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I. Úvod
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 je předkládána v souladu s § 10 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, který ukládá řediteli školy každoročně zpracovat tuto zprávu, zaslat ji
zřizovateli a zveřejnit ji na přístupném místě ve škole.
Rámcovou strukturu a obsah výroční zprávy o činnosti školy vymezuje § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy,
v platném znění. Tato struktura je v předložené zprávě respektována.

II. Základní údaje o škole
Gymnázium, Brno, Křenová 36 je příspěvkovou organizací (IČO 00558991), jejímž zřizovatelem je
Jihomoravský kraj. Škola vykonává činnost střední školy (IZO 000558991) a školní jídelny (IZO
108028593). Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Marek, bytem U Větrolamu 2, 693 01 Hustopeče
(e-mail: marek@gymkren.cz). Webová stránka: www.gymkren.cz, e-mail zaměstnanců je ve tvaru
prijmeni@gymkren.cz.

III. Přehled oborů vzdělání
Gymnázium, Brno, Křenová 36 bylo zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení ke dni 1. 9. 1996.
Nejvyšší povolený počet žáků školy je 640, celková kapacita školní jídelny je 500 strávníků. Při škole
působí jako občanské sdružení Klub rodičů při Gymnáziu, Brno, Křenová 36. Škola je také zapojena
do aktivit Asociace školních sportovních klubů.
Tabulka 1: Nabídka oborů vzdělání školy
Obor
Počet tříd
G - 4leté 79-41-K/41
G - 6leté 79-41-K/61
G - 8leté 79-41-K/801
Celkem

14
5
1
20

Počet žáků
428
153
31
612

Počet žáků
na jednu třídu
30,6
30,6
31,0
30,5

Platné učební dokumenty:
Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka v oboru 79-41-K/801 Gymnázium-všeobecné (8leté)
podle GUP a učebních plánů:
- Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem schválený dne
15. 7. 1994, č. j. 20 060/94-23, upravený 14. 11. 1995, č. j. 25 048/95-21-23 (GUP);
- Učební plán nižších ročníků osmiletého gymnázia č. j. 17 711/91-20 schválený dne
29. května 1991.
V šestiletém a čtyřletém studiu se vzdělávání žáků řídilo těmito školními vzdělávacími programy:
- Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání platný od 1. září 2008
(šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom);
- Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání platný od 1. září 2009
(šestileté studium všeobecné s přípravou na Deutsches Sprachdiplom);
- Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání platný od 1. září 2009 (čtyřleté studium
všeobecné).
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IV. Zaměstnanci školy
Celkový počet zaměstnanců školy k 30. červnu 2013 byl 61,034 (průměrný přepočtený počet), z toho
46,352 bylo pedagogů a 14,682 nepedagogických pracovníků. Podíl mužů a žen pedagogického sboru
je vyrovnaný, stejně tak je vyvážený i poměr mezi jednotlivými věkovými skupinami. Z celkového
počtu má 95 % pedagogů odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, všechny vyučovací
hodiny jsou vyučovány pedagogem s příslušnou odborností (aprobací).
Tabulka 2: Personální situace školy k 30. 6. 2013
Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci

celkem
z toho ředitel
zástupce ředitele
z toho ve ŠJ

Celkem zaměstnanců

Přepočtený počet
pracovníků
46,352
1
2
14,682
2,752
61,034

Tabulka 3: Věkové složení pedagogických pracovníků (k 30. 6. 2013)
Věková kategorie
Muži
Ženy
do 35 let
3
7,9
35-50 let
12
7,57
nad 50
4,05
7
důchodci
0,38
2,38
Celkem
19,43
24,85

V. Údaje o přijímacím řízení v roce 2013
Podmínky přijetí
Naše škola při přijímacím řízení dlouhodobě využívá testů SCIO. Kritéria pro hodnocení uchazečů
o studium jsou tato:
a) Čtyřleté gymnázium - celkem bylo možno získat 110 bodů v členění:
test SCIO obecné studijní předpoklady (OSP) – max. 60 b.
prospěch ze ZŠ – max. 30 b.
účast v olympiádách a jazykových soutěžích - max. 20 b.
b) Šestileté gymnázium- celkem bylo možno získat 140 bodů v členění:
test SCIO obecné studijní předpoklady (OSP) – max. 30 b.
test SCIO český jazyk – max. 30 b.
test SCIO matematika – max. 30 b.
prospěch ze ZŠ – max. 30 b.
účast v olympiádách a jazykových soutěžích max. 20 b.
Tabulka 4: Údaje o přijímacím řízení v roce 2013
V 1. kole - počet
Obor vzdělání
přihlášených
zúčastněných
79-41-K/41 Gymnázium
256
255
79-41-K/61 Gymnázium
213
212

