdělávání a opakování ročníku 

0 0 

Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy 1 0 

Zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání 0 0 

 

Zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 byla schválena školskou radou 

Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál, příspěvkové organizace dne  

13. 10. 2022. 

 



www.gymbru.cz
 

39 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

V následující tabulce jsou uvedeny údaje vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 18 

Opis podstatných částí rozsudku soudu 0 

Výsledky řízení o sankcích 0 

Další informace vztahující se k zákonu 0 
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