3

Celkový počet
přijatých
nepřijatých
90
165
30
182
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VI. Výsledky vzdělávání
1. Klasifikace žáků ve školním roce 2012/13
Tabulka 5: Výsledky klasifikace žáků čtyřletého studia
Ročník
Počet tříd/
Prospěli
Prospěli Neprospěli
počet žáků
s vyznam.
1.
2.
3.
4.
Celkem

3/94
4/117
4/126
3/88
14/425

20
26
20
17
83

73
89
104
71
337

1
2
2
0
5

Tabulka 6: Výsledky klasifikace žáků šestiletého studia
Ročník
Počet tříd/
Prospěli
Prospěli
Neprospěli
počet žáků
s vyznam.
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

1/31
1/32
1/31
1/31
1/28
5/153

19
11
8
7
4
49

12
21
23
23
24
103

0
0
0
0
0
0

Počet
zameškaných
hodin
9 304
18 804
16 303
8 478
52 889

Počet
neomluvených
hodin
45
4
42
1
92

Počet
Počet
zameškaných neomluvených
hodin
hodin
2 768
0
3 438
0
3 960
2
4 700
0
5 096
4
19 962
6

Tabulka 7: Výsledky klasifikace žáků osmiletého studia (celkem za 1. a 2. pololetí)
Ročník
Počet tříd/
Prospěli
Prospěli
Neprospěli
Počet
Počet
počet žáků
s vyznam.
zameškaných neomluvených
hodin
hodin
8.
1/31
14
17
0
3 846
0
Celkem
1/31
14
17
0
3 846
0

2. Výsledky maturitních zkoušek 2013
Tabulka 8: Výsledky maturitních zkoušek (jarní i podzimní termín 2013)
Počet
Prospěli
Prospěli Neprospěli
Počet opakujících
žáků
s vyznamenáním
zkoušku
4leté
90
18
72
0
8
8leté
31
21
10
0
1
Celkem
121
39
82
0
9

3. Cizí jazyky na škole
Tabulka 9: Počet žáků školy učících se cizí jazyk
Jazyk
Počet žáků
Anglický
612
Francouzský
110
Německý
441
Ruský
61
4
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Tabulka 10: Přehled vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků školy
Typ kurzu/školení
Počet zúčastněných
pracovníků
Semináře pro vyučující k MZ (zadavatelé a hodnotitelé)
3
Školení vyučujících Tv k BOZP, instruktoři lyžování
3
Školení pro vedoucí pracovníky
1
Školení vyučujících cizích jazyků k DSD a FCE
2
Postgraduální studium (Ph.D.)
3
Celkem
29

VIII. Výkon státní správy
Tabulka 11: Přehled výkonu státní správy formou vydaných rozhodnutí ředitele školy
Počet rozhodnutí
Počet odvolání
Přijetí ke studiu
170
0
Nepřijetí ke studiu
297
115
Přerušení vzdělávání
1
0
Stipendium
0
0
Podmínečná vyloučení
1
0
Vyloučení
0
0
Opakování ročníku
1
0
Změna studijního oboru
0
0
Celkem
470
115

IX. Poradenské služby ve škole
V naší škole působí kvalifikovaný výchovný poradce a poradce protidrogové prevence, kteří
se průběžně vzdělávají zejména formou seminářů pořádaných PPP Brno nebo SSŠ Brno. Škola využívá
služeb externího psychologa – MUDr. Kopecká (PPP Zachova 1, Brno).

X. Prevence rizikových forem chování
Na našem gymnáziu se realizuje prevence na primární úrovni. Jde především o práci s žákovskými
kolektivy, které se účastní všichni učitelé. Je zpracování Minimální preventivní program, který je
každoročně aktualizován.
Cíle Minimálního preventivního programu:
zavádět etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu do výuky předmětů,
kde ji lze uplatnit,
podporovat rozvoj osobnosti žáků,
sledovat rizikové formy chování a snažit se vzniklé problémy řešit,
spolupracovat s vedením školy, zejména s třídními učiteli, v oblasti minimální prevence,
poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům základní informace, kontakty na poradenská
centra a odborníky,
informovat žáky a jejich zákonné zástupce o Krizovém plánu.
5
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Činnosti školního metodika prevence:
tvorba, kontrola a realizace preventivního programu školy,
spolupráce s vedením školy a výchovným poradcem,
spolupráce s psychologem,
koordinace aktivit školy zaměřených na rizikové formy chování:
- drogová závislost
- alkoholismus
- kouření
- šikana a násilné formy chování
- vandalismus
- záškoláctví
- kriminalita
- patologické hráčství
- kyberšikana
- poruchy příjmu potravy,
ve spolupráci s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli, věnuje zvýšenou pozornost
žákům s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytuje poradenské služby těmto
žákům a jejich zákonným zástupcům,
spolupracuje s okresním metodikem prevence,
účastní se školení a dalšího vzdělávání,
připravuje Krizový plán,
vede dokumentaci,
spolupracuje s odborníky (PPP Zachova, PČR, atd.).

XI. Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních projektech
Poznávací zájezd do Irska
V září 2012 byla skupina našich žáků na jazykovém poznávacím zájezdu v Irsku.
Družba s Belgií
Naše škola udržuje kontakty s družební školou v Belgii, výměnné pobyty připravujeme na školní rok
2013/14.
Družba s Francií
Udržujeme kontakty s partnery z francouzského Lectoure. V květnu 2013 se skupina našich studentů
zúčastnila jazykového a poznávacího pobytu ve Francii. V rámci pobytu vystoupili naši studenti
s divadelním představením ve francouzském jazyce.
Mezinárodní festival frankofonních divadel středních škol
Náš divadelní soubor s vyučujícími francouzštiny udržuje kontakt s organizátory přehlídky
frankofonních divadel „Festivadlo“ v Brně.
Družba s Holandskem - akce daltonských škol
Naše škola udržuje kontakty s daltonskými školami v Brně a Utrechtu.
Družba se SRN
Pravidelná studentská výměna s partnerským gymnáziem ve Stuttgartu se z organizačních důvodů
neuskutečnila.
Kontakt školního pěveckého sboru se sborem v Bielefeldu
Udržujeme kontakty s partnerským pěveckým sborem z Bielefeldu.
6
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Družba s Rakouskem
V červnu 2012 se skupina studentů DSD zúčastnila jazykového a poznávacího pobytu v Rakousku.
Jazykový kurz v Rakousku
V květnu 2013 absolvovala skupina našich studentů jazykový kurz v rakouském Bärnkopfu.
Mezinárodní projekt EU
Naši studenti se ve školním roce 2012/13 šestkrát zúčastnili setkání se studenty vídeňských středních
škol v rámci projektu EU o vzájemném sbližování sousedních zemí.
Exkurze do Polska
V březnu 2013 se studenti maturitního ročníku zúčastnili exkurze do Osvětimi a Krakova.
Mezinárodně uznávané zkoušky z cizího jazyka
Gymnázium klade velký důraz na jazykovou přípravu studentů. V rámci udržitelnosti projektu OP VK
„Nový směr k získání mezinárodních zkoušek z jazyka“ jsou studenti připravováni k mezinárodně
uznávaným zkouškám (referenční rámec B2 a C1):
- v listopadu 2012 proběhly zkoušky DELF z francouzského jazyka – všech 10 zúčastněných
studentů bylo úspěšných,
- v červnu 2013 úspěšně vykonalo na naší škole (pod patronací JČ PARK) 21 studentů zkoušku
FCE, 1 student úspěšně složil zkoušku PET,
- v lednu 2013 úspěšně vykonalo 12 studentů a 1 pedagog zkoušku DSD II (úroveň B2/C1).

XII. Soutěže a předmětové olympiády
Naše gymnázium pořádá školní kola celé řady soutěží a předmětových olympiád garantovaných
předmětovými komisemi. Nejlepší žáci školních kol pak reprezentují školu v okresních a krajských
kolech. Vyučující z naší školy jsou také členy hodnotících porot na úrovni městských i krajských
soutěží (OČJ, ChO).
Český jazyk a literatura
Olympiáda českého jazyka
pořádáno školní kolo olympiády ČJ
okresní kolo – 8. místo Laura Kauppinenová (4.B4)
krajské kolo – 5. místo Laura Kauppinenová (4.B4)
Německý jazyk
Škola se opět zapojila do projektu Mezinárodní debaty mládeže Jugend debattiert
International, kterou pořádá Goethe Institut. Naše škola hostila krajské kolo, do kterého se
probojoval Petr Čech, Nikol Bruncliková a Tereza Petráková (všichni ze třídy 5.A). Nikol
Bruncliková se z krajského kola probojovala do celostátní kvalifikace Landesqualifikation,
v té se kvalifikovala mezi osm nejlepších debatantů v České republice a získala účast
na pětidenním tréninkovém soustředění v německých Drážďanech. Poté ji čekala účast
v semifinále, ve kterém potvrdila své umístění mezi pátým a osmým místem.
Pravidelně se studenti němčiny účastní soutěže pořádané Centrálou pro zahraniční
vzdělávání ZfA při spolkovém ministerstvu kultury Deutsches Wettbewerb. Úspěšnými
řešitelkami byly studentky Zdenka Navaříková (4.A6) a Ivana Dvořáková (3.B4), které získaly
ocenění v podobě třítýdenního stipendijního jazykového pobytu v německém Marburgu.
Každoročně pořádáme školní kolo Německé olympiády. Z toho letošního do městského kola
postoupila Nikol Bruncliková v kategorii III.a, toto kolo vyhrála a postoupila do krajského
kola, kde obsadila místo třetí. Terezie Hrabovská z 2.A6 v kategorii II.B postoupila
do krajského kola, ve kterém se umístila na 4. místě.
7
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Anglický jazyk
Každoroční školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Poslechová část se konala 8.11.2012
a ústní kolo proběhlo 16.1.2013. Vítězem školního kola se stal Adam Klouda z 5.A6, který se
v okresním kole konverzační soutěže neumístil.
Dějepis
Dějepisná olympiáda
školní kolo dějepisné olympiády (účast žáků 2.A6 a 3.A6)
městské kolo - bez výrazného umístění
Zeměpis
Zeměpisná olympiáda
kategorie D
okresní kolo - M. Bowyer (4.C4) – 6. místo, P. Čech (6.A6) – 13. místo
kategorie C
okresní kolo - L. Švanigová - 15. místo
Matematika
Matematická olympiáda
kategorie Z9 školní kolo - Duchoň, Hrabovská, Jirda, Klinkovská (2.A6)
městské kolo - Hrabovská (10.), Klinkovská (14.) - úspěšné řešitelky
krajské kolo - Hrabovská (účast)
kategorie Z8 školní kolo (22 řešitelů) - postup Kvasnicová, Čermák, Horáčková,
Krejčí, Thuan Anh Nguye (1.A6)
městské kolo (112 řešitelů) - Kvasnicová (6.), Čermák (6.), Horáčková
(7.), Krejčí (7.), Thuan Anh Nguyen (7.) - všichni úspěšní řešitelé
Matematický klokan – zapojeno 148 studentů v kategoriích Benjamin, Kadet, Junior, Student
Logická olympiáda (říjen, listopad 2012)
A. Zahradníčková (4.A6) – postup do krajského kola
Internetová olympiáda – 132. místo z 200 účastníků
Michal Horký, Ondřej Král, Jakub Krajňák, Tomáš Krajňák, Pavel Brančík, Jakub Ondra
Junior sudoku Brno – 17.10.2012 (kategorie nižší gymnázium a SŠ)
4. místo Hana Trávníčková (2.A6) – 10. místo ze všech 70 řešitelů,
M. Fojtl (1.D4 – 14. místo), J. Alexová (5.A6 – 15. místo) a A. Břicháček (1.D4 - 17. místo)
Pišqworky – říjen, listopad 2012 (3 týmy – 18 studentů)
3. místo v oblastním kole (A. Zahradníčková 4.A6, E. Meduna 4.A6, J. Jaspar 3.D4, O. Král
3.B4, P. Miklošík 3.D4, L. Kolek 3.D4)
Mathrace – 31.10. 2012 (celkem 100 týmů)
80. místo Křeni (1.D4 – M. Fojtl, A. Gregor, P. Pihrt, N. Nováková)
86. místo Křeni36 (2.A6 – R. Duchoň, J. Oškera)
Brloh – říjen 2012 (357 týmů)
2. místo ve finále (HysTerky – 2.A6)
6. místo tým HysTerky - Terezie Hrabovská, Klára Klinkovská (2.A6) +Slavkov
157. místo tým Čuníci (2.A6 – M. Štulpová, H. Trávníčková)
273. místo tým Křeni (2.A6 – R. Duchoň, V. Fejta, D. Jirda, J. Oškera)
Intersob – 23.3.2013 (PřF MU)
4 týmy (z 1.D4 a 4.A6), nejlépe 19. místo (1.D4 – A. Gregor, A. Břicháček) z 27 týmů
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Technoplaneta 2013 – jen nižší gymnázium
celostátní finále 17. září 2013 (48 týmů)
5. místo – tým HysTerky (K. a V. Klinkovská, Hrabovská, Dolečková, Zuziaková)
15. místo – tým Křeni (Duchoň, Oškera, Jirda, Fejta )
Fyzika
Přírodovědná soutěž Žirafa – účast v městském kole
Fyzikální olympiáda
kategorie F
školní kolo – postup pěti studentů do oblastního kola
oblastní kolo - 3 úspěšní řešitelé: Černá Lenka (11.-12. místo),
Doležalová Tereza (16. místo), Janošková Anna (18.-19. místo)
kategorie E

školní kolo – postup jedné studentky do oblastního kola
oblastní kolo - Trávníčková Hana (11.-12. místo)

kategorie D

školní kolo – postup šesti studentů do krajského kola
krajské kolo - Rubínek Tomáš (4. místo), Dočekal Adam (27. místo),
Slávik Petr (30. místo), Pustinová Hana (34. místo), Pihrt Patrik (40.
místo) a Haluza Petr (43. místo)

kategorie B

školní kolo – postup jedné studentky do oblastního kola

Pohár vědy – Nobel 2013 - 3. místo v republikovém kole - družstvo z 2.B (Seitlová, Mastíková,
Eckeltová, Hrabovská)
Chemie
Chemická olympiáda
kategorie D

okresní kolo

krajské kolo

2. místo Tereza Hrabovská (2.A)
3. místo Klára Klinkovská (2.A)
4. místo Vítězslav Halašta (2.A)
4. místo Klára Klinkovská (2.A)
5. místo Vítězslav Halašta (2.A)
9. místo Tereza Hrabovská (2.A)

kategorie C

krajské kolo

13. místo Le Viet Hoang (4.A)

kategorie B

krajské kolo

3. místo Martin Hofírek (5.A)
11. místo Jakub Smejkal (5.A)
22.místo Veronika Navrátilová (5.A)

kategorie A

krajské kolo

4. místo Martin Hofírek (5.A)
6. místo Michal Sláma (8.A)
9. místo Martin Medek (8.A)
32. místo Michal Sláma (8.A)
41. místo Martin Hofírek (5.A)

národní kolo

Biologie
Biologická olympiáda
kategorie C
krajské kolo
3. místo Klára Klinkovská (2.A)
kategorie A
krajské kolo 32. místo Markéta Vojáčková (4.B)
SOČ
školní kolo a postup do okresního kola:
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1. Ondřej Jahoda – Screening kvality pitné vody ve vodovodních rozvodech budov
Gymnázia Křenová
2. Miroslava Kunová a Veronika Navrátilová – Analýza sérových mikroRNA jako
potencionálních diagnostických biomarkerů u pacientů s kolorektálním
karcinomem
3. Michal Horký – Pracovní listy na téma první pomoci
Tělesná výchova
Atletický pohár Corny
3. místo – štafeta chlapci
Přespolní běh
2. místo – tým dívek
Středoškolský turnaj v badmintonu – v rámci veletrhu Sportlife
2. místo – smíšený tým
Středoškolské hry ve volejbale
4. místo – dívky
Plavání
1. místo – 50m prsa – Veronika Hlaváčková
3. místo – 50m kraul – Viktor Hřebačka
2. místo – 50m motýlek – Vojtěch Sládek
3. místo – polohovka – chlapecký tým
2. místo – 6x50m štafeta – chlapecký tým
Závody v lyžování a snowboardingu
1. místo – Bednářová Karolína (1.-2. ročníků)
3. místo – Anna Skříčková (1.-2. ročníků)
3. místo – Bára Frišaufová (3.-4. ročníků)
1. místo – Šárka Krotká (1.-2. ročníků)
2. místo – Jan Hlaváč (3.- 4. ročníků)
3. místo – Ondřej Votava (3.- 4. ročníků)
2. místo – celkově tým gymnázia
Košíková
3. místo – dívky
Pódiové skladby
1. místo v krajském kole
5. místo na Mistrovství ČR
Další soutěže
6. ročník Memoriálu Jaroslava Kadlece v šachu (17.10.2012)
Šachový turnaj
- 1. místo v okresním přeboru SŠ družstev – postup do krajského kola
- 3. místo v krajském přeboru SŠ družstev
organizace školního kola soutěže Grafik 2013
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XIII. Akce školy a předmětových komisí
Český jazyk a literatura
historicko-kulturní exkurze maturitního ročníku do Prahy
návštěva Ústředního hřbitova – 4. ročník
Německý jazyk
Od neziskové organizace Kulturweit jsme získali na celý školní rok praktikantku Deborah
Biging z Berlína. Ve škole působila jako lektorka konverzačních kurzů, byla přítomna v
hodinách němčiny, účastnila se tandemové výuky, pomáhala při korekturách. Účastnila se
různých projektů a pomáhala organizovat soutěže a zahraniční cesty.
Student Miroslav Karpíšek studoval druhé pololetí na gymnáziu v rakouském Grazu.
Studenti šestiletého studia s rozšířenou výukou němčiny – příprava na mezinárodní zkoušku
DSD II, se účastnili tří zahraničních exkurzí. Třída 3.A třídenní exkurze do Berlína, 4.A třídenní
exkurze po stopách vzájemné historie po Rakousku a Bavorsku a 5.A dvoudenní exkurze
do saských Drážďan.
Studenti se zúčastnili týdenního intenzivního jazykového kurzu v rakouském Bärnkopfu.
Především pro studenty němčiny jako druhého jazyka jsme vypravili dva jednodenní
poznávací zájezdy do Vídně, jednou Adventní Vídeň a jednou Vídeň s Schönbrunnem.
Anglický jazyk
Ve školním roce 2012/13 se pokračovalo ve výuce předmětu First Certificate in English (FCE).
Výuka probíhala celkem ve čtyřech skupinách vždy 2 hodiny týdně, ve druhém roce studia
studenti pokračovali za stejných podmínek jako v předchozím školním roce (kdy výuka byla
hrazena z projektu Jazyky).
V září 2012 na British Council a jazykové škole PARK proběhlo předání diplomů
12 studentům, kteří v červnu 2011 velmi úspěšně absolvovali FCE (úroveň B2) a studentka
Eva Zörnerová složila zkoušku vyšší úrovně CAE (úroveň C1). Jeden student úspěšně
absolvoval mezinárodní zkoušku nižšího stupně – PET (B1).
Na začátku školního roku jsme podepsali smlouvu s jazykovou školou Park School, která se
stala autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge ESOL. Smlouva nám umožňuje
metodickou spolupráci (účast na konferencích pořádaných Park School, metodická pomoc
vyučujícím) a studentům nabízí možnost konání zkoušky FCE na této škole se slevou. V červnu
2013 zde celkem 22 studentů konalo zkoušku FCE – celkem uspělo 21 studentů (1 neuspěl,
ale úspěšně absolvoval mezinárodní zkoušku nižšího stupně – PET).
V prosinci 2012, jako každoročně, proběhla návštěva anglického představení The Canterbury
Tales (Nikatheatre) pro všechny ročníky.
Od listopadu 2012 Probíhala příprava organizace poznávacího zájezdu do Velké Británie pro
příští školní rok (na 4 -11. září 2013) s CK Školní zájezdy specializovanou na školní kolektivy
(pobyty v rodinách, účast studentů vyšších ročníků na průvodcovských službách v průběhu
zájezdu).
Francouzský jazyk
V březnu jsme vystupovali na mezinárodní přehlídce středoškolských frankofonních divadel
Festivadlo 2013. Také jsme hostili studenty a profesory ze spřátelené školy ve francouzském
Lectoure a připravili pro ně bohatý program.
V květnu 2013 jsme byli na pracovní a přátelské návštěvě v Lectoure my. Naši studenti hráli
divadelní představení pro francouzské obecenstvo a vystupovali také v Lectoure na Dnu
talentů. Měli velký úspěch. Psal o nás pochvalně i francouzský tisk.
Dějepis
exkurze do Krakova a Osvětimi
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Zeměpis
návštěva Planetária M. Koperníka
multimediální projekce
mapování v terénu
Ekokurz – Chaloupky
Fyzika
Dny vědy 2012 – exkurze v Ústavu přístrojové techniky AV ČR
Chemie
Exkurze po technických památkách Ostravy - Dolní Vítkovice a hornického muzea Landek park
Biologie
Pavilon Anthropos – přednáška o vývoji člověka
Exkurze v Moravském muzeu (výstava minerálů, praktické určování mechorostů, prohlídka
herbáře, mykologie – přednáška s ukázkami modelů hub)
Praktické určování rostlin v Botanické zahradě MU
„S tebou o tobě“ – přednáška pro studentky se zaměřením na intimní hygienu
ZOO Brno – výukové programy, adopce zvířat
Ekologický kurz Chaloupky - třídenní program zaměřený na lesní ekosystém, studenti
navštívili ekologickou farmu, zpracovávali projekt na různé druhy ekosystémů
Ekologický týden (spalovna, čistička odpadních vod)
Návštěva transfúzní stanice FN Bohunice – přednáška s ukázkou provozu
Anatomický ústav LF MU – přednáška s praktickými ukázkami
Základy společenských věd
návštěva mezinárodního filmového festivalu o lidských právech „Jeden svět“ (3. ročníky)
návštěva synagogy, židovského hřbitova a mešity
Informatika a výpočetní technika
Spolupráce předmětové skupiny IVT s jinými školami:
- účast vybraných studentek na projektu „Dívky do IT“ ve spolupráci s fakultou Informatiky
VUT Brno
- praxe studentů fakulty Informatiky MU Brno na našem gymnáziu
- spolupráce s vyučujícími informatiky na Gymnáziu Matyáše Lercha
Další vzdělávání vyučujících naší předmětové komise:
- semináře na fakultě Informatiky MU
- vzdělávání koordinátorů ICT při SSŠ Hybešova, Brno
Tělesná výchova
atletické testy prvních ročníků
soutěž ve skoku do výšky „Studentská laťka“
badmintonový turnaj smíšených dvojic
„Křenkacup“ – volejbalový turnaj dvojic
školní turnaje v různých sportech – volejbal, kopaná, košíková, florbal
lyžařské kurzy pro žáky 1. ročníků (Jánské Lázně, Herlíkovice-Vrchlabí)
sportovní kurzy pro žáky 3. ročníků (Veselí nad Lužnicí a Brno)
organizace „Barevného dne“ – plážový volejbal, inline brusle
organizace městského kola v přespolním běhu ve spolupráci s CVČ Lužánky
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Hudební výchova
vystoupení pěveckého sboru školy - Vánoční koncert v Červeném kostele, vystoupení
na vernisáži výstavy obrazů studentů gymnázia v galerii CVČ Lužánky
Výtvarná výchova
pravidelné návštěvy výstav v galeriích v Brně
Další akce
adaptační kurzy pro první ročníky
výstavy výtvarných děl studentů ve škole i mimo školu
vánoční koncert pěveckého sboru
vystoupení pěveckého sboru pro veřejnost
školní akademie v sále Semilasso
školní výlety, sportovní kurzy
výměnné a poznávací pobyty studentů v zahraničí
vydání almanachu ke 105. výročí založení školy
probíhaly oslavy u příležitosti 105. výročí založení školy a 100. výročí otevření historické
budovy Křenová 36

XIV. Spolupráce školy s jinými subjekty
Spolupráce s Klubem rodičů při Gymnáziu, Brno, Křenová 36
Výsledkem je zapojení rodičů do akcí na pomoc škole při financování mimoškolních aktivit studentů.
Práce ve Sdružení pro podporu partnerství Brno – Stuttgart
Spolupracujeme s Magistrátem města Brna při rozvíjení partnerských vztahů se Stuttgartem.
Spolupráce s jinými školami včetně VŠ
Gymnázium, Brno, Křenová má smlouvu o spolupráci s Masarykovou univerzitou – projekt
„Partnerství ve vzdělávání“ s MU. V rámci smlouvy se studenti a pedagogové naší školy účastní
speciálních přednášek. Ve spolupráci s fakultami MU vykonávají na naší škole praxi studenti
pedagogických oborů. Gymnázium, Brno, Křenová 36 je také fakultní školou Pedagogické fakulty MU.
Studenti maturitních ročníků pravidelně navštěvují veletrh VŠ „Gaudeamus“.
Jiné aktivity
Gymnázium, Brno, Křenová 36 se každoročně účastní Veletrhu středních škol.
Protidrogové aktivity organizované ve spolupráci s Magistrátem města Brna, s K-centrem (Peer
program).

XV. Studentský parlament
Na našem gymnáziu pracuje studentský parlament složený ze dvou volených zástupců z každé třídy.
Schůze parlamentu se konají v nepravidelných intervalech. Svolávají je zástupci parlamentu
a ředitelství školy. Na zasedáních se řeší organizační záležitosti týkající se chodu školy, připomínky
a problémy studentů, konání a průběh mimoškolních akcí. Dále parlament přijímá návrhy různých
změn, které posléze předkládá ředitelství školy. Studentský parlament také pomáhá při pořádání
mimoškolních akcí.
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XVI. Nadační fond gymnázia ve školním roce 2012/2013
Nadační fond přispíval finančně na následující akce:
 zahraniční výměnné pobyty studentů
 olympiády a soutěže z českého jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie,
zeměpisu atd.
 soutěže v konverzaci v cizím jazyce
 sportovní soutěže
 středoškolská odborná činnost
 odměny pro maturanty za prospěch s vyznamenáním po celou dobu studia
 činnost pěveckého sboru gymnázia
 pronájem Červeného kostela na Vánoční koncert 2012
 pronájem sálu Semilasso pro Studentskou akademii
 volný přístup studentů na Internet
 Barevný den

XVII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/13 neproběhla na škole žádná inspekce ČŠI. Výsledky kontroly ČŠI z března
2012 jsou shrnuty v inspekční zprávě č. j. ČŠIB-272/12-B, která je k dispozici k nahlédnutí ve škole
nebo na stránkách www.csicr.cz.

XVIII. Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2012/13
Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání byly škole za období školního roku
2012/2013 poskytnuty ve výši 19.082 tis. Kč, provozní dotace od zřizovatele 5.450 tis. Kč, dotace
z projektu Šablony středním školám 1.083 tis. Kč, dotace na provoz - akce „Do světa 2012!“ 70 tis. Kč,
finanční neúčelový dar 120 tis. Kč.
Škola se podílela na realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu. Výnosy za rok 2012 z grantového projektu (ÚZ 111) činily 221 tis. Kč, náklady
221 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování projektu proběhlo v květnu 2013.
Od 1. 9. 2012 probíhá realizace školního projektu „Podpora výuky v Č, D, I, M, Z a ZSV“ v rámci
projektu MŠMT „Šablony středním školám“. Z projektu byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný
i nehmotný majetek.
Z doplňkové činnosti (pronájem tělocvičen, místností a učeben) byly výnosy ve výši 522 tis. Kč, z toho
náklady tvořily 340 tis. Kč.
Z hlavní činnosti za kalendářní rok 2012 byl zisk ve výši 573,5 tis. Kč, z doplňkové činnosti zisk
197,3 tis. Kč. Zisk byl na základě schválení Radou JMK rozdělen do fondů školy. V roce 2013 byly tyto
finance použity na výmalby tříd, zakoupení hmotného majetku a na neodkladné opravy.
Ve sledovaném školním roce jsme pořídili záložní servery, montáž desky ústředny Integra, nové
mobilní telefony na školní akce, nový elektronický psací stroj, pračku do školní jídelny, učební
pomůcky do TV, CH, FY, MAT, učebnice pro pedagogy, radiopřehrávače pro pedagogy k maturitním
zkouškám, do školní knihovny zakoupeny nové knihy, dále sportovní náčiní do TV, mikroskopy
do biologické laboratoře a učebnice pro žáky nižšího gymnázia.
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XIX. Dění ve škole ve školním roce 2012/13
Gymnázium, Brno, Křenová 36 patří ke školám s dlouholetou tradicí - v září 2012 oslavila škola
105. výročí založení, což byl důvod k pořádání mnoha akcí. Pedagogický sbor je stabilní a kvalitní,
o studium na gymnáziu je tradičně vysoký zájem. V přijímacím řízení jsme v dubnu 2013 měli 256
přihlášených uchazečů na 90 nabízených míst čtyřletého studia a 213 uchazečů na 30 míst šestiletého
studia. Úspěšnost absolventů školy při přijímacích zkouškách na VŠ je stoprocentní, někteří
absolventi studují i dvě VŠ současně. Ve školním roce 2012/13 ukončila studium poslední třída
osmiletého cyklu. Od školního roku 2013/14 budou na škole pouze studenti čtyřletého a šestiletého
studia.
V průběhu školního roku probíhala diskusní setkání pedagogických zaměstnanců nad novým zněním
školního řádu a dalších souvisejících vnitřních předpisů. Byl zaveden systém akčních týdnů, ve kterých
se kumulují akce pořádané školou (přibližně jednou za měsíc)tak, aby byla běžná výuka narušována
co nejméně.
Dvakrát v průběhu školního roku proběhly na naší škole nostrifikační zkoušky cizinců. Jednalo se
především o zkoušky z anglického a ruského jazyka, matematiky, IVT, zeměpisu a dalších.
Nostrifikanti pocházeli zejména ze zemí bývalého Sovětského svazu či z Řecka, ale i z Nepálu a Belgie.
Ve školním roce 2012/13 probíhala již třetím rokem maturitní zkouška podle nového modelu (část
společná a část profilová). Ze 121 maturantů prospělo s vyznamenáním 39 studentů, prospělo 82
studenti (9 z nich vykonalo zkoušku až v podzimním termínu). Ve srovnání s ostatními gymnázii v ČR
dosahují naši studenti v jednotlivých maturitních předmětech nadprůměrných a průměrných
výsledků.
V tomto školním roce také probíhala realizace projektu Šablony EU peníze středním školám – naše
škola zpracovala projekt s názvem „Podpora výuky v Č, D, I, M, Z a ZSV“. V rámci projektu škola
získala finanční prostředky v celkové výši 1.608.210 Kč, ze kterých byla pořízena výpočetní
a multimediální technika (939 tis. Kč). Zakoupeny byly osobní počítače pro jednu učebnu VT, dále
5 dataprojektorů (celkový počet učeben s dataprojektory ve škole je nyní 15) a interaktivní tabule
(celkem 4 ve škole).
Již v létě 2012 byly zahájeny přípravy pro investiční akci „Oprava havarijního stavu sociálních zařízení
a rozvodů vody“, jejíž realizace proběhla během hlavních prázdnin 2013. V rámci této akce proběhla
rekonstrukce části žákovských sociálních zařízení a odpadního systému v suterénu budovy
na Štěpánské ulici. Celková investovaná částka činila 1.652.000 Kč. Na období léta roku 2014 je
plánována 2. etapa akce - rekonstrukce zbývajících sociálních zařízení.
V říjnu 2012 byl do hlavních vchodových dveří nainstalován magnet, který je ovládán z vrátnice –
důvodem byla snaha o větší kontrolu příchozích do areálu školy. Během února a března 2013
proběhla rozsáhlá oprava podlah ve spojovacím koridoru školy. Také byly provedeny drobné zednické
opravy v tělocvičně a v zázemí školní jídelny. V srpnu 2013 proběhlo malování všech kmenových tříd
školy, dále výměna zastaralé telefonní ústředny a pořízení nového školního rozhlasu.
V uplynulém školním roce také proběhly změny ve školní jídelně-výdejně. Byla zavedena
bezhotovostní platba záloh strávníků na obědy, byly pořízeny nádoby na samoobslužné nalévání
polévky, proběhla jednání s dodavatelem obědů o dodávce čtvrtého jídla v denním menu a zřízení
salátového baru od září 2013.

V Brně dne 21. 10. 2013
